Instruktion för SWR POWER mätare och mätning på VHF anläggning
Mätaren klarar av att mäta uteffekt, hur stor effekt som inte når ut på grund av missanpassning i
antenn eller kablar och SWR värde (stående våg-förhållandet)
Den medföljande kabeln för strömförsörjning behövs endast om man vill ha skalbelysning.
Se bild 1
Mäta uteffekt på VHF-station.
1. Ställ omkopplaren på baksidan i läge 1
2. Anslut antennkabeln till ANT på läge 1 sidan, en extra kabel med skarv (dubbelhona) finns
med om det är svårt att få antennkabeln att räcka, används helst inte.
3. Se bild 2
4. Anslut utgången på VHF-stationen till TX med den medföljande kabeln 1 m lång. Vid all övrig
mätning skall kablarna sitta kvar på samma sätt.
5. Den blå knappen skall vill all mätning på VHF vara i AVG läge, ute
6. Range i läge 200 W, en VHF sänder normalt med 25 W i läge hög
7. Funktion i läge Power
8. Power i läge FVD
9. Sänd på en kanal mitt i bandet, förslagsvis Kanal 72 som ligger nära mitten av bandet och
som inte stör annan viktig trafik. Kontrollera att VHF stationen står i 25 W läget. Mätaren
skall nu slå upp till mellan 20 och 30 på mellanskalan 200 W.
10. Se bild 3, ca 20 W lite i minsta laget
11. Du kan också kontrollera vad din VHF station sänder med i sitt 1 W läge genom att välja
Range- 5 W, glöm bara inte att sätta skalan på 200 W när du gör följande mätningar med full
effekt.
Mäta reflekterad effekt
1. Range i läge 200 W
2. Funktion i läge Power
3. Power till läge Ref, sänd på samma kanal som ovan
4. Blir värdet lågt, under 20 W ställ Range i 20 W
5. Blir värdet lågt under 5 W ställ Range i 5 W allt för att få tydligare avläsning
6. Värdet skall vara så lågt som möjligt under 5 W kan anses vara ok
7. Högre värde kan vara dålig antenn eller kablar
8. Se bild 4, mindre än 1 W, helt ok
9. Glöm bara inte att sätta skalan på 200 W när du gör följande mätningar med full effekt.

Mäta SWR
1. Range i läge 200 W
2. Funktion i läge CAL
3. Power i läge REF
4. Sänd på Kanal 72 och justera med ratten så att nålen ställer sig i den röda CAL-triangeln
längst till höger.
5. Se bild 5
6. För ner Funktion till läge SWR, sänd och läs av skalan överst, bör hamna under 1,5 på bra
antenner och kablar vilket motsvarar 4 % bortfall i effekt. Högre värde än 3, vilket motsvarar
25 % bortfall i effekt kan vara dålig antenn eller kablar och bör åtgärdas. Bäst är lägsta värde
1.
7. Se bild 6, 1,25 helt ok
För mätning med kortvåg och SSB finns instruktion i den engelska originalmanualen.
Lycka till med din mätning
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