
1. Osnovni naèrt sledilnega izvora

Eden osnovnih in zelo uporabnih
dodatkov k spektralnemu anali-
zatorju je sledilni izvor (tracking
generator). Sledilni izvor proizvaja
visokofrekvenèni signal toèno na tisti
frekvenci, kjer takrat sprejema
spektralni analizator. Sledilni izvor
zato omogoèa meritve odziva posa-
meznih sklopov (sita, ojaèevalniki
ipd), ki sami od sebe ne proizvajajo
visokofrekvenènih signalov. Z do-
datnim smernim sklopnikom ali mos-
tièkom lahko merimo tudi prila-
gojenost oziroma impedanco v celot-
nem frekvenènem pasu spektralnega
analizatorja.

Skoraj vsi proizvajalci spektralnih
analizatorjev nudijo sledilne izvore
�e vgrajene v sam spektralni ana-
lizator ali pa kot dodatno opremo.
Ker sledilni izvor obièajno ne vsebuje
zelo dragih sestavnih delov, proiz-
vajalci pa kljub temu zanj zahtevajo
èetrtino cene spektralnega anali-
zatorja ali celo veè, ga radioamaterji
pogosto izdelamo sami tudi za kup-
ljene, tovarni�ke spektralne ana-
lizatorje.

V tem sestavku bom opisal sledilni
izvor, ki je naèrtovan za delovanje s
spektralnim analizatorjem, objavlje-
nim na prej�njih straneh. Ker veèina
tovarni�kih spektralnih analizatorjev
uporablja podobne vrednosti prve
medfrekvence v pasu 2...3GHz, je
verjetno veèina vezij predstavljenega
sledilnega izvora uporabnih tudi v
povezavi s tovarni�kimi spektralnimi
analizatorji. Toèno vezje sledilnega
izvora je seveda treba prilagoditi
VCOjem in me�alnikom v upo-
rabljenem spektralnem analizatorju.

Sledilni izvor mora pravzaprav
sestaviti izhodni signal toèno v
obratnem vrstnem redu, kot potekajo
me�anja frekvenc v spektralnem
analizatorju. Sledilni izvor zato
potrebuje vse signale spremenljivih
oscilatorjev (VCOjev) iz spektralnega
analizatorja. Spektralni analizatorji
so v ta namen opremljeni z VF izhodi
prvega, drugega ali celo tretjega
VCOja.

Spektralni analizator vsebuje dva
spremenljiva oscilatorja (VCOja) za
prvo in drugo me�anje. Tak�nemu
postopku me�anja signalov je pri-
rejen tudi osnovni naèrt sledilnega

izvora, prikazan na sliki 1. Sledilni
izvor mora najprej pri�teti vrednost
druge, nespremenljive medfrekvence
70MHz signalu drugega VCOja na
2.03GHz (+/-10MHz). Vsota daje prvo
medfrekvenco okoli 2.1GHz, ki se
nato od�teje od frekvence prvega
VCOja 2.1...3.85GHz. Avtomatska
regulacija ojaèenja (ARO) poskrbi, da
se jakost izhodnega signala èimmanj
spreminja v celotnem pasu
0...1750MHz.

Se�tevanja in od�tevanja frekvenc
so lahko izvedena na razliène naèine:
me�alniki in sita oziroma fazno-sklen-
jene zanke (PLL). V sledilnem izvoru
so vsi signali razmeroma moèni in
moramo vedno paziti na ne�eljene
proizvode me�anja. Na drugi strani
pa toplotni �um niti zdaleè ni tako
nadle�en kot v spektralnem ana-
lizatorju in drugih sprejemnikih.
Konèno moramo pri naèrtovanju
sledilnega izvora prepreèiti potovanje
signalom po ne�eljenih poteh s pri-
mernim oklapljanjem enot in
uporabo loèilnih ojaèevalnikov.

V prikazanem sledilnem izvoru je
prvo se�tevanje frekvenc 70MHz in
2.03GHz izvedeno s fazno-sklenjeno
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zanko (PLL), drugo se�tevanje (od-
�tevanje) 2.1...3.85GHz manj 2.1GHz
pa z me�alnikom in nizkoprepustnim
sitom na izhodu. Dva loèilna oja-
èevalnika zapirata pot ne�eljenim
signalom iz sledilnega izvora nazaj v
VCOja v spektralnem analizatorju.
ARO nastavi jakost izhodnega signala
na 1mW (+0dBm), ki jo s slabilcem
po �elji zni�amo do -40dBm. Pomo�ni
izhod -10dBm je predviden za
frekvencmeter.

Opisani sledilni izvor je sestavljen
iz devetih oklopljenih visokofrek-
venènih enot in napajalnika. Neka-
tere enote so popolnoma enake tistim
iz spektralnega analizatorja: me�alnik
v PLLju je enak drugemu me�alniku
v spektralnem analizatorju, izhodni
me�alnik z nizkoprepustnim sitom pa
prvemu me�alniku v spektralnem
analizatorju. Tudi izhodni slabilec s
koraki po 10dB je izdelan povsem
enako kot slabilec na vhodu spek-
tralnega analizatorja. Opisa vseh teh
enot v tem sestavku seveda ne bom
ponavljal.

2. Loèilna ojaèevalnika

Sledilni izvor vsebuje dva enaka
loèilna ojaèevalnika za signala obeh
VCOjev v spektralnem analizatorju.
Loèilna ojaèevalnika imata dve
nalogi: ojaèiti signala VCOjev na
pribli�no 20mW (+13dBm) za
krmiljenje me�alnikov in prepreèiti
motilnim signalom pot nazaj v VCOja
ter od tam naprej v oba me�alnika v
samem spektralnem analizatorju.

Naèrt (enega) loèilnega oja-
èevalnika je prikazan na sliki 2.
Loèilni ojaèevalnik vsebuje -10dB
slabilec in dve ojaèevalni stopnji.

Slabilec zagotavlja dobro prilagoditev
impedance na vhodu tudi takrat, ko
je celoten sledilni izvor izkljuèen in
ostaneta loèilna ojaèevalnika brez na-
pajanja. Ob vklopu sledilnega izvora
se impedanca le malenkost spremeni,
kar pomeni majhen povratni vpliv na
frekvenco VCOja v spektralnem ana-
lizatorju.

Vhodnemu slabilcu sledi enostavna
ojaèevalna stopnja s tranzistorjem
BFP420. Upadanje ojaèenja te sto-
pnje na visokih frekvencah delno
kompenzira kondenzator 0.68pF pre-
ko upora 68ohm v slabilcu. Iz- hodna
stopnja loèilnega ojaèevalnika je za-
radi potrebne izhodne moèi izvedena
s HEMTom ATF35176. Izhod
loèilnega ojaèevalnika je pri- kljuèen
preko kratkega kosa poltrdega tef-
lonskega kabelèka UT-085, ki hkrati
deluje kot simetrirni vod za na-
pajanje diod v me�alniku.

Obe ojaèevalni stopnji se napajata s
stabilizirano napetostjo +8V preko
ustreznih uporov in kondenzatorjev
skoznikov. Delovna toèka izhodne

stopnje lahko sicer precej odstopa
zaradi toleranc Idss tranzistorja
ATF35176, vendar to ne moti delo-
vanja ojaèevalnika. Odstopanje na-
petosti ponora (Uds) v mejah 2...3.5V
je povsem obièajno.

3. PLL za 2.1GHz

Prvi korak obdelave signalov v sle-
dilnem izvoru je se�tevanje frek- venc
drugega VCOja in druge med-
frekvence. Sledilni izvor mora seveda
sam vsebovati oscilator, ki proizvaja
natanèno vrednost druge medfrek-
vence (pribli�no 70MHz). Se�tevanje
70MHz in 2.03GHz bi sicer lahko
enostavno izvedli z me�alnikom, le
izsejati ne�eljene produkte me�anja
(predvsem zrcalno na 1.96GHz in
ostanke 2.03GHz) ni prav enostavno:
potrebovali bi veliko in komplicirano
rezonatorsko sito za 2.1GHz kot v
prvi medfrekvenci spektralnega anali-
zatorja ter avtomatsko regulacijo oja-
èenja, da me�alnika ne bi prekrmilili.

Isto nalogo enostavneje in bolj�e
opravi fazno-sklenjena zanka (PLL) s
svojim lastnim VCOjem. VCO te
zanke niha na izhodni frekvenci
2.1GHz. Delèek signala na 2.1GHz
me�amo s signalom drugega VCOja
spektralca na 2.03GHz, razliko pri-
merjamo z �eljeno vrednostjo 70MHz
ter glede na rezultat primerjave
popravljamo frekvenco VCOja na
2.1GHz. Tako dobljeni signal na
2.1GHz je spektralno zelo èist brez
uporabe zahtevnih (gradnja in ugla-
�evanje) rezonatorskih sit. Seveda
moramo PLL naèrtovati tako, da se
zanesljivo ujame in dovolj hitro sledi
spremembam, ko je drugi VCOja
spektralca krmiljen z izvorom �agaste
napetosti.

VCO za 2.1GHz je prikazan na sliki
3 in je zelo podoben drugemu VCOju
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na 2.03GHz v spektralnem ana-
lizatorju. Tudi VCO na 2.1GHz je
ozkopasoven in vsebuje le eno
varikap diodo BB833, mikrotrakasto
interdigitalno sito v povratni vezavi
tanzistorja BFP183 ter izhodni loèilni
ojaèevalnik z integriranim vezjem
INA10386. Del izhodnega signala na
2.1GHz (okoli -5dBm) se odcepi
preko sklopnika za krmiljenje PLL
me�alnika.

VCO na 2.1GHz je izdelan na
povsem enakem tiskanem vezju kot
drugi VCO spektralca. Zaradi vi�je
frekvence delovanja sta oba trakasta
voda v bazi in kolektorju BFP183
skraj�ana po 2mm vsak (na odprtem
koncu). Uporabljena je tudi drugaèna
varikap dioda, predvsem pa je
spremenjeno nizkprepustno sito za
krmilno napetost, saj mora frek-
venèno/fazni primerjalnik razmero-
ma hitro krmiliti varikap diodo.

Kot me�alnik je v PLLju upo-
rabljeno kar enako vezje kot za drugi
me�alnik v spektralnem analizatorju.
Izhod VCOja na 2.1GHz je prikljuèen
na nizkoprepustno sito z mejno frek-
venco 2.8GHz. Loèilni ojaèevalnik je
prikljuèen na simetrirni èlen namesto
drugega VCOja. Razliko obeh frek-
venc (70MHz) dobimo preko nizko-
prepustnega sita z mejno frekvenco
800MHz.

Za primerjavo med nazivno vred-
nostjo 70MHz in dobljeno razliko ter
krmiljenje VCOja na 2.1GHz poskrbi
PLL logika, ki je prikazana na sliki 4.
Vezje PLL logike je pravzaprav le
izbolj�ana izvedba zelo zanesljivega
PLLja iz WBFM postaje za pa-
cket-radio (CQ ZRS 3/93) z uporabo
novej�ih sestavnih delov. Vezje vse-
buje kristalni oscilator, dva delilnika
za merjeni in referenèni signal ter
frekvenèno/fazni primerjalnik.

Pred uklenitvijo PLLja lahko frek-
venca razlike me�anja moèno od-
stopa od nazivnih 70MHz. Gornjo
mejo postavlja vhodni delilnik 74F74,
ki s prikazanim krmilnikom (BFP183)
zanesljivo deli frekvence vse do
140MHz. Frekvenca razlike me�anja
se deli s 64, referenèna frekvenca
kristalnega oscilatorja na 8.8MHz pa
z 8. Primerjalna frekvenca zato zna�a
1.1MHz, kar omogoèa hitro zasle-
dovanje frekvence drugega VCOja
spektralca, ko tega krmili �agasta
napetost.

Frekvenca referenènega kristalnega
oscilatorja je izbrana tako, da njen
osmi harmonik ustreza drugi med-
frekvenci spektralnega analizatorja.
Toèna vrednost torej zavisi od
kristalov v tretjem me�anju (obièajno

60.000MHz) in kristalnem situ (obi-
èajno 10.700MHz) spektralnega ana-
lizatorja. Za nazivno vrednost med-
frekvence 70.700MHz naj bi kristalni
oscilator nihal na 8837.5kHz, kar se
obièajno da doseèi s CB kristalom za
26.510MHz na svoji osnovni rezo-
nanèni frekvenci.

Obmoèje izhodne napetosti frek-
venèno/faznega primerjalnika je naj-
veè 0...5V, a �e to je za delovanje
PLLja preveè, saj lahko frekvenca
razlike me�anja naraste preko
140MHz. Obmoèje izhodne napetosti
je zato nastavljivo z dvema tri-
merjema 1kohm, da je frekvenca
razlike me�anja omejena na vrednost,
ki jo PLL logika zanesljivo zmore
obdelati. "Charge-pump" vezju z
diodama BAT62-03W sledi obièajno
RC nizkoprepustno sito, ki doloèa èas
vnihanja in stabilnost fazno-sklen-
jene zanke.

4. Izhodni me�alnik z
ojaèevalnikom in ARO

Drugi korak obdelave signalov v
sledilnem izvoru je od�tevanje frek-

vence signala na 2.1GHz (prva med-
frekvenca spektralca) od frekvence
prvega VCOja spektralnega anali-
zatorja 2.1...3.85GHz. Pri pravilno
naèrtovanem izhodnem me�alniku
lahko vse ne�eljene proizvode me-
�anja preprosto odstranimo z nizko-
prepustnim sitom na izhodu, kjer
ostane le �eljeni signal v pasu
0...1750MHz. V tako �irokem razponu
izhodnih frekvenc je fazno-sklenjena
zanka dosti te�je izvedljiva.

Kot izhodni me�alnik je v sledilni
izvor vgrajena kar enota prvega
me�alnika spektralnega analizatorja,
ki vsebuje tudi nizkoprepustno sito z
mejno frekvenco 1.75GHz. Signal
prvega VCOja v pasu 2.1...3.85GHz
gre preko loèilnega ojaèevalnika na
simetrirni èlen me�alnika brez
kak�ne posebne obdelave. Harmoniki
prvega VCOja oziroma prekrmiljenje
me�alnika s signalom prvega VCOja
spektralca namreè ni �kodljivo, saj ne
povzroèa nobenih ne�eljenih pro-
izvodov me�anja, ki se jih ne bi dalo
izsejati z enostavnim nizkprepustnim
sitom.

Signal 2.1GHz, ki prihaja iz fa-
zno-sklenjene zanke, zahteva dosti
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bolj skrbno obdelavo. Harmoniki
2.1GHz oziroma prekrmiljenje izhod-
nega me�alnika s tem signalom nare-
dijo kopico ne�eljenih produktov
me�anja, ki padejo v izhodni
frekvenèni pas 0...1750MHz. Pri upo-
rabi sledilnega izvora s spektralnim
analizatorjem kot selektivnim me-
rilnim sprejemnikom opisani ne�el-
jeni izhodni signali sicer niso zelo
nevarni, vendar lahko povzroèijo
ne�eljene odzive merjenca, èe tudi ta
vsebuje nelinearne sestavne dele.

Iz izhodnega signala fazno-sklen-
jene zanke na 2.1GHz odstrani
ne�eljene harmonike nizkoprepustno
sito, jakost signala pa nastavi slabilec
s PIN diodami. Obe omenjeni vezji
sestavljata enoto ARO, ki je pri-
kazana na sliki 5. Enota ARO
zagotavlja, da dobi izhodni me�alnik
res èist signal na 2.1GHz in ni s tem
signalom nikoli prekrmiljen.

Nizkoprepustno sito ima mejno
frekvenco 2.8GHz. Podobno, vendar
kraj�e sito je vgrajeno �e v enoto
izhodnega me�alnika. Nastavljivi
slabilec je PI vezje iz treh PIN diod,
ki jim z enosmernim tokom nas-

tavljamo upornost za visoke frek-
vence. Tranzistor BC238 poskrbi za
to, da dobijo vse tri PIN diode
pravilne enosmerne tokove glede na
vhodno krmilno napetost 0...+8V. Pri
tem krmilna napetost +8V ustreza
najmanj�emu slabljenju, krmilna
napetost 0V pa najveèjemu slabljenju.

Ker izhodnega me�alnika ne
smemo prekrmiliti, je tudi izhodni
signal me�alnika razmeroma sla-
boten, okoli 10uW ali -20dBm. Ker
zahtevata veèina meritev s sledilnim
izvorom kot tudi ARO detektor precej
moènej�e signale, je na izhod me-
�alnika prikljuèen �e dodaten izhodni
ojaèevlanik, ki je prikazan na sliki 6.

Izhodni ojaèevalnik je izdelan z
integriranim vezjem INA10386, ki
omogoèa ojaèenje 26dB in izhodno
moè preko 10mW (+10dBm) v ce-
lotnem frekvenènem pasu do 1750
MHz. Ojaèevalnik INA10386 seveda
potrebuje sklopna kondenzatorja na
vhodu in izhodu, ki omejujeta
navzdol frekvenèno podroèje sle-
dilnega izvora na pribli�no 100kHz.
Vsak sklopni kondenzator je ses-
tavljen iz vzporedne vezave dveh

SMD kondenzatorjev: 100pF (NP0) za
visoke frekvence in preko njega
zacinjeni 100nF (Z5U) za nizke
frekvence.

Neposredno na izhod ojaèevalnika
je prikljuèen ARO detektor z diodo
BAT62-03W, ki krmili ARO ojaèe-
valnik s tranzistorjem BC238. Kon-
denzator 680nF doloèa èasovno kon-
stanto ARO. Zaradi velikega ojaèenja
zanke ARO se izhod ojaèevalnika
obna�a kot izvor z majhno notranjo
impedanco. Glavni 50-ohmski izhod
(+0dBm) ima zato zaporedno vezan
upor 51ohm. Upora 150ohm in
68ohm omogoèata pomo�ni izhod
-10dBm in hkrati poskrbita za eno-
smerno zakljuèitev tokokroga ARO
detektorja.

Na glavni izhod sledilnega izvora je
povezan �e izhodni slabilec s �tirimi
preklopniki, s katerimi nastavljamo
izhodno moè sledilnega izvora od
-40dBm do +0dBm v korakih po 10-
dB. Slabilec je izdelan povsem enako
kot vhodni slabilec spektralnega ana-
lizatorja, zato tu opisa ne ponavljam.

5. Izdelava sledilnega izvora

Sledilni izvor je izdelan v enaki
tehniki gradnje kot pripadajoèi
spektralni analizator. Vse enote sle-
dilnega izvora so vgrajene v ok-
lopljena ohi�ja iz 0.5mm debele
medeninaste ploèevine. Za napajanje
+8V veèine enot poskrbi stabilizator
7808, prikazan na sliki 7. Le PLL
logika ima svoj lastni regulator 7805,
ki se napaja neposredno z napetostjo
+12V. Sledilni izvor je smiselno
opremiti s stikalom za vklop na pred-
nji plo�èi, da lahko takoj preverimo
poreklo signalov na zaslonu spek-
tralnega analizatorja.

Z izjemo PLL logike vsebuje
sledilni izvor le mikrotrakaste tis-
kanine, ki so prikazane na sliki 8.
Mikrotrakaste tiskanine so izdelane
iz dvostranskega vitroplasta FR4
debeline 0.8mm povsem enako kot v
spektralnem analizatorju. Tiskanina
PLL logike je prikazana na sliki 9 in
je izdelana na enostranskem vitro-
plastu FR4 debeline 0.8mm.

Mikrovalovni absorber (èrna pena)
je vrajen le v dve enoti: v loèilni
ojaèevalnik za signal prvega VCOja
2.1...3.85GHz in v izhodni me�alnik.
Ostale enote sledilnega izvora
obièajno ne potrebujejo absorberja v
svojih �katlicah. Mikrovalovni ab-
sorber tudi ni potreben v prostoru
med posameznimi medeninastimi
�katlicami.
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Razporeditev enot sledilnega izvora
je prikazana na sliki 10. �katla
sledilnega izvora ima enako globino
(240mm) in �irino (220mm) kot
spektralni analizator, tako da jo lahko
enostavno postavimo pod ali nad
spektralni analizator. Vi�ina �katle
sledinega izvora je samo 32mm, saj
so vse enote razporejene v eni sami
ravnini. Dno �katle je preprosto kos
ploèevine, upognjen v obliko èrke U
z nosilnimi u�esi za pokrov, ki je prav
tako kos ploèevine, upognjen v obliko
èrke U.

6. O�ivljanje sledilnega izvora

Sledilni izvor je dosti bolj enos-
tavna naprava od spektralnega ana-
lizatorja, zato je tudi njegovo o�iv-
ljanje enostavnej�e. Seveda potrebu-
jemo za o�ivljanje spektralni ana-
lizator, ki bo sledilnemu izvoru do-
vajal potrebna signala obeh spremen-
ljivih lokalnih oscilatorjev prvega in
drugega me�anja. Pred izdelavo o�i-
èenja med posameznimi enotami sle-
dilnega izvora je seveda smiselno
preizkusiti vsaj nekatere enote

posamezno.
V vseh enotah je smiselno preveriti

enosmerne delovne toèke polpre-
vodnikov. Na ta naèin izloèimo
veèino grobih napak. Nato lahko
zaènemo z visokofrekvenènim preiz-
kusom enot. Oba loèilna ojaèevalnika
enostavno preizkusimo tako, da na
vhod pripeljemo signal ustreznega
VCOja ter pomerimo moè na izhodu.

Pri VCOju za 2.1GHz ne smemo
pozabiti skraj�ati trakcev na tis-
kanini, saj je tiskanina sicer prirejena
delovanju na ni�ji frekvenci. Pri
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kraj�anju trakcev seveda sproti pre-
verjamo pokrivanje VCOja pri kr-
miljenju z napetostjo 0...5V na vari-
kap diodi. Nazivno frekvenco 2100
MHz bi morali doseèi pri napetosti
3...3.5V, ko imajo trakci pravilne dol-
�ine. Po potrebi pri tem malenkost
skraj�amo tudi srednji trakec, veèina
skraj�anja pa seveda doleti krajna
trakca interdigitalnega sita.

V enoti PLL logike najprej pre-
verimo frekvenco kristalnega oscila-
torja. Drsnika obeh trimerjev nas-
tavimo na vroèi konec, da bo razpon
izhodnih napetosti najveèji. Brez
vhodnega signala se mora izhodna
napetost Uf povzpeti na +5V. Èe na
vhod preko majhne zankice sklopimo
grid-dip meter in vsilimo frekvenco
nad 70.7MHz, mora izhodna napetost
Uf upasti na 0V.

Iz preizku�enih enot nato ses-
tavimo fazno-sklenjeno zanko in pre-
verimo njeno delovanje. Pri uklenjeni
zanki mora napetost na merilni toèki
LOCK (ni nikamor povezana) upasti
na zelo majhno vrednost (pod 0.2V).
Trimerja v PLL logiki konèno
nastavimo tako, da napetost Uf ne
more zapeljati VCOja veè kot
+/-60MHz od nazivne frekvence
2100MHz. Pri preizkusu PLLja
seveda pazimo, da je glavni izhod
VCOja zakljuèen na breme oziroma
ga preko slabilca odpeljemo na frek-
vencmeter.

Ko je PLL preizku�en, pove�emo �e
ostale enote sledilnega izvora. V teh
enotah sploh ni nobene nastavitve in
moramo le preveriti njihovo delo-
vanje. Spektralni analizator nas-
tavimo tako, da preletava celotno
podroèje 0...1750MHz in ustrezno
izberemo najveèjo mo�no �irino sita
v medfrekvenci (4MHz). Ko prik-
ljuèimo izhod sledilnega izvora na
vhod spektralnega analizatorja, se
mora dvigniti celotna èrta od 0 do
konca podroèja. Èrta bo verjetno
precej nagubana, ampak to bomo
re�evali kasneje.

Kot prvi poskus preklopimo
spektralni analizator na o�je sito v
medfrekvenci. Pri 700kHz se èrta
verjetno �e ne premakne, pri o�jih
sitih pa zaène padati. Èrto dvignemo
nazaj na svoje mesto s trimerjem pri
kristalu v PLL logiki, da na ta naèin
natanèno pociljamo drugo med-
frekvenco spektralnega analizatorja.
Èe trimer zaporedno s kristalom ne
zado�èa, dodamo vzporedni konden-
zator ali celo trimer zamenjamo z
nastavljivo tuljavo. V skrajnem slu-
èaju, èe 60MHz kristal v tretjem
me�anju spektralca preveè odstopa,

moramo poiskati drugaèen kristal.
Nato preverimo delovanje ARO. Y

vhod osciloskopa, ki ga uporabljamo
kot prikazovalnik spektralca, od-
klopimo in prikljuèimo na ARO na-
petost v sledilnem izvoru. ARO nape-
tost se v skrajnih mejah giblje pasu
0...8V, v pravilno delujoèem sledil-
nem izvoru pa v pasu 1...3V. Prenizka
oziroma previsoka ARO napetost
nam tudi pove, kaj je narobe z vezji
sledilnega izvora. Pri preizkusu ARO
mora biti seveda vsaj glavni izhod
pravilno zakljuèen. Pri nezakljuèe-
nem izhodu bo potek ARO napetosti
precej bolj valovit in lahko izpade iz
zahtevanega podroèja 1...3V.

Preizkus sledilnega izvora je z me-
ritvijo napetosti ARO zakljuèen, èa-
kajo nas le �e fine nastavitve tako v
spektralnem analizatorju kot v sle-
dilnem izvoru. Predvsem �elimo ize-
naèiti odziv spektralnega analizatorja
na razliènih frekvencah. Sledilni
izvor bi moral narediti na zaslonu
spektralnega analizatorja ravno èrto,
v resnici pa dobimo komplicirano
vijugo, ki lahko odstopa tudi +/-5dB
od srednje vrednosti.

Glavni krivec za neenakomeren
odziv spektralnega analizatorja je pr-
vi me�alnik in impedance, na katere
je zakljuèen. S prilagoditvijo impe-
danc lahko krivuljo odziva precej
poravnamo, oziroma premaknemo
luknje tja, kjer se kompenzirajo z
navzgornjimi bunkami. Nekateri
zobèki se precej premaknejo, èe spre-

menimo dol�ino kabla med prvim
me�alnikom in rezonatorskim sitom.
�e veèje spremembe dose�emo z
majhnimi ko�èki bakrene ploèevine,
ki jih prispajkamo na izhodni vod
prvega VCOja in tako popravimo
prilagoditev impedance na me�alnik.

Precej�njo neprilagoditev impedan-
ce, predvsem na frekvencah nad
1GHz, vna�ata tudi oba nastavljiva
slabilca z malimi klecnimi stikali. Pri
toènej�ih meritvah zato raj�i upora-
bimo pomo�ni izhod sledilnega
izvora, ki se izogne vsaj enemu
slabilcu na klecna stikala. �e bolj
plo�èat odziv dose�emo tako, da med
sledilni izvor in spektralni analizator
vstavimo kvaliteten mikrovalovni
slabilec za 10dB ali veè.

Èe je odziv dokonèanega merilnika
v mejah +/-2dB v frekvenènem pasu
od 0 do 1.6GHz, smo z rezultatom
ugla�evanja lahko zadovoljni. Nad
1.6GHz zaène odziv upadati �e zara-
di nizkoprepustnega sita na vhodu.
Toènost meritve +/-2dB je sicer pri-
merljiva s tistim, kar nudijo dosti
dra�ji tovarni�ki merilniki.

Toènej�e meritve bi omogoèal sli-
kovni pomnilnik, ki prika�e razliko
merjenega in shranjenega (referenè-
nega) odziva. Tak�no enoto lahko
dokupimo za veèino tovarni�kih me-
rilnikov oziroma zgradimo sami iz
cenenih integriranih vezij za na� spe-
ktralni analizator s sledilnim izvorom
domaèe izdelave.
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