
1. Osnovni naèrt spektralnega
analizatorja

V tem èlanku bom sku�al opisati
samogradnjo spektralnega analiza-
torja. Ker gre za samogradnjo zah-
tevnej�e naprave, bojo vsi opisi temu
ustrezno kraj�i, saj so namenjeni
konstruktorjem, ki �e imajo nekaj
izku�enj z gradnjo visokofrekvenènih
naprav. O�ivljanje spektralnega ana-
lizatorja sicer olaj�uje dejstvo, da so
vse napake takoj vidne na zaslonu
prikazovalnika, oziroma uporabimo
za ugla�evanje kar isti spektralni ana-
lizator in enostavne merilne pri-
pomoèke, kot so grid-dip meter, digi-
talni frekvencmeter in unimer.

Pri naèrtovanju nove samogradnje
spektralnega analizatorja sem si zas-
tavil nekaj ciljev, ki pogojujejo os-
novni naèrt naprave, prikazan na
sliki 1. Najpomembnej�i sestavni del
je vsekakor VCO za prvo me�anje. S
sodobnimi sestavnimi deli, tranzis-
torji in varikap diodami, se da pokriti
podroèje 2...3.9GHz v enem zamahu.
Z upo�tevanjem toleranc pri gradnji
merilnika je smiselno izbrati prvo
medfrekvenco 2.1GHz in omejiti pod-
roèje pokrivanja na 0...1750MHz.

Spektralni analizator je seveda
sprejemnik z veèkratnim me�anjem,
saj je vrednost prve medfrekvence
2.1GHz kar visoka. Vrednost zadnje
medfrekvence pogojujejo zahtevane
�irine medfrekvenènih pasovnih sit.
Uporaba kristalnih sit narekuje zad-
njo medfrekvenco okoli 10MHz (ozi-
roma 10.7MHz). Zadnja med-
frekvenca 10MHz �e vedno omogoèa
najveèjo �irino MF sita okoli 4MHz,
ki jo zahteva omejena loèljivost ka-
todne cevi pri preletu celotnega
podroèja 0...1750MHz.

Na drugi strani je najo�je med-
frekvenèno sito omejeno na pribli�no
10kHz iz veè razlogov. �e o�ja sita
zahtevajo �e zelo poèasne prelete
frekvenènega podroèja, kar daje utri-
pajoèo sliko oziroma poèasno obnav-
ljanje slikovnega pomnilnika in se v
praksi redko uporablja. Omejitev
predstavlja tudi fazni �um upo-
rabljenih oscilatorjev, ki bi potre-
bovali dodatno stabilizacijo frek-
vence za loèljivost ni�jo od 10kHz.

Ker je skok iz 2.1GHz na samo
10MHz prevelik, je potrebna �e vmes-
na medfrekvenca na okoli 70MHz.
Celoten spektralni analizator je torej
sprejemnik s trojnim me�anjem in

medfrekvencami 2.1GHz, 70MHz in
10MHz. Pri tem je vrednost druge
medfrekvence 70MHz izbrana tako,
da so zrcalne frekvence in ostali
ne�eljeni produkti �tevilnih me�anj
èimbolj zadu�eni.

Zelo pomemben podatek spek-
tralnega analizatorja je tudi dinamika
merjenja vhodnih signalov. Gornjo
mejo dinamike doloèa popaèenje
vhodnega me�alnika na -20dBm do
-10dBm. Spodnja meja je doloèena s
toplotnim �umom. Ker zna�a �umno
�tevilo vhodnega me�alnika �iroko-
pasovnega sprejemnika 15...20dB, bo
jakost �uma v pasovni �irini 150kHz
okoli -107dBm do -102dBm.

Prièakovana dinamika celotnega
merilnika bo torej v velikostnem raz-
redu 90dB pri pasovni �irini B
medfrekvenènega sita 150kHz. Pri
o�jih medfrekvenènih sitih se sicer
zmanj�uje jakost toplotnega �uma,
vendar dinamiko pokvari fazni �um
lokalnih oscilatorjev. Pri �ir�ih sitih je
dinamika seveda ustrezno manj�a,
kar lahko opazimo pri vseh resnih
spektralnih analizatorjih.

Osnovni naèrt spektralnega ana-
lizatorja sicer zahteva spremenljivo
frekvenco lokalnega oscilatorja le za
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prvo me�anje. Pri praktièni uporabi
spektralnega analizatorja pa se izka�e
koristno, da v razmeroma ozkem
frekvenènem pasu (okoli 20MHz)
nastavljamo tudi frekvenco drugega
oscilatorja. Na ta naèin se lahko
naprimer izognemo nekaterim ne�el-
jenim produktom iz prvega me�al-
nika, naprimer harmonikom vhodnih
signalov, ki padejo v prvo med-
fekvenco.

Krmiljenje oscilatorjev je zasno-
vano tako, da se pri �irokih preletih
(od 1MHz/div do 200MHz/div) krmili
z �ago le prvi oscilator. Pri ozkih
preletih (od 50kHz/div do
500kHz/div) pa se krmili z �ago le
drugi oscilator, krmilna napetost pr-
vega oscilatorja pa se dodatno sta-
bilizira, da se na ta naèin zmanj�a
fazni �um. Krmiljenje prvega, �iro-
kopasovnega VCOja seveda zahteva
vezje za linearizacijo, ki dodatno
oblikuje krmilni signal �agaste oblike,
da je nazadnje frekvenèni potek spet
linearen.

Opisani spektralni analizator lahko
uporablja kot prikazovalnik katerikoli
osciloskop. Izhod za pokonèni (Y)
odklon daje 1V napetosti za 20dB
prirastka signala. Obièajni prikaz
10dB/div zato dobimo pri vhodni
obèutljivosti osciloskopa 500mV/div.
Za veèjo obèutljivost, naprimer pri
natanènih ugla�evanjih, preprosto
preklopimo vhodno obèutljivost osci-
loskopa. Obèutljivost 100mV/div na-
primer omogoèa prikaz 2dB/div.

Ker spektralni analizator vsebuje
svoj lastni izvor �age, je seveda za-
�eljeno, da osciloskop zmore XY na-
èin delovanja. Vodoravni (X) odklon
tedaj krmilimo z �ago iz spektralnega
analizatorja. Èe osciloskop ne zmore
XY naèina delovanja, potem lahko
vodoravni odklon pro�imo z izhodom
TRIG. Èasovno bazo osciloskopa v
tem sluèaju nastavimo na 2ms/div ali
veè.

Pri spektralnem analizatorju je v
vsakem sluèaju pomembno ga�enje
�arka (BLANK) in to v dveh sluèajih:
pri povratku �arka na zaèetek slike in
takrat, ko nastavljeno frekvenèno
podroèje presega mo�nosti prvega
VCOja. Èe osciloskop ne razpolaga z
vhodom za ga�enje �arka (ponavadi z
imenom Z-os), potem lahko izhod
BLANK (odprti kolektor) preprosto
ve�emo vzporedno z izhodom Y, da
odmakne �arek izven vidnega polja
na zaslonu.

Razen prikljuèka za osciloskop raz-
polaga spektralni analizator �e z NF
izhodom za slu�alke. Èe ustavimo
preletavanje obeh VCOjev (zero

span), lahko uporabimo spektralni
analizator kot obièajni radijski spre-
jemnik. Logaritemski detektor omo-
goèa razmeroma dobro demodulacijo
AM signalov. S primerno izbiro �irine
medfrekvenènega sita in uglasitev na
bok lahko seveda demoduliramo tudi
FM signale. Demodulirane signale la-
hko seveda v vsakem sluèaju opa-
zujemo tudi na osciloskopu.

Zunanje napajanje spektralnega
analizatorja je nazivno 12V (10...15V)
enosmerne, minus na masi. Poraba
celotne naprave (brez osciloskopa) se
giblje od 350mA do 500mA glede na
�tevilo vkljuèenih medfrekvenènih
sit. Za prenosni spektralni analizator
seveda potrebujemo tudi prenosni
osciloskop z baterijskim napajanjem.

2. Vhodni slabilec

Vhodni slabilec je sicer enostaven,
a zahteven in pomemben sestavni del
kljub temu, da naèrtovalci kompli-
ciranega spektralnega analizatorja
nanj marsikdaj pozabijo. Glavna
naloga slabilca je zni�anje jakosti
vhodnih signalov pod tak�no mejo,
da deluje prvi me�alnik v povsem
linearnem re�imu. Vhodni slabilec
naj bi zato vseboval le upore, ki ne
popaèijo vhodnega signala.

Osnovno vezje slabilca je enos-
tavno: upore primernih vrednosti
ve�emo v "PI" ali v "T" èetveropol.
Vrednosti uporov izberemo tako, da
dobimo hkrati predpisano slabljenje
ter sta vhod in izhod vedno zak-
ljuèena na pravilno impedanco. Ker
imamo na razpolago tri spre-
menljivke (vrednosti treh uporov),
lahko nastavimo tri velièine vezja:
slabljenje ter vhodno in izhodno
impedanco.

Profesionalci obièajno nimajo te�av
s slabilci, saj jih namensko proizvaja
marsikatera tovarna. S primerno iz-
biro geometrijske oblike uporov delu-
jejo tak�ni slabilci brezhibno vse do
18GHz in celo veè, odvisno od vrste
koaksialnih prikljuèkov. Slabilce

vgrajujejo tudi v namensko na-
èrtovane preklopnike, ki naj ne bi
vna�ali veèjih neprilagoditev.

Amaterji smo pri gradnji slabilcev v
te�avah. Navadni upori z �iènimi
izvodi so uporabni le do kak�nih
500MHz, pri vi�jih frekvencah pa
prevladajo induktivnosti in kapa-
citivnosti izvodov nad ohmsko upor-
nostjo. SMD upori so precej bolj�i
zaradi manj�ih izmer ter so uporabni
do 2...5GHz glede na velikost SMD
ohi�ja. �e dosti huj�i problem so za
nas radioamaterje neprimerni prek-
lopniki, ki imajo velike parazitne
induktivnosti izvodov ter velike ka-
pacitivnosti med odprtimi kontakti.

Naèrt slabilca, kot je prikazan na
sliki 2, zato sam po sebi ne pove kaj
dosti. Sestavljajo ga �tirje slabilci po
10dB, ki se po �elji vkljuèujejo v
vezje s preklopniki 2X2. Sami slabilci
so izdelani s standardnimi SMD
upori velikosti 0805, kar vsekakor
zado�èa za spektralni analizator do
2GHz.

Glavni problem amaterskega sla-
bilca so (ne)primerna stikala. V
prototipih sem uporabil mala klecna
stikala 2X2, vendar je odziv tak�nih
stikal s frekvenco upadal. Upadanje
odziva se je na sreèo dalo kom-
penzirati s kondenzatorji 1pF, ki so
zacinjeni kar èez upore 68ohm.
Ohi�ja stikal so sicer vgrajena med
dve tiskanini, da je impedanca vodov
bli�ja 50ohm, kar bo toèneje opisano
v poglavju o gradnji spektralnega
analizatorja.

S skrbno gradnjo in primerno kom-
penzacijo se da zadr�ati frekvenèni
odziv slabilca v mejah +/-1dB do
1GHz oziroma +/-2dB do 2GHz od
nazivne nastavljene vrednosti slab-
ljenja. SMD upori so sicer predvideni
za moè 1/8W, kar pomeni vhodno
moè do 250mW (+24dBm). Pri
najveèjem slabljenju 40dB (vsi sla-
bilci vstavljeni) to pomeni moè
-16dBm na vhodu prvega me�alnika.

Pri merjenju spektra oddajnikov
zato vedno potrebujemo �e zunanji
moènostni slabilec oziroma sklopnik,
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preko katerega pripeljemo le delèek
moèi oddajnika do spektralnega ana-
lizatorja. Naloga vhodnega slabilca
na spektralcu je le fina prilagoditev
jakosti vhodnega signala oziroma
ugotavljanje izvora brkov: merjenec
(resnièni brki) ali prekrmiljen meril-
nik? Opisani vhodni slabilec tudi ni
za�èiten pred enosmerno napetostjo,
ki jo pogosto sreèamo v merjenih
visokofrekvenènih vezjih.

3. Prvi me�alnik

Lastnosti merilnega sprejemnika
doloèa v dobr�nji meri prvi me�alnik
s svojim �umnim �tevilom (izgubami)
na spodnjem koncu in s svojim po-
paèenjem signalov (intermodulacijo)
na gornjem koncu dinamiènega
podroèja spektralnega analizatorja.
Hkrati je prvi me�alnik tudi najbolj
izpostavljen sestavni del, ki ga z
lahkoto unièimo z nepravilnim roko-

vanjem s spektralnim analizatorjem
(prevelika visokofrekvenèna vhodna
moè, enosmerna napetost na vhodu
ali celo preboj statiène elektrike).

Pri izbiri vezja prvega me�alnika
moramo zato paziti ne samo na elek-
triène lastnosti pri majhnih signalih,
paè pa tudi na mo�nost hitrega in
uèinkovitega popravila v sluèaju ok-
vare. Iz omenjenih razlogov ni smi-
selna vgradnja komercialnega hib-
ridnega me�alnika z vencem schottky
diod in feritnimi simetrirnimi trans-
formatorji, saj so tak�ni me�alniki �e
vedno zelo dragi (nad 100$) in
razmeroma te�ko dobavljivi.

V opisanem spektralnem analiza-
torju sem se zato odloèil za dvojno
diodo BAT14-099, ki je poceni in
razmeroma lahko dosegljiva. Sime-
trirni transformator je izdelan iz
poltrdega koaksialnega kabla UT-085,
ki ima prekinjen oklop, kot je to
prikazano na sliki 3. Simetrièna kon-
strukcija me�alnika zagotavlja sime-
trijo vsaj 30dB, ki jo lahko izbolj�amo
na veè kot 45dB s preprostim
dodajanjem kapljic cina na oklop
kabla UT-085. V komercialnem me-
�alniku tega seveda ne moremo
storiti, saj je celoten me�alnik zaprt v
hermetièno ohi�je.

Dobra simetrija me�alnika je sicer
potrebna iz veè razlogov. Simetrièni
me�alnik prepreèuje, da bi �um lo-
kalnega oscilatorja neposredno kon-
èal v medfrekvenco. Simetrièni me-
�alnik tudi zadu�i nekatere ne�eljene
produkte me�anja vi�jih redov. V
opisanem primeru z dvojno diodo je
predvsem pomembno du�enje popa-

èenja drugega reda, da s spektralnim
analizatorjem sploh lahko merimo
jakost drugega harmonika oddaj-
nikov.

Sestavna enota prvega me�alnika
ima na vhodu vgrajeno nizkopre-
pustno sito z mejno frekvenco pri-
bli�no 1.75GHz, ki prepreèuje ne�el-
jen odziv spektralnega analizatorja
na mikrovalovnih frekvencah. Sla-
bljenje sita zna�a okoli 45dB na prvi
medfrekvenci 2.1GHz in dodatno
nara�èa na vi�jih frekvencah. Situ
sledi �e RC èlen, ki malo ubla�i
upadanje obèutljivosti merilnika na
vi�jih frekvencah.

Me�alni diodi BAT14-099 sledi cela
vrsta sestavnih delov za prilagoditev
impedanc in du�enje ne�eljenih
rezonanc. Mrtvi rokav kabla UT-085
je naprimer uporabljen tudi kot sklo-
pni kondenzator med �ilo in oklo-
pom. Upora 51ohm in pripadajoèa
èetrtvalovna voda zakljuèujeta pot za
zrcalno frekvenco, ki jo v dobr�njem
delu frekvenènega pasu zaustavi �e
nizkoprepustno sito za 2.8GHz.

4. Prvi VCO 2.1...3.85GHz

Kljuèni del samogradnje spek-
tralnega analizatorja je vsekakor prvi
VCO. Od izvedbe prvega VCOja
namreè zavisi frekvenèno pokrivanje
in izbira prve medfrekvence spek-
tralnega analizatorja. Hkrati je
�irokopasovni VCO manj stabilen od
ozkopasovnih oscilatorjev, tako dol-
goroèno (drsenje frekvence s seg-
revanjem) kot kratkoroèno (fazni
�um).

Prav nestabilnost VCOja oziroma
njegov fazni �um omejujeta najveèjo
frekvenèno loèljivost spektralnega
analizatorja in s tem dinamiko mer-
jenja signalov. Fazni �um obièajnih
YIG oscilatorjev omejuje loèljivost
spektralnega analizatorja na pri-
bli�no 1kHz. Dobro naèrtovani VCOji
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z varikap diodami so pribli�no de-
setkrat slab�i oziroma omogoèajo
loèljivost okoli 10kHz (pri vrednosti
prve medfrekvence v razredu 2GHz).
Vi�jo loèljovost lahko dose�emo le s
hitro PLL zanko, ki poskrbi za do-
datno stabilizacijo frekvence VCOja.

Naèrtovanje vseh enot opisanega
spektralnega analizatorja doloèa prav
VCO z varikap diodami, ki je pri-
kazan na sliki 4. Povratna vezava
oscilatorja vsebuje mikrotrakasto pa-
sovno sito, ki se ugla�uje s �estimi
varikap diodami BB833. Tak�na
konstrukcija oscilatorja je na prvi
pogled sicer komplicirana, vendar je
gradnja povsem ponovljiva s stan-
dardnimi SMD sestavnimi deli
velikosti 0805.

Interdigitalno sito in predvsem
varikap diode z nizko kvaliteto Q
(velika zaporedna upornost) vna�ajo
precej�nje visokofrekvenène izgube,
zato oscilator potrebuje tranzistor z
velikim ojaèenjem (BFP420). Varikap
diode dobijo enosmerno predna-
petost preko �tevilnih uporov
22kohm, ki �al dodajajo kar nekaj
�uma v vezje. Bolj�a re�itev bi bile
primerne visokofrekvenène du�ilke
brez parazitnih rezonanc v delovnem
frekvenènem podroèju. Ker je tak�ne
du�ilke te�ko najti, sem zaradi
ponovljivosti gradnje raj�i ostal pri
uporih. Tudi dodatna stabilizacija
delovne toèke tranzistorja BFP420 v
oscilatorju bi prinesla zmanj�anje
faznega �uma.

Pri uporabi nizko�umnega VCOja
moramo seveda paziti, da dobrih
lastnosti samega oscilatorja ne po-
kvarimo z motnjami, ki se prebijejo
preko napajalne napetosti, krmilne
napetosti ali visokofrekvenènega iz-
hoda. Napajalna napetost mora biti
jasno dobro stabilizirana in filtrirana.
Te�je je izsejati motnje na krmilni
napetosti za varikap diode, saj tu
pripeljemo izmenièni signal �age.

Nizko�umni VCO seveda potrebuje
uèinkovit loèilni ojaèevalnik na iz-
hodu, da spremembe bremena ozi-
roma motnje iz me�alnika ne pok-
varijo stabilnosti oscilatorja. Loèilni
ojaèevalnik vsebuje dve stopnji. V
prvi stopnji sem najprej poskusil upo-
rabiti integrirano vezje INA03184, ki
je zaradi prevelikega ojaèenja rado
zdivjalo. Dosti bolj�a re�itev se je
izkazal �e en BFP420 z uporom
10kohm med B in C. Druga stopnja
vsebuje HEMT ATF35176, saj mora
razen ojaèenja poskrbeti tudi za
zadostno izhodno moè za krmiljenje
me�alnika.

Izhodna moè loèilnega ojaèe-

valnika se giblje okoli +13dBm, kar
pomeni, da lahko dose�e na sredini
pasu tudi +15dBm in upade na obeh
koncih na samo +10dBm. Izhodna
moè opisanega oscilatorja sicer na-
ra�èa s frekvenco, kar delno kom-
penzira upadanje ojaèenja loèilnega
ojaèevalnika z BFP420 in ATF35176.
Na izhod loèilnega ojaèevalnika je
prikljuèen �e sklopnik, ki odvaja
delèek moèi (okoli -5dBm) na dodatni
izhod za sledilni izvor, frekvencmeter
ipd.

5. Rezonatorsko sito 2.1GHz

V kateremkoli �irokopasovnem
sprejemniku sledi prvemu me�alniku
èim bolj�e pasovno sito. V kratko-
valovnih sprejemnikih za frekvenèni
pas 0-30MHz je to obièajno kristalno
sito �irine 15kHz za osrednjo frek-
venco 45MHz ali 70MHz. Spektralni
analizator deluje podobno, le frek-
vence so vi�je. Pri vrednosti prve
medfrekvence 2.1GHz je izbira vrste
sita omejena na votlinske rezo-
natorje, ki edini omogoèajo visoko
selektivnost in majhno vstavitveno
slabljenje.

Votlinski rezonatorji so na prvi
pogled sicer enostavne naprave, ki pa
obièajno zahtevajo veliko dela in
posebna orodja za izdelavo, kot so
stru�nica ali rezkar. Za opisani spek-
tralni analizator sem zato posku�al
poiskati tak�no izvedbo rezona-
torskega sita, ki se da izdelati v nekaj
urah tudi doma z uporabo enos-
tavnega in poceni orodja kot so �aga,
vrtalni stroj ali navojni svedri.

Celotno rezonatorsko sito je iz-
delano v aluminijasti cevi (profilu)
pravokotnega prereza z zunanjimi

izmerami 40mmX20mm in debelino
stene 2mm. Tak�na pravokotna cev
se da kupiti v na�ih �elezninah kot
tudi v sosednjih dr�avah. Za na�e
rezonatorsko sito so seveda po-
membne notranje izmere cevi, ki
zna�ajo 16mmX36mm.

Izvedba rezonatorskega sita je
prikazana na sliki 5. Sito vsebuje pet
èetrtvalovnih rezonatorjev iz polne
aluminijeve palèke premera 8mm.
Vseh pet rezonatorjev je obrnjenih v
isto smer (sito vrste "glavnik"), ker je
na ta naèin sklop med rezonatorji
nekoliko manj�i in so tudi celotne
izmere sita manj�e od interdigitalne
izvedbe (rezonatorji izmenièno z ene
in druge strani).

Vhod in izhod sita sta sklopljena
preko dveh palièastih antenic, ki ju
nosita kar SMA vtiènici na o�ji steni
cevi. Vhodni in izhodni sklop je
nastavljen z dol�ino antenic (okoli
27mm) iz tanke bakrene cevke (ok-
lopa kabla UT-085). Sklop med
posameznimi rezonatorji je doloèen z
razdaljo 25mm in postavlja pasovno
�irino sita na pribli�no 25MHz. Fino
nastavitev frekvence posameznih re-
zonatorjev omogoèajo ugla�evalni
vijaki M3X20mm, ki jih privijemo v
nasprotno steno cevi in po konèanem
ugla�evanju utrdimo s protimatico.

Izmere aluminijaste cevi so izbrane
tako, da elektromagnetno polje zelo
hitro upada na obeh koncih cevi. Za
samo elektrièno delovanje sita zato
nista potrebna pokrova pri navedeni
dol�ini cevi. Pokrova sta potrebna le
zato, da v obèutljivej�e predele sita
ne zaidejo prah, �u�elke ali druge
smeti. Pokrova smeta brez �kode
segati pribli�no 10mm v notranjost
cevi oziroma vsaj 25mm proè od
sklopnih antenic.
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Opisano rezonatorsko sito zago-
tavlja du�enje druge zrcalne frek-
vence (pribli�no 1.94GHz) vsaj
100dB. Vstavitveno slabljenje sita si-
cer zna�a komaj 2dB na nazivni
frekvenci in veè kot 100dB izven
prepustnega pasu kjerkoli v pasu od
0 do pribli�no 4GHz. Nad 4GHz se
pojavijo vi�je rezonance oziroma se
aluminijasta cev zaène obna�ati kot
valovod. Samo rezonatorsko sito zato
kljub dobrim lastnostim �e ne za-
do�èa in potrebuje dodatni nizko-
prepustni siti na vhodu in izhodu, ki
sta izdelani v mikrotrakasti tehniki
na tiskanih vezjih me�alnikov.

Opisana izvedba sita bi omogoèala
tudi o�ji frekvenèni pas �irine komaj
nekaj MHz z nekoliko manj�im
sklopom med rezonatorji. Pas �irine
25MHz sicer omogoèa manj�e spre-
membe vrednosti prve medfrekvence,
da se lahko izognemo nekaterim ne-
�eljenim produktom iz prvega me-
�alnika oziroma dopu�èa ustrezno od-
stopanje frekvence drugega VCOja.

6. Drugi me�alnik

Elektriène zahteve za drugi me-
�alnik so manj hude kot za prvi
me�alnik, saj je veèino "nesnage"
odstranilo �e rezonatorsko pasovno
sito. Tudi jakosti signalov so ni�je za
vstavitveno slabljenje prvega me�al-
nika in rezonatorskega sita, se pravi
okoli -10dB. Raèun in poskusi poka-
�ejo, da med obema me�alnikoma
niso potrebni ojaèevalniki, èe �elimo
doseèi kar najveèjo mo�no dinamiko.

Elektrièni naèrt drugega me�alnika
je zelo podoben prvemu me�alniku,
le da sta vhod in izhod zamenjana
med sabo, kot je to prikazano na sliki
6. Drugi me�alnik prav tako uporablja
dvojno diodo BAT14-099 in si-
metrirni transformator iz poltrdega
kabla UT-085. Ker deluje drugi me-
�alnik v razmeroma ozkem frek-
venènem podroèju, du�ilni upori in
kompenzacija frekvenènega poteka
niso potrebni.

Enota drugega me�alnika sicer vse-
buje nizkoprepustna sita na vhodu in
izhodu. Nizkoprepustno sito na vho-
du ima zaporno frekvenco 2.8GHz in
mora predvsem du�iti ne�eljene od-
zive rezonatorskega sita na frek-
vencah nad 4GHz. Izhodno niz-
koprepustno sito pa prepreèuje, da bi
ostanki drugega lokalnega oscilatorja
in ostali ne�eljeni ostanki me�anja
dosegli tretji me�alnik.

7. Drugi VCO 2.03GHz

Pokrivanje drugega VCOja je frek-
venèno omejeno na pas +/-10MHz
okoli osrednje frekvence 2.03GHz, da
preslikamo prepustni pas 2.1GHz
rezonatorskega sita na drugo (fiksno)
medfrekvenco 70MHz. Frekvenèni
pas samega VCOja mora biti seveda
nekoliko �ir�i, da pokrije tudi tole-
rance izdelave in odstopanje frek-
vence samega VCOja zaradi tem-
peraturnih sprememb.

Tudi drugi VCO je izdelan v mik-
rotrakasti tehniki in uporablja inter-
digitalno sito za povratno vezavo, kot
je to prikazano na sliki 7. Zaradi
ozkega podroèja pokrivanja zado�èa
ena sama varikap dioda za ugla-
�evanje interdigitalnega sita. Kljub
eni sami varikap diodi BB640 pri-
kazani VCO obièajno pokrije pod-
roèje od 1.85GHz do 2.2GHz. V spek-
tralnem analizatorju seveda upo-
rabljamo le delèek tega podroèja od
2.02GHz do 2.04GHz.

Tudi drugi VCO zahteva skrbno
filtriranje napajanja in krmilne na-
petosti. Kot loèilni ojaèevalnik za-
do�èa eno samo integrirano vezje
INA10386, ki daje hkrati visoko
ojaèenje in izhodno moè v razredu
+10dBm. Oscilator je sicer izdelan s
tranzistorjem BFP183, ki ima pri-
merno veliko ojaèenje za delovanje v
ozkem pasu okoli 2GHz.

Podobno kot prvi VCO je tudi drugi
VCO opremljen s sklopnikom na
izhodu, ki odvaja delèek moèi (okoli
-5dBm) na izhod za sledilni izvor,
frekvencmeter ipd. Ker v opisanem
spektralnem analizatorju spremin-
jamo frekvenco prvih dveh lokalnih
oscilatorjev, potrebuje sledilni izvor
signale iz obeh oscilatorjev, da lahko
iz njih sestavi signal, ki natanèno
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sledi trenutni sprejemni frekvenci
spektralnega analizatorja.

8. Tretji me�alnik

Ker je skok iz 2.1GHz na 10MHz le
prevelik, je potreben �e tretji me-
�alnik iz druge medfrekvence 70MHz
na tretjo medfrekvenco 10MHz.
Glede na razmoroma nizke frekvence
elektriène zahteve za tretji me�alnik
niso posebno hude. Dodatna zahteva
je le najveèja pasovna �irina
B=4MHz. Tej zadnji zahtevi je
razmeroma lahko zadostiti na drugi
medfrekvenci na 70MHz, na tretji
medfrekvenci na 10MHz pa je �e
treba paziti na �irokopasovne pri-
lagoditve impedance ipd.

Enota tretjega me�alnika, ki je pri-
kazana na sliki 8, vsebuje nizko-
�umni ojaèevalnik za drugo med-
frekvenco 70MHz, ki mu sledi LC
pasovno sito za 70MHz ter me�alnik
z MOSFETom z dvojnimi vrati, ki ga
krmili kristalni oscilator na 60MHz.
Nizko�umni ojaèevalnik na 70MHz z
BF998 je sploh edina prava viso-
kofrekvenèna ojaèevalna stopnja v
celotnem spektralnem analizatorju.
Ojaèenje te stopnje v glavnem na-

domesti izgube v me�alnikih. Kaj veè
ojaèenja bi bilo celo �kodljivo, saj bi
omejili dinamièno podroèje spek-
tralnega analizatorja.

LC pasovno sito na 70MHz ima dve
nalogi. Najprej mora zadu�iti zrcalno
frekvenco tretjega me�alnika v pasu
okoli 50MHz. Nadalje LC pasovno
sito na 70MHz tudi doloèa najveèjo
pasovno �irino spektralnega ana-
lizatorja. Pasovna �irina samega sita
je okoli 5MHz, kar daje skupno z
odzivom vseh ostalih vezij najveèjo
pasovno �irino okoli 4MHz. LC pa-
sovno sito uporablja nastavljive
tuljavice z nazivno vrednostjo okoli
500nH, navite na podstavkih za
medfrekvenène transformatorje. Sito
je sicer preraèunano za vhodno in
izhodno impedanco 1.5kohm, kar
ustreza MOSFET tranzistorjem v
ojaèevalniku in v me�alniku.

Tretji me�alnik uporablja MOSFET
BF981. Vhodni signal 70MHz gre na
prva vrata, lokalni oscilator 60MHz
pa na druga vrata tranzistorja.
Me�alniku sledi nizkoprepustno sito,
ki mora predvsem odstraniti vse os-
tanke lokalnega oscilatorja na 60MHz
in druge ne�eljene ostanke me�anja.
Dodatna naloga nizkoprepustnega
sita je prilagoditev razmeroma visoke

izhodne impedance MOSFET me�al-
nika na nazivno vrednost 50ohm.

Naèrtovanje ustreznega nizkopre-
pustnega sita ote�uje zahteva, da
vezje prepu�èa razmeroma �irok frek-
venèni pas okoli osrednje frekvence
10MHz. Prilagoditev impedance je
zato izvedena postopoma v veè ko-
rakih z LC èleni. Prikazano vezje
omogoèa prilagoditev impedance
znotraj celotnega pasu 6-15MHz in
hkrati dobro slabljenje lokalnega os-
cilatorja na 60MHz. Vezje uporablja
fiksne tuljavice v obliki 1/4W ali
1/2W uporov.

Tretji lokalni oscilator vsebuje
tranzistor BF199 in overtonski kristal
za 60MHz. Nihanje kristala na
tretjem overtonu zagotavlja du�ilka
1.5uH v emitorju BF199. Kristal je
hkrati uporabljen tudi kot sito za
izhodni signal, ki krmili me�alnik.
Isto nalogo ima tudi zaporedna tul-
java 1uH, sicer bi harmoniki lo-
kalnega oscialtorja povzroèili vrsto
ne�eljenih odzivov me�alnika. Ne-
�eljene odzive me�alnika se sicer da
zmanj�ati s skrbno izbiro delovne
toèke MOSFETa, ki jo nastavimo s
trimerjem "LINEARNOST". S trimer-
jem "OJAÈENJE" seveda zni�amo
ojaèenje BF998 na najni�jo vrednost,
ki nam �e ne kazi �umnega �tevila
celotnega sprejemnika.

9. LC sita

Izhod tretjega me�alnika lahko pri-
kljuèimo neposredno na vhod lo-
garitemskega detektorja. Èe pri do-
loèeni meritvi potrebujemo veèjo
loèljivost oziroma manj�o �irino sita v
medfrekvenci, moramo med tretji
me�alnik in detektor dodati �e druga
pasovna sita. Za pasovne �irine nad
100kHz zado�èajo LC sita, za o�je
pasovne �irine pa potrebujemo kris-
talna sita.

Merilnik mora seveda razpolagati s
primernim naborom sit, ki jih po
potrebi vkljuèujemo v medfrekvenco.
Preklapljanja sit ne moremo izvesti z
navadnimi stikali, saj zahtevamo slab-
ljenje preko 100dB izven prepustnega
pasu sit. Smiselna tehnièna re�itev je
vstavljanje posameznih sit z elek-
tronskimi preklopniki z veè PIN
diodami. Vsako sito naj vsebuje tudi
ojaèevalnik, ki nadomesti izgube v
situ, da ostane pri preklopu sit jakost
signalov na zaslonu spektralnega
ana- lizatorja nespremenjena.

Profesionalni spektralni analizatorji
obièajno razpolagajo z naborom pa-
sovnih �irin v razmerju 1:3:10 itn. Pri
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praktièni uporabi spektralnega ana-
lizatorja se izka�e, da zado�èa pri
velikih pasovnih �irinah nad 100kHz
tudi redkej�i nabor. Obratno bi �eleli
gostej�i nabor pri o�jih pasovnih �i-
rinah, kjer �irina medfrekvenènega
sita doloèa èas preleta �arka preko
zaslona oziroma èas obnavljanja
slike.

V opisanem merilniku sem se od-
loèil za dodatna LC pasovna sita
�irine pribli�no 700kHz in 150kHz.
Pasovna �irina kristalnega sita je
sicer nastavljiva v manj�ih korakih in
sicer 50kHz, 20kHz in konèno 10kHz.
Brez vstavljenih sit zna�a pasovna
�irina merilnika okoli 4MHz, kar daje
skupno mo�nost merjenja s �estimi
razliènimi pasovnimi �irinami.

Dodatna LC pasovna sita so pri-
kazana na sliki 9. Vsako sito raz-
polaga s preklopnikom s �tirimi di-
odami BA423, ki enostavno vstavi
sito v vezje ob vklopu ustrezne na-
pajalne napetosti +8V. Tranzistor
BF199 pri tem prekine neposredno
pot iz izhoda na vhod in pomaga
zmanj�ati ne�eljeni presluh.

LC sito za �irino 700kHz vsebuje
�tiri nastavljive tuljavice za pribli�no
10uH, navite na malih podstavkih za
medfrekvenène transformatorje. Vsta-
vitveno slabljenje sita nadomesti oja-
èevalnik s tranzistorjem BFR96.
Potrebno ojaèenje seveda zavisi od
izgub v tuljavicah in ga natanèno
nastavimo trimerjem 220ohm.

LC sito za �irino 150kHz v bistvu
sestavljata dve loèeni LC siti s po
dvema nihajnima krogoma vsako. In-
duktivnost tuljav je ni�ja, okoli
2.2uH, in so navite na nekoliko veè-
jih podstavkih za medfrekvenène
transformatorje, da dose�ejo neob-
remenjeni Q okoli 100. Izgube v obeh
poloviènih sitih nadomesti ojaèe-
valnik z MOSFETom BF981. Ojaèen-
je te stopnje nastavimo z napetostjo
na drugih vratih preko trimerja
10kohm.

Enota z LC siti potrebuje tri raz-
liène napajalne oziroma krmilne na-
petosti. +8V mora biti stalno prisoten,
da enota prepu�èa signal tudi pri
izkljuèenih sitih. Z napetostjo
+8V/700kHz vstavimo sito za 700
kHz, z napetostjo +8V/150kHz pa sito
za 150kHz. 10MHz vhod in izhod
enote sta seveda predvidena za
zakljuèitveno impedanco 50ohm.

10. Kristalno sito

Spektralni analizator zahteva v
medfrekvenci nekoliko drugaèna sita

od tistih, ki jih vgrajujemo v obièajne
(komunikacijske) radijske sprejem-
nike. V komunikacijskih sprejemni-
kih uporabljamo sita, ki imajo èimbolj
raven oziroma plo�èat prepustni pas
(da modulacija ni popaèena) ter zelo
strme boke (da zadu�imo motnje iz
sosednjega kanala). Tak�na sita so za
spektralni analizator neprimerna, ker
imajo razmeroma poèasen odziv
(zvonjenje sita) glede na svojo pa-
sovno �irino.

Zvonjenje oziroma poèasnost od-
ziva sita se �e posebno pozna pri
majhnih pasovnih �irinah, ko èas
odziva sita doloèa èas preleta �arka
preko zaslona. Tovarni�ka kristalna
in keramièna sita so zato v spek-
tralnem analizatorju skoraj povsem
neuporabna. Primerno kristalno sito
oziroma nabor sit za spektralni ana-
lizator moramo zato izdelati sami.
Sito za spektralni analizator mora
imeti "trikotni" frekvenèni odziv z
o�iljenim vrhom in lepimi, poèasi in
simetrièno padajoèimi boki. V praksi
to pomeni, da moramo izbirati sita s
podkritièno sklopljenimi rezonatorji
oziroma moramo vezati sita v verigo
tako, da ni povratnega vpliva med
rezonatorji.

Kristalno sito, ki je prikazano na
sliki 10, vsebuje zaporedno vezavo
�tirih neodvisnih sit, ki so med sabo
loèena z emitorskimi sledilniki s
tranzistorji BF199. Vsako posamezno
sito vsebuje en sam kremenèev kris-
tal v mostièni vezavi, da s trimerjem
v nasprotni veji iznièimo vpliv ka-
pacitivnosti kristala. Tuljava s sred-
njim odcepom in celotno induk-
tivnostjo okoli 10uH je rezonanèna s
kondenzatorjem 68pF in kompenzira
tudi ostale parazitne kapacitivnosti v
vezju.

Pasovna �irina tak�nega kristalnega
sita zavisi v glavnem od impedance
izvora in bremena. Izvor je emitorski

sledilnik prej�nje stopnje, torej nizka
impedanca. Breme je vhod v
emitorski sledilnik naslednje stopnje,
torej impedanca v razredu 10kohm.
Impedanco bremena lahko poljubno
zmanj�amo z vzporedno vezano PIN
diodo BA596 in na ta naèin nas-
tavimo pasovno �irino sita. Impe-
danca PIN diode seveda zavisi od
enosmernega toka skozi diodo, kar
nastavljamo preko vhoda IBXTAL.

Enota kristalnega sita seveda vse-
buje povsem enak preklopnik s PIN
diodami BA423. Napajalna napetost
+8V je stalno prisotna, z napajalno
napetostjo +8V/XTAL pa vkljuèimo
kristalno sito in ga vstavimo v vezje.
Izgube v posameznih kristalnih sitih
veèinoma nadomestijo emitorski sle-
dilniki, dodatno ojaèenje pa daje pr-
va stopnja skupaj z medfrekvenènim
transformatorjem s prestavnim raz-
mrjem 1:5. Celotno ojaèenje vezja
nastavimo s trimerjem 470ohm na
koncu verige.

11. Logaritemski detektor in video
ojaèevalnik

Spektralni analizator se razlikuje
od komunikacijskih sprejemnikov tu-
di po vrsti detektorja. Pri spektralnem
analizatorju se obièajno uporablja
logaritemski prikaz jakosti signalov v
zelo �irokem razponu 80...100dB,
medtem ko so komunikacijski spre-
jemniki opremljeni z linearnimi de-
tektorji. Prikaz spektralnega ana-
lizatorja bi torej bolj ustrezal skali
S-metra komunikacijskega spre-
jemnika.

Nekateri ceneni spektralci (Hameg)
oziroma veèina amaterskih gradenj
uporabljajo kot logaritmski detektor
kar izhod za S-meter obièajnega FM
medfrekvenènega èipa. Tak�na re-
�itev je zelo slaba, ker je odziv veèine
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èipov zelo netoèen in moèno odstopa
od idealne logaritemske krivulje. Tu-
di dinamièno obmoèje èipov obièajno
ne presega 70dB. Èipi z veèjim di-
namiènim obmoèjem so primerni le
za ozkopasovne medfrekvence (na
455kHz) oziroma so sestavljeni iz
dveh zaporednih logaritemskih de-
tektorjev, med katera moramo vezati
dodatno pasovno sito, da omejimo
�irokopasovni �um.

Logaritemski detektor za resen
spektralni analizator moramo zato
izdelati sami iz kopice tranzistorjev,
uporov in kondenzatorjev, kot je to
prikazano na sliki 11. Prikazani lo-
garitemski detektor vsebuje zapo-
redno vezavo desetih enakih stopenj,
ki delujejo hkrati kot linearni de-
tektorji in kot ojaèevalniki. Izvedba
ojaèevalnikov je povsem simetrièna
in omogoèa visoko ojaèenje verige
brez samooscilacij ter toèno doloèeno
obna�anje v zasièenju. Logaritemski
odziv dobimo kot vsoto linearnih
odzivov ojaèevalnikov, ko grejo posa-
mezne stopnje v zasièenje, èe je
ojaèenje posamezne stopnje dovolj
majhno in ne prese�e 10...12dB.

Podobne verige simetriènih oja-
èevalnikov se uporabljajo kot FM
omejevalniki v vseh znanih inte-
griranih vezjih. Bistvena razlika med
integriranimi vezji ter vezjem na sliki
11 je v sklopu med posameznimi

stopnjami. Vezje na sliki 11 vsebuje
sklopne kondenzatorje 470pF med
emitorji tranzistorjev, ki jih v in-
tegrirano vezje ne moremo vgraditi.
Sklopni kondenzatorji omogoèajo
zelo enostvno nastavitev delovne toè-
ke in osrednje frekvence delovanja
logaritemskega detektorja.

Ker opisani detektor ne ojaèuje
zelo nizkih frekvenc, kjer prevladuje
�um vrste 1/f, pridobimo do 20dB na
dinamiki. Jakost �uma opisanega
detektorja se giblje okoli -105dBm,
logaritemski odziv pa je uporaben
vse do -10dBm, kar pomeni vsaj 95dB
dinamike. Dodatna dobra lastnost
predstavljenega detektorja je v tem,
da pri prevelikih vhodnih signalih
izhod �e nadaljnih 10...15dB ne gre v
zasièenje, paè pa odziv prekoraèi
logaritemsko krivuljo. Na zaslonu
spektralnega analizatorja zato dobro
vidimo, da je nekaj narobe.

Slaba lastnost opisanega vezja je
nizka izhodna napetost, komaj
desetina volta za dinamièno podroèje
skoraj 100dB. Izhodni signal je sicer
definiran glede na referenèno na-
petost, ki jo proizvaja enaindvajseti
tranzistor BF199 v povsem enaki ve-
zavi in obremenjen z enakim tokom
kot ostalih dvajset "ojaèevalnih"
BF199. Brez tak�ne kompenzacije se
izhod spremeni za 2mV oziroma kar
za 2dB za vsako stopinjo razlike v

temperaturi.
Logaritemski detektor zato pot-

rebuje video ojaèevalnik, prikazan na
sliki 12. Celotno napetostno ojaèenje
je v velikostnem razredu 50 in je
porazdeljeno med tri operacijske oja-
èevalnike iz vezja MC33074 zaradi
èimveèje pasovne �irine. Èetrti ope-
racijski ojaèevalnik poskrbi za refe-
renèno napetost. MC33074 vsebuje
razmeroma hitre operacijske oja-
èevalnike s pasovno �irino 4MHz
(enotno ojaèenje), kar v predstavljeni
vezavi omogoèa pasovno �irino video
signala okoli 500kHz.

Video ojaèevalnik sicer vsebuje tri-
merja za polo�aj (enosmerno kom-
ponento) in ojaèenje. Ojaèenje je
smiselno nastaviti tako, da dobimo
izhod 20dB/V. Na izhod je prik-
ljuèeno �e enostavno video sito, ki
lahko omeji video pas na 20kHz
oziroma 1kHz. Dodatni izhod za slu-
�alke je izveden z emitorskim sle-
dilnikom z BD139. Enota video
ojaèevalnika vsebuje �e stabiliztor z
uA723 za napajanje logaritemskega
detektorja.

12. Izvor �age in linearizacija

Predstavljeni spektralni analizator
lahko uporablja kot prikazovalnik
katerikoli osciloskop. Veèina oscilos-
kopov sicer razpolaga z lastnim iz-
vorom �age, vendar je to notranji
signal v osciloskopu in obièajno ni
dostopen na zunanjih sponkah. Spek-
tralni analizator mora zato raz-
polagati z lastnim izvorom �age, ki
potem krmili osciloskop v naèinu XY
oziroma sinhronizira notranji izvor
�age v osciloskopu.

Izvor �age spektralnega anali-
zatorja je prikazan na sliki 13. Naj-
manj�a perioda �age zna�a malenkost
veè kot 20ms oziroma jo nastavimo
tako, da odklon ustreza 2ms/div. S
potenciometrom "sweep-time" 220klog
lahko periodo �age do dvajsetkrat
poveèamo, èaprav slika takrat �e zelo
poèasi utripa. Kraj�a perioda od 20ms
tudi ni smiselna v sluèaju spek-
tralnega analizatorja.

Izvor �age je izdelan s �tirikratnim
operacijskim ojaèevalnkom MC33074,
ki poskrbi za razliène naloge: izvor
konstantnega toka, histerezo in
ojaèenje izhodnih signalov: �aga za
VCOje, �aga za X odklon in pro�ilni
impulzi. Napajanje celotnega vezja je
stabilizirano na 30V z integriranim
vezjem uA723 in tranzistorjem
BD139.

Signal �age lahko krmili samo prvi
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VCO, samo drugi VCO oziroma no-
benega izmed njih, ko uporabljamo
spektralni analizator kot navaden ra-
dijski sprejemnik. Z amplitudo �age,
ki jo dovajamo VCOju, seveda dolo-
èimo �irino podroèja pokrivanja.
Razen �irine podroèja moramo se-
veda nastaviti tudi obe osrednji
frekvenci obeh VCOjev.

Vse opisane naloge zahtevajo kar
nekaj stikal, preklopnikov in poten-
ciometrov na prednji plo�èi spek-
tralnega analizatorja, ki so skupaj z
vezjem linearizacije prvega VCOja
ter vezjem za ga�enje prikazani na
sliki 14. Obe osrednji frekvenci nas-
tavljamo s Helipot potenciometroma
na 10 obratov. �irino preleta
nastavimo v korakih 1/2/5/10 itn z
ustrenim preklopnikom. Pri preletih
500kHz/div ali manj �aga krmili
drugi VCO, zato lahko s stikalom
dodatno stabiliziramo frekvenco pr-
vega VCOja. Z drugim stikalom s
tremi preklopnimi kontakti lahko
popolnoma prekinemo krmiljenje z
�ago in hkrati prikljuèimo dva
kondenzatorja po 47uF vzporedno
obema krmilnima vodoma VCOjev.

Pri naèrtovanju vezja za line-
arizacijo prvega VCOja moramo
najprej poznati odziv samega VCOja.
Odziv opisanega VCOja s �estimi di-
odami BB833 je zelo nelinearen.
Krivulja odziva dose�e najveèjo
strmino okoli 120MHz/V pri krmilni
napetosti okoli 7V. Pri ni�jih
napetostih strmina poèasi upada na
pribli�no 90MHz/V na spodnjem
koncu. Na gornjem koncu je �e dosti
bolj nelinearna in strmina upade na
manj kot 10MHz/V.

Vezje linearizacije vsebuje dva
operacijska ojaèevalnika, ki jim ne-
gativna povratna vezava doloèa naj-
manj�e ojaèenje pri izhodni napetosti
okoli 7V. Pri ni�jih oziroma pri vi�jih
izhodnih napetostih se preko upo-
rovnih delilnikov (trimerji 10kohm)
in diod vkljuèuje pozitivna povratna
vezava, ki poèasi kompenzira nega-
tivno povratno vezavo in postopoma
zvi�uje ojaèenje.

Ker se drugi VCO uporablja v raz-
meroma ozkem frekvenènem pasu,
linearizacija ni potrebna. Za kr-
miljenje drugega VCOja zato zado�èa
en sam operacijski ojaèevalnik v obi-
èajni vezavi. Zaradi postopka me-
�anja frekvenc je treba seveda obrniti
fazo �age, ki krmili drugi VCO.
Seveda je hkrati smiselno povezati
Helipot drugega VCOja z zamen-
janim zaèetkom in koncem (+30V na
zaèetek in masa na konec upora).

Vezje za ga�enje �arka vsebuje

�tirikratni primerjalnik LM339. Dva
primerjalnika sta sicer uporabljena le
kot ojaèevalnika pro�ilnih impulzov
iz izvora �age. Druga dva pri-
merjalnika pa ugotavljata, èe je kr-
milna napetost prvega VCOja v
smiselnih mejah. Primerjalniki iz
vezja LM339 imajo izhode z odprtim
kolektorjem, ki jih lahko enostavno
ve�emo vzporedno.

Tudi vezja linearizacije in ga�enja
se napajajo s stabilizirano napetostjo
+30V iz istega stabilizatorja kot izvor
�age. Dobro stabilizirana in filtrirana
referenèna napetost +7V za ope-
racijske ojaèevalnike pride kar iz iz
regulatorja uA723 na istem tiskanem
vezju.

13. Napajanje

Zunanje napajanje celotnega spek-
tralnega analizatorja je nazivno 12V
enosmerna v smiselnih mejah
(10...15V). Spektralni analizator se-
veda potrebuje celo vrsto razliènih

napetosti v svoji notranjosti. Razlike
so tudi v zahtevah po stabilizaciji:
nekatere sestavne enote zahtevajo
zelo stabilne in dobro filtrirane na-
petosti, druge pa so manj zahtevne.

Varikap diode in ustrezna krmilna
vezja zahtevajo napetost +30V. Èe
temu pri�tejemo �e padec napetosti v
regulatorju uA723 in tranzistorju
BD193, potem potrebuje spektralni
analizator DC/DC pretvornik z iz-
hodno napetostjo +37V, ki je pri-
kazan na sliki 15. Pretvornik vsebuje
oscilator s tranzistorjema BC308 in
BD139. �pice napetosti v du�ilki
100uH usmerja dioda 1N4148 in
polni kondenzator 47uF. Ko napetost
na kondenzatorju dose�e +37V, zener
diodi 18V vkljuèita tranzistor BC548,
ki zadu�i delovanje oscilatorja.

DC/DC pretvornik je seveda po-
tencialni izvor motenj, vgrajen v
obèutljiv merilni in�trument. Vhod in
izhod DC/DC pretvornika sta zato
dodatno oèi�èena z du�ilkama 39uH
in 1mH ter elektrolitskimi konden-
zatorji. Iz istega razloga je pretvornik
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zgrajen na samostojnem tiskanem
vezju, ki je vgrajeno daleè proè od
obèutljivih sestavnih delov spek-
tralnega analizatorja. Sam DC/DC
pretovrnik se sicer napaja z nesta-
bilizirano vhodno napajalno na-
petostjo +12V.

Napajanje ostalih stopenj je pri-
kazano na sliki 16. Vhodna napetost
12V gre najprej skozi du�ilko VK200,
od tu pa na neposredne porabnike
+12V: DC/DC pretvornik, video oja-
èevalnik in regulator 7808. Regulator
7808 potem napaja veèino vezij spek-
tralnega analizatorja s stabilizirano
napetostjo +8V. Regulator 7808 je
zaradi hlajenja privit na osnovno
plo�èo ohi�ja v neposredni bli�ini
vtiènice za napajanje, kamor so
vgrajeni tudi du�ilka VK200, za�èitna
dioda in oba elektrolitska kon-
denzatorja 470uF.

Na sliki 16 je prikazano tudi prek-
lapljanje pasovne �irine spektralnega
analizatorja. V ta namen je upo-
rabljen dvojni preklopnik na 6 po-
lo�ajev. En odsek preklopnika vklju-
èuje napajanja razliènim sitom.
Schottky diodi 1N5818 poskrbita za-

to, da ostanejo predhodna sita vklju-
èena. Drugi odsek preklopnika nas-
tavlja tok skozi PIN diode v kris-
talnem situ.

14. Izdelava spektralnega
analizatorja

Pri izdelavi spektralnega anali-
zatorja se moramo zavedati, da ses-
tavljamo obèutljiv merilni in�tru-
ment, ki deluje v zelo �irokem
frekvenènem pasu. Spektralni ana-
lizator zato zahteva kvalitetno iz-
delana oklopljena ohi�ja za raz-
meroma majhne sklope. Oklapljanja
je bistveno veè kot v enakovredni
radijski postaji. Razen oklopov so
potrebni tudi mikrovalovni absorberji
znotraj in zunaj samih �katlic.

Sestavne enote spektralnega ana-
lizatorja lahko razdelimo v tri veèje
skupine: (1) mikrovalovne enote iz-
delane na mikrotrakastih dvos-
transkih tiskaninah, (2) medfrek-
venène enote na enostranskih tis-
kaninah, vgrajene v oklopljena ohi�ja
in (3) nizkofrekvenène enote, ki ne

zahtevajo posebnega oklapljanja.
Mikrotrakaste tiskanine so pri-

kazane na sliki 17. Vse so izdelane na
dvostranskem, 0.8mm debelem vit-
roplastu FR4. Na sliki 17 je prikazana
le gornja stran, saj spodnja stran ni
jedkana, da deluje kot ravnina mase.
Na mikrotrakaste tiskanine se
vgrajujejo SMD sestavni deli velikosti
0805 ali manj�i. Sestavni deli so
ozemljeni skozi izvrtine premera
2.5mm, ki jih na strani mase pre-
krijemo z 0.1mm debelo pocinjeno
bakreno folijo in napolnimo s cinom
pred vgradnjo sestavnih delov.

Napajanja pridejo preko skoznikov
v izvrtinah premera 3.2mm. Skoznike
seveda pove�emo na obeh straneh
tiskanine z obièajnimi sestavnimi deli
z �iènimi izvodi. Na spodnjo stran
tiskanine vgradimo du�ilke in elek-
trolitske kondenzatorje za filtracijo
napajanja. Konèno vgradimo zgra-
jene in preizku�ene mikrotrakaste
tiskanine v medeninaste okvirje.
Okvirji potrebujejo le gornji pokrov,
pod katerega obvezno vstavimo vsaj
1cm debelo peno mikrovalovnega
absorberja.

Medfrekvenène tiskanine so prika-
zane na sliki 18. Vse so izdelane na
enostranskem, 0.8mm debelem vitro-
plastu FR4. Na medfrekvenène tis-
kanine najprej vgradimo SMD
sestavne dele: upore, kondenzatorje
in polprevodnike. Tiskanine so pri-
rejene tako, da sprejmejo dele ve-
likosti 0805 oziroma 1206. Tuljave,
medfrekvenèni lonèki, trimerji, tran-
zistorji BF199, diode BA423, kristali
in elektrolitski kondenzatorji so se-
veda obièajne izvedbe z �iènimi
izvodi in se vgradijo z druge strani.

Tudi medfrekvenène tiskanine so
vgrajene v medeninaste okvirje in
imajo le gornji pokrov ter skoznike za
napajanja v ozkih stanicah. Med-
frekvenène tiskanine seveda ne po-
trebujejo mikrovalovnega absorberja
znotraj medeninaste �katlice.

Nizkofrekvenène tiskanine so pri-
kazane na sliki 19 in so izdelane na
enostranskem vitroplastu FR4 de-
beline 1.6mm. Vsi vgrajeni sestavni
deli so obièajne izvedbe z �iènimi
izvodi, ki so na plo�èici izvora �age
in linearizacije vgrajeni pokonèno za-
radi varèevanja s prostorom. Niz-
kofrekvenène tiskanine ne zahtevajo
posebnih oklopov in so pritrjene na
osnovno plo�èo ohi�ja s �tirimi vijaki
M3 v vogalih. Vse povezave grejo
preko malih vtiènic, ki jih izdelamo
sami iz kvalitetnih podno�ij za in-
tegrirana vezja.

Oklopljena ohi�ja mikrovalovnih in
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medfrekvenènih enot so prikazana
na sliki 20. Posebnost je vhodni
slabilec, kjer so mala klecna stikala
2X2 vgrajena v sendviè med dve
mikrotrakasti tiskanini. Mikrotrakasti
tiskanini sta zacinjeni v U iz 0.5mm
debele medenine z izmerami
40mmX20mmX20mm. V dolgi stra-
nici Uja so �e �tiri izvrtine premera
5mm za klecna stikala 2X2, v kratkih
stranicah pa v vsaki po ena izvrtina
premera 3.2mm za koaksialni kabel.
Vhodni slabilec ne potrebuje po-
krova.

Oba mikrovalovna me�alnika in vse
�tiri medfrekvenène enote so vgra-
jene v medeninast okvir z izmerami

120mmX30mm, le oba VCOja gresta
v manj�o �katlico 80mmX20mm. Obe
vrsti �katlic imajo samo gornje
pokrove, kot je to prikazano na sliki
20. Za okvirje priporoèam medenino
debeline 0.5mm, medtem ko za po-
krove zado�èa 0.4mm ali 0.3mm. V
mikrovalovnih enotah je pod pokrov
vgrajen �e absorber.

�katlici mikrovalovnih me�alnikov
sicer preèno prebada poltrdi ka-
belèek UT-085, ki tvori simetrirni
transformator me�alnika. Pred vgrad-
njo pla�è kabelèka najprej pocinimo
v dol�ini pribli�no 35mm, da se
teflon razleze, kolikor paè hoèe. Nato
oklop zare�emo 17mm od konca,

prelomimo in razpoko raztegnemo na
pribli�no 1mm. Tako pripravljen
kabelèek zacinimo na tiskano vezje
ter poskrbimo za dober spajkan spoj
z obema dolgima stranicama me-
deninastega okvirja. Zacinjeni kabel-
èek �trli na eni strani za pribli�no
2mm iz okvirja, na drugi strani pa
kabelèek odpeljemo do VCOja.

Razporeditev enot spektralnega
analizatorja je prikazana na sliki 21.
�katla spektralnega analizatorja ima
izmere: �irina 220mm, globina 240
mm in vi�ina 65mm. Sredi �katle je
vgrajena nosilna plo�èa debeline
1mm, tako da ostane zgoraj in spodaj
na vsaki strani po 32mm koristne
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vi�ine za sestavne enote. Za du�enje
rezonanc celotne �katle se je izkazal
najbolj uèinkovit kos absorberja med
drugim in tretjim me�alnikom.

Pri razporejanju enot je treba se-
veda paziti, da so vijaki za pritrditev
enot na eni strani dostopni tudi z
druge strani. Rezonatorsko sito je
pritrjeno na obeh koncih, da pri-
trdilni vijaki ne motijo "vroèih" delov
sita. Prednjo plo�èo ve�ejo na ogrodje
kar TNC konektor, klecna stikala in
Helipot potenciometra. Zadnja plo�èa
je dodatno pritrjena na ogrodje s
�tirimi vijaki M3, saj dve SMA vtiè-
nici ne zado�èata.

Konèno, o�ivljanje in popravilo
spektralnega analizatorja bo veliko

enostavnej�e, èe so vtiènice za pri-
kazovalnik enake in enako povezane.
Priporoèam 6-polno DIN vtiènico s
prikljuèki v loku 270 stopinj,
povezano kot ka�e slika 22. Opisana
vtiènica omogoèa tudi enostavno
prikljuèitev slikovnega pomnilnika.

15. O�ivljanje spektralnega
analizatorja

Preden zaènemo z gradnjo spek-
tralnega analizatorja je pametno
razmisliti o vrstnem redu gradnje in
potrebnih merilnih pripomoèkih. Za
merilne pripomoèke ne zado�èa, da
jih samo imamo, paè pa da jih tudi

znamo uporabljati. Od merilnih
pripomoèkov vsekakor potrebujemo
unimer in to tak�en z analogno skalo
(digitalni je neuporaben), grid-dip
meter, digitalni frekvencmeter s pres-
kalerjem do vsaj 4GHz (glej èlanek
S52ZB v CQ ZRS 2/98) in sondo za
merjenje VF moèi (glej èlanek S53KS
v CQ ZRS 3/98). Na koncu ne smemo
pozabiti na osciloskop, ki bo postal
sestavni del spektralnega analiza-
torja.

Gradnjo spektralnega analizatorja
vsekakor zaènemo z obema mikro-
valovnima VCOjema. Pri obeh
VCOjih moramo vsekakor preveriti
frekvenèno podroèje delovanja. Prvi
VCO je najzahtevnej�i in zanj sta
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predvideni dve razlièni tiskanini gle-
de na tolerance razpolo�ljivih diod
BB833. Tiskanina s �ir�imi rezo-
natorji sicer pokrije �ir�i frekvenèni
pas, vendar z nekaterimi BB833 noèe
nihati v celem pasu. Obratno tis-
kanina z o�jimi rezonatorji vedno

niha, vendar je z nekaterimi drugimi
BB833 frekvenèno pokrivanje ne-
zadostno.

Ko oba VCOja delujeta, se lahko
lotimo ostalih enot z izjemo LC in
kristalnih sit. Delovanje logari-
temskega detektorja z video ojaèe-

valnikom in tretjega me�alnika lahko
zaenkrat preverimo in poglasimo z
grid-dip metrom. Delovanje izvora �a-
ge, linearizacije in �tevilnih prek-
lopnikov in potenciometrov preve-
rimo kar z osciloskopom, ki ga bomo
uporabili kot prikazovalnik. Vse drs-
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nike trimerjev v linearizaciji zaenkrat
nastavimo na hladni konec uporov.

Brez kompliciranih merilnih in-
�trumentov je verjetno najte�je ugla-
siti rezonatorsko sito. Ugla�evalne
vijake tega sita nastavimo tako, da so
pribli�no 1...2mm nad vroèim kon-
cem aluminijastih valjèkov. S frek-
vencmetrom in trimerji nato nas-
tavimo drugi VCO na predpisano
frekvenco 2.03GHz, s prvim VCOjem
pa preletavamo celotno frekvenèno
podroèje. Seveda i�èemo "enosmerni
�pik", ki je znaèilen za vse visoko-
frekvenène spektralce, in nanj po-
glasimo rezonatorsko sito.

Ko smo na�li enosmerni �pik in za
silo poglasili rezonatorsko sito, se
lahko lotimo osnovnih preizkusov
spektralca. Ko na vhod prikljuèimo
kraj�o antenico, bo prav gotovo vidno
�avje FM radiodifuznih postaj okoli
100MHz. �e veè nam bo povedal
enostaven izvor 100MHz z ECL osci-
latorjem (slika 23), ki ga prikljuèimo
na vhod preko nastavljivega slabilca.

Za nastavitev linearizacije seveda
potrebujemo veè signalov na znanih
frekvencah. Najprimernej�i je izvor
hamonikov, prikazan na sliki 24, ki
ga krmilimo z izvorom 100MHz. Na
zaslonu spektralca bomo videli
zgo�èene èrte v pasu od 700 do
1000MHz, izven tega pasu pa se
razdalje med èrtami poveèujejo.
Osem trimerjev v linearizaciji mora-
mo poglasiti enostavno tako, da so
razdalje med èrtami èimbolj enake.

Ko nam spektralni analizator za
silo deluje s pasovno �irino 4MHz, se
lotimo gradnje LC in kristalnih sit. Za
kristalno sito moramo najprej najti
prave kristale. Raèunalni�ki kristali
oziroma vsi tisti, ki jih lahko poceni
kupimo v trgovinah, so se izkazali
povsem neuporabni zaradi mno�ice
parazitnih rezonanc. Te rezonance
sicer niso vidne v ozkem SSB situ, v
�irokem situ za spektralni analizator
(B=50kHz) pa naredijo pravo
katastrofo.

Edini kristali, ki so se izkazali res
uporabni, so kristali iz starih FM sit
za pasovno �irino 30kHz. Tak�ne
kristale obièajno dobimo za frek-
venco 10.7MHz. Bolj toèno, v enem
situ dobimo �tiri razliène pare kris-
talov. Najti moramo dve enaki siti, iz
katerih bomo lahko izdelali �tiri
spektralne analizatorje.

Kristalna in LC sita enostavno
ugla�ujemo na enosmerni �pik, ko
nam ostanek spektralnega anali-
zatorja vsaj za silo pravilno deluje.
Ugla�evanje LC sit je obièajno enos-
tavno in hitro pridemo do �eljenega

odziva. Obratno moramo ugla�evati
vsako stopnjo posebej v kristalnem
situ tako, da kratko staknemo ostale
tri kristale. S kapacitivnim trimerjem
nato poi�èemo simetrièni odziv, z
jedrom tuljave pa èim �ir�e teme
krivulje. Postopek veèkrat ponovimo
za vsak kristal posebej, medtem ko so
ostali kristali kratkostaknjeni z upori
100ohm.

Ko LC in kristalna sita delujejo,
lahko dokonèno nastavimo linearnost
in ojaèenje v tretjem me�alniku. Za
nastavitev linearnosti privedemo na
prvi me�alnik razmeroma moèen
signal (okoli -10dBm), pasovno �irino
sita izberemo 150kHz in s trimerjem
za linearnost sku�amo èimbolj za-
du�iti brke v pasu +/-2MHz okoli
opazovanega signala. Ojaèenje nas-
tavimo tako, da z istim sitom 150kHz
�um visokofrekvenènega dela spek-
tralnega analizatorja ravno �e pre-
krije �um detektorja.

Konèno nas pri spektralnem ana-
lizatorju èakajo �e fine nastavitve.
Vsa pasovna sita moramo nastaviti na
isto frekvenco. Izenaèiti moramo tudi
vstavitvena slabljenja posameznih sit.
Èe nas moti "dvigovanje �uma", bo
treba popraviti simetrijo prvega me-
�alnika s kapljicami cina na sime-
trirnem transformatorju. Nenazadnje
je treba nastaviti �e preostale trimerje
v linearizaciji, da pokrivanje VCOjev
v resnici ustreza oznakam na
preklopniku.

Celo vrsto finih nastavitev lahko
seveda opravimo �ele za tem, ko
doloèen èas uporabljamo spektralni
analizator in opazimo napako. Za
nekatere nastavitve je potreben sle-
dilni izvor, naprimer za fino pri-
lagoditev impedance me�alnika na
prvi VCO, s katero zmanj�amo glo-
bino lukenj v frekvenènem odzivu
spektralnega analizatorja.
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