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Takie urz¹dzenia
pomiarowe, jak
opisywany w†artykule
analizator widma, nie
trafiaj¹ czÍsto do naszej
redakcji. Nic dziwnego.
Jest to sprzÍt, ktÛry nie
pojawia siÍ na sto³ach
amatorÛw chyba
w†ogÛle
a†i†profesjonaliúci
musz¹ byÊ mocno
zmotywowani do zakupu
podobnej aparatury.
Czasami jednak nie ma
wyjúcia, problemem staje
siÍ wÛwczas jedynie
wybÛr odpowiedniej
marki i†modelu.
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Analizator widma

GSP−827

O†wyrobach firmy Instek mia³em juø
przyjemnoúÊ pisaÊ kilkukrotnie. W†tym
miejscu powinienem w³aúciwie uøyÊ
pisowni s³owa ìprzyjemnoúÊî pisanego
z†wielkiej litery, gdyø za kaødym razem wyroby tej firmy robi¹ na mnie
ogromne wraøenie. I†w†tym przypadku
juø na wstÍpie artyku³u nie mog³em
powstrzymaÊ siÍ przed wyraøeniem
swojego zachwytu, mimo øe†emocje
powinienem powstrzymywaÊ na wodzy. Mam nadziejÍ, øe zostanie mi to
wybaczone.
Do rzeczy wiÍc: GSP-827, to profesjonalny analizator widma pracuj¹cy
w†zakresie czÍstotliwoúci od 9†kHz do
2,7 GHz. Moøe byÊ wykorzystywany
zarÛwno na stole laboratoryjnym, jak
i†w†terenie. Specjalnie do zastosowaÒ
terenowych zosta³ wyposaøony w†zestaw 2†akumulatorÛw LiIon, kaødy
o†napiÍciu 10,8 V. No cÛø, nie moøna
powiedzieÊ, øeby masa - 4,5 kg oraz
wymiary - 330x170x340 mm by³y niezauwaøalne, ale do takich gabarytÛw
zapewne przyzwyczajeni s¹ uøytkowni-

cy podobnej aparatury. Mog¹ nimi byÊ
pracownicy obs³ugi technicznej sieci
GSM, czy serwisÛw†telewizji kablowej.
Dla nich waøniejsze s¹ cechy funkcjonalne aparatury, a†te w†przypadku
GSP-827 s¹ godne uznania. Oczywiúcie
wspomniane wyøej grupy uøytkownikÛw nie jest jedynymi. Z†podobnych
analizatorÛw korzystaj¹ na co dzieÒ
wszyscy ci, ktÛrzy maj¹ do czynienia
z†jakimkolwiek sprzÍtem radiokomunikacyjnym. Dla niektÛrych grup uøytkownikÛw dostÍpne s¹ nawet specjalne, opcjonalne zestawy wyposaøenia.
Najwaøniejsze dane techniczne analizatora GSP-827 przedstawiono w†tab. 1.

MÛwi siÍ, øe nie szata zdobi
cz³owieka
W†przypadku GSP-827 moøna powiedzieÊ, øe zarÛwno estetyka obudowy,
jak i†parametry elektryczne nie mog¹
siÍ nie spodobaÊ. Jak zwykle u†Insteka
elementy p³yty czo³owej zosta³y†zaprojektowane z†dobrym smakiem i†z†zachowaniem zasad ergonomii. Wyraünie
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Rys. 1. Funkcja Peak−>Center automatycznie wy−
szukuje największą wartość pomiaru i umieszcza
wynik w środkowej części ekranu

rozdzielono klawiatury spe³niaj¹ce odmienne funkcje, dodatkowo wyrÛøniaj¹c je rÛønymi kolorami. Zastosowano
trzy, a†w³aúciwie cztery rodzaje elementÛw regulacyjnych. S¹ to: klawisze
s³uø¹ce do wybierania opcji, specjalne
pokrÍt³o obrotowe, ktÛrym wygodnie
ustala siÍ wartoúci cyfrowe danego parametru poprzez krokowe jego zwiÍkszanie lub zmniejszanie. PokrÍt³o†to jest
wykorzystywane takøe do przesuwania
kursorÛw i†markerÛw ekranowych. Kolejnym elementem regulacyjnym jest
poczwÛrny klawisz kursora o†podobnym przeznaczeniu jak pokrÍt³o obrotowe, a†takøe†6†wydzielonych klawiszy
funkcyjnych wspÛ³pracuj¹cych z†kontekstowo dobieranymi opisami wyúwietlanymi wzd³uø prawego boku ekranu.
Jeúli okreúlenie wartoúci danej nastawy
za pomoc¹ pokrÍt³a obrotowego staje
siÍ uci¹øliwe np. na skutek koniecznoúci przewiniÍcia ca³ego dostÍpnego zakresu wartoúci, w†kaødej chwili moøna
odpowiedni parametr wprowadziÊ za
pomoc¹ klawiatury numerycznej. Do
zmian zakresÛw natomiast najwygodniej bÍdzie uøywaÊ klawiszy kursorÛw.
Zastosowany czarno-bia³y wyúwietlacz
o†rozdzielczoúci 640x480 punktÛw
i†wymiarach pola roboczego ok.
122x92 mm daje czytelny obraz. W†zaleønoúci od warunkÛw i†upodobaÒ
moøna w³¹czyÊ podúwietlanie, ustawiÊ
kontrast, a†nawet prze³¹czyÊ ekran
w†tryb inwersyjny (czarne t³o, bia³e napisy i†przebiegi). Funkcja Split umoøliwia natomiast w³¹czenie dwÛch obszarÛw roboczych. Na panelu czo³owym umieszczono dwa 50 Ω gniazda
typu N. Jedno to wejúcie sygna³u pomiarowego RF, drugie to wyjúcie TG
(Tracking Generator). Z†ty³u natomiast
zosta³y umieszczone pozosta³e gniazda
BNC: zewnÍtrznego sygna³u referencyjnego, wyjúcia referencyjnego czÍstotliwoúci 10 MHz wykorzystywanego np.
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Rys. 2. Prawidłowe działanie funkcji Pass/Fail Test
wymaga zdefiniowania spodziewanej obwiedni
mierzonego sygnału

do synchronizacji innych urz¹dzeÒ pomiarowych, a†takøe wejúcie zewnÍtrznego sygna³u synchronizuj¹cego dla
GSP-827. Znajduj¹ siÍ tu teø gniazda
interfejsÛw GPIB, RS232 oraz wyjúcie
mikrofonowe. Pokaünych rozmiarÛw
akumulator jest montowany po odkrÍceniu specjalnej przykrywki umieszczonej obok zespo³u wspomnianych
wyøej gniazd. Prawdziwe zalety analizatora ujawniaj¹ siÍ w†trakcie pracy.

Pomiary
ProszÍ nie oczekiwaÊ, øe przedstawiÍ wszystkie moøliwoúci pomiarowe
analizatora GSP-827. W†duøym uproszczeniu postaram siÍ jedynie opisaÊ jak
wygl¹da praca z†tym przyrz¹dem. Pierwszym etapem przez jaki musi przebrn¹Ê kaødy jego uøytkownik, to odpowiednie po³¹czenie mierzonych urz¹dzeÒ z†analizatorem. Nie jest to sztuka
banalna zwaøywszy, øe mamy do czynienia z†czÍstotliwoúciami rzÍdu kilku
GHz. W†zestawie jaki zosta³ dostarczony do redakcyjnego testu znajdowa³
siÍ komplet krÛtkich przewodÛw po³¹czeniowych wraz z†kilkoma rodzajami
przejúciÛwek. S¹ one umieszczone
w†eleganckim etui, ktÛre z†pewnoúci¹
bÍdzie przydatne podczas wypraw na
pomiary w†terenie. Po krÛtszym lub
d³uøszym dopasowywaniu do siebie
poszczegÛlnych wejúÊ i†wyjúÊ, na ekranie udaje siÍ uzyskaÊ pierwsze kszta³ty
widma. Za pomoc¹ opisanych wyøej
przyrz¹dÛw regulacyjnych bÍdziemy
siÍ starali umieúciÊ g³Ûwny pr¹øek
widma np. w†centralnym miejscu ekranu. Jeúli znamy wartoúÊ odpowiadaj¹cej mu czÍstotliwoúci, moøemy j¹
wprowadziÊ bezpoúrednio z†klawiatury
i†skorzystaÊ z†funkcji Frequency Center. Jeúli mierzymy nieznany przebieg
przyda siÍ funkcja Peak->Center, ktÛra
automatycznie wyszuka najwiÍksz¹
wartoúÊ pomiaru i†umieúci j¹ w†úrod-

kowym po³oøeniu ekranu (rys. 1). Zakres obserwowanego widma moøna
ustawiÊ wprowadzaj¹c parametry Frequency Start i†Frequency Stop. Moøna
rÛwnieø skorzystaÊ z†funkcji Span.
W†tym przypadku widmo jest ograniczane do zakresu np. 1†MHz ustawionego funkcj¹ Span wokÛ³†czÍstotliwoúci centralnej. Regulacja przebiega
w†sekwencji
1-2-5
(przyk³adowo
1†MHz, 2†MHz, 5†MHz, 10 MHz... itd.).
Jednym naciúniÍciem klawisza moøemy
rÛwnieø ustawiÊ ca³y moøliwy zakres
(Span full). Podobnie, w†sekwencji 105-2-1 dB, przebiega regulacja czu³oúci
analizatora. Wynik moøe byÊ podawany w†jednostkach dBm, dBµV, dBmV
oraz dBm/Hz. Przed rozpoczÍciem pomiarÛw trzeba pamiÍtaÊ o†odpowiednim ustawieniu impedancji wejúcia,
zjawisko niedopasowania moøe bowiem ca³kowicie zniekszta³ciÊ wyniki.
S³uøy do tego opcja Input Z.
Odczytywanie wartoúci cyfrowych
w†charakterystycznych punktach widma
jest czynnoúci¹ bardzo czÍsto, niemal
rutynowo wykonywan¹ podczas pomiarÛw. W†GSP-827 pomocna jest w†tym
funkcja Marker. Po jej w³¹czeniu na ekranie pojawia siÍ specjalny znaczek,
ktÛry moøe byÊ przesuwany (najwygodniej pokrÍt³em obrotowym) po ca³ym
widmie. Kaødej zmianie po³oøenia towarzyszy odpowiadaj¹ca mu czÍstotliwoúÊ i†poziom sygna³u. Przewidziana
jest takøe praca z†wieloma markerami.
Przydatna w†praktyce bÍdzie teø opcja
przesuniÍcia markera do wartoúci maksymalnej - Markers to Peaks oraz zbliøone z†ni¹ funkcjonalnie Peak Search,
Peak Left i†Peak Right i†Peak Next pozwalaj¹ce analizowaÊ poszczegÛlne
pr¹øki widma. Ich znaczenie jest doúÊ
intuicyjne. Jedn¹ z†opcji funkcji ìPeak
Searchî jest Track. Powoduje ona dynamiczne poszukiwanie piku widma
i†ustawianie go w†po³oøeniu centralnym
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Tab. 1. Wybrane dane techniczne analizatora GSP−827
Zakres czêstotliwoœci
Szerokoœæ okna
Szum fazy
Sta³oœæ pomiaru czasu
Zakres RBW
Dok³adnoœæ RBW
Zakres pasma Video
Czas skanowania zakresu
Zakres pomiarowy

9kHz...2,7GHz
2kHz do 2,5GHz w sekwencjach 1-2-5, “full span”, “zero span”
-85dBc/Hz @1GHz 20kHz typowy offset
+ 10ppm, 0-50°C, 5ppm/rok
3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz
15%
10Hz do 1MHz w krokach 1-3
100ms do 25,6s
-100dBm do +20dBm: 1M~2,5GHz @ 3k RBW
-95dBm do +20dBm: 2,5GHz~2,7GHz @ 3k RBW
-70dBm do +20dBm: 150k do 1MHz @ 3k RBW
-60dBm do +20dBm: 50k do 150kHz @ 3k RBW
Zakres poziomu odniesienia
-30dBm do +20dBm
Dok³adnoœæ poziomu odniesienia
+ 1,5dB @100MHz
Nierównomiernoœæ czêstotliwoœci
+ 1,5dB
Œredni poziom szumów
-130dBm/Hz: 1MHz do 2,5GHz
-125dBm/Hz: 2,5GHz do 2,7GHz
-105dBm/Hz: 150k~1MHz
-95dBm/Hz: 50k~150kHz
Zniekszta³cenia harmoniczne
< -60dBc @-40dBm We
Zabezpieczenie wejœcia RF
+30dBm, 25VDC
Impedancja wejœcia RF
50Ω (nominalnie)
Czêstotliwoœæ wyjœciowego przebiegu 10MHz
referencyjnego
Typy markerów
“Normal” i “Delta Mode”
Liczba markerów
do 10
Rozdzielczoœæ wyœwietlacza
640x480, LCD mono
Gniazdo RS-232
Sub-D 9 ¿eñskie
Zasilanie
100V... 240VAC, automatyczny wybór, 48...63Hz
Pobór mocy
85W, 95VA max. z wentylatorem
Wymiary
330(W)x170(H)x340(D) mm
Masa
ok. 4,5kg

ekranu. Jest to wiÍc po³¹czenie Peak
Search i†Marker to Center.
Serwisanci pracuj¹cy w†terenie nie
zawsze maj¹ czas i†warunki do dok³adnej analizy zebranych danych w†miejscu dokonania pomiaru. Dla nich moøliwoúÊ zarejestrowania do 100 przebiegÛw bÍdzie jedn¹ z†waøniejszych cech
przyrz¹du. S³uøy do tego polecenie Save/Recall wykorzystuj¹ce do celÛw archiwizacyjnych wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Analizator GSP-827
posiada moøliwoúÊ úledzenia trzech
úcieøek: Tr. A, Tr. B oraz tzw. Live,
przy czym dla úcieøki tej dostÍpne s¹
funkcje Peak Hold, Average i†Freezy.
Moøna takøe korzystaÊ z†niektÛrych
operacji matematycznych na úcieøkach.
OcenÍ prawid³owoúci mierzonego widma u³atwi funkcja Pass/Fail Test. Aby
j¹ wykorzystaÊ trzeba wczeúniej zdefiniowaÊ dopuszczaln¹ obwiedniÍ widma, w†ktÛrym powinien zmieúciÊ siÍ
wynik pomiaru. Moøe on mieÊ kszta³t
linii ³amanej zarÛwno dla ograniczenia
z†gÛry, jak i†z†do³u (rys. 2) NastÍpnie
po uaktywnieniu wspomnianej funkcji,
pod przebiegiem jest wyúwietlany komunikat informuj¹cy w†zaleønoúci od
uzyskanego wyniku o†tym, øe widmo
spe³nia lub nie spe³nia zadanych parametrÛw. W†analizatorze GSP-827
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przewidziano dwa tryby wyzwalania:
wyzwalanie pojedyncze i†ci¹g³e. èrÛd³em sygna³u wyzwalaj¹cego moøe byÊ
sygna³ doprowadzony z†zewn¹trz lub
generowany wewnÍtrznie. Przyrz¹d
GSP-827, choÊ zosta³ nazwany przez
producenta analizatorem widma, ma
wbudowane rÛwnieø funkcje ACPR
(Adjacent Channel Power Radio) oraz
OCBW (Ocupied BandWidth) wykorzystywane do pomiarÛw mocy.
Jak przysta³o na porz¹dn¹, profesjonaln¹ aparaturÍ pomiarow¹, w†GSP-827
wbudowano procedury autotestu i†autokalibracji. ObecnoúÊ interfejsu GPIB,
jak rÛwnieø RS232 predestynuje go do
zastosowaÒ w†rozbudowanych stanowiskach pomiarowych, a†wiÍc nie tylko w†serwisie. Døentelmeni o†pieni¹dzach nie rozmawiaj¹, wiÍc nie bÍdÍ
tu wspomina³ o†cenie analizatora. ChoÊ
w†pierwszym momencie moøe ona spowodowaÊ zak³Ûcenia w†pracy serca, to
w†porÛwnaniu z†inn¹ aparatur¹ tego
typu nie jest wcale szokuj¹ca.
Jaros³aw Doliñski, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl
Dodatkowe informacje
Cena przyrz¹du: 19000 z³ netto.
Przyrz¹d do testów udostêpni³a firma NDN, tel.
(22) 641-15-47, www.ndn.com.pl.
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