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Rozmítané analyzátory 
 

Tyto analyzátory využívají tradiční metody spektrální analýzy, to je 
přeměny kmitočtu vstupního signálu na stálý mezifrekvenční kmitočet ve 
směšovači, podobně jako tomu je v superheterodynních přijímačích, a 
automatického rozmítání kmitočtu v požadovaném pásmu. Základní uspořádání 
analyzátoru tohoto typu obsahuje směšovač, ve kterém se směšuje vstupní signál 
se signálem napětím řízeného oscilátoru (VCO) na stálý mezifrekvenční 
kmitočet, na který je naladěn následující mezifrekvenční filtr. Napětí v pásmu 
propustnosti mezifrekvenčního (IF) filtru je detekováno a použito k vertikálnímu 
vychylování paprsku. Jelikož je oscilátor frekvenčně rozmítán, na displeji se 
zobrazí spektrum vstupního signálu.  
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 Uspořádání moderních spektrálních analyzátorů je ovšem mnohem 
složitější (obr.1). Především je použito principu vícenásobného směšování, kdy 
za sebou následuje kaskáda několika (obvykle tří) směšovačů. První 
mezifrekvenční kmitočet potom může být dostatečně vysoký (nad frekvenčním 
pásmem SA), aby mohl být vstupní dolnofrekvenční propustí odstraněn 
zrcadlový kmitočet a aby se usnadnilo rozmítání, zatímco poslední 
mezifrekvenční kmitočet bývá nízký vzhledem k potřebě úzkého pásma 
rozlišovacího filtru (RBW filtru), kterým je u analogových spektrálních 
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analyzátorů právě poslední mezifrekvenční filtr. Různé rozlišovací šířky pásma 
lze dosáhnout přepínáním filtrů, přičemž filtry s větší šířkou pásma mají 
rychlejší odezvu a měření je pak rychlejší. Frekvence jednotlivých místních 
oscilátorů jsou odvozeny z jednoho přesného oscilátoru. 
 U analogových analyzátorů je výstupní signál z rozlišovacího filtru 
usměrněn obálkovým detektorem a po filtraci videofiltrem zobrazen na displeji. 
Před detektorem bývá zařazen logaritmický zesilovač, který redukuje změny 
v úrovni signálu a zároveň umožňuje ocejchovat vertikální stupnici displeje 
v dB. U analyzátorů, kde je digitální technika aplikována až za detektorem je 
důležité vzorkovat s dostatečnou rychlostí pro zachování všech spektrálních 
složek signálu.  

Rychlost rozmítání časové základny spektrálního analyzátoru závisí na 
době odezvy rozlišovacího filtru. Je-li doba rozmítání dostatečně dlouhá ve 
srovnání s časovou odezvou filtru respektive je-li šířka pásma filtru malá 
vzhledem k frekvenčnímu spanu, ve kterém je analyzátor rozmítán, je každá 
spektrální čára zobrazením frekvenční charakteristiky filtru. Příliš rychlé 
rozmítání se projeví chybou v amplitudě i frekvenci - spektrální čára má vyšší 
frekvenci a menší amplitudu. Maximální rychlost rozmítání časové základny je 
nepřímo úměrná šířce pásma rozlišovacího filtru 

kBWratesweep res /(max) 2=  
kde k je konstanta, která závisí na tvaru frekvenční charakteristiky filtru. Pro 
obvykle používané Gaussovské filtry má hodnotu 2. Minimální doba rozmítání 
při daném frekvenčním spanu je 

2/ resspans BWkfT = . 
V moderních spektrálních analyzátorech je doba rozmítání volena automaticky. 

Řada současných  spektrálních analyzátorů využívá ve větší či menší míře 
implementace digitální techniky. Možnosti jejího využití jsou následující: 
• Signál místního oscilátoru může být vytvořen pomocí obvodů digitální 

syntézy s mikroprocesorovým řízením a výstupní signál za detektorem může 
být konvertován do digitální formy. To umožní mimo jiné i využití moderních 
digitálních displejů a zrychlení čtení. 

• Signál může být digitalizován již za mezifrekvenčním filtrem a rozlišovací 
filtr, detektor a videofiltr mohou být implementovány pomocí signálového 
procesoru. Tato technologie umožňuje zajistit velmi úzkou šířku pásma 
rozlišovacího filtru (1 Hz ) a eliminovat chyby spojené s logaritmickým 
zesílením a analogovou detekcí. Vzhledem ke stabilní a předem známé 
odezvě digitálního filtru mohou být rovněž eliminovány chyby spojené 
s rychlostí rozmítání časové základny a doba rozmítání může být kratší než 
udává výše uvedená rovnice. 

 Signálové analyzátory musí mít navíc obvody nezbytné pro zpracování 
komplexní obálky. Především to je ortogonální demodulátor, jehož výstupem 
jsou složky modulačního vektoru I a Q, potřebné pro zobrazení konstelačního a 
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vektorového diagramu a pro výpočet modulačních chyb. Dále jsou to detektory 
špičkové, střední a efektivní hodnoty obálky, potřebné pro výpočet výkonových 
parametrů.  

Moderní struktura spektrálního (signálového) analyzátoru FSIQ nebo FSE 
+ FSE-B7 je nakreslena na obrázku 2. Analyzátor je hybridem z analogových 
vysokofrekvenčních obvodů a číslicových obvodů. Analogová část zajišťuje 
konverzi vysokofrekvenčního pásma do frekvenční oblasti, kde již bez obtíží 
pracují A/D a D/A převodníky, mikroprocesory, signálové procesory, paměti a 
další obvody pro logické operace. Řídící část analyzátoru se zpravidla řeší 
identicky s obvyklou koncepcí počítače PC. To dovoluje využívat počítačového 
operačního systému Windows a dalšího programového vybavení. V číslicové 
části analyzátoru (obr.2) jednotlivé bloky, jejich pořadí a signálové cesty 
musíme chápat jen symbolicky. Představují určité algoritmy, které se používají 
v číslicových signálových procesorech k provedení daných operací.  
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 Na obrázku 2 je velmi zjednodušené schéma. Nejsou tam nakresleny řídící 
obvody, synchronizační obvody, procesory a mnoho dalších analogových a 
číslicových obvodů, které ze spektrálního a signálového analyzátoru vytváří 
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nepostradatelného, ale také drahého pomocníka. Důležitou a velmi náročnou 
součástí analyzátorů jsou analogové a digitální filtry. Je jich tam celá řada a mají 
velmi rozdílné funkce. Víme, že realizace analogových filtrů se šířkou pásma 
propustnosti několik stovek, desítek nebo dokonce jednotek Hz je pro daný účel 
nereálná. V analogové části analyzátoru, to je pro konverzi frekvenčního pásma, 
se používá analogových filtrů (obr 3). Rozlišovací filtry (RBW) jsou v tomto 
případě realizovány na frekvenci 20,4 MHz, jsou přepínatelné a mají šířku 
pásma propustnosti 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 1MHz, 500kHz a 300kHz. 
Další filtry jsou již realizovány číslicovými obvody. 
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 Equalizační filtr koriguje amplitudové a fázové zkreslení rozlišovacího 
filtru. Další filtry jsou již součástí kvadraturního demodulátoru, který je rovněž 
řešen softwarově.  
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