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Urządzenie to umożliwia po-
miar wartości danego sygnału, 
a raczej sygnałów, w tym przypad-
ku mocy, napięcia w funkcji często-
tliwości, a więc tak naprawdę tego, 
co urządzenie radiokomunikacyjne 
(nadajnik, generator, obwód radio-
wy) produkuje w danym miejscu 
czy na swoim wyjściu. Oczywiście 
urządzenie to może też posłużyć 
za miernik sygnału generowane-
go w antenie, pomiaru zakłóceń 
(EMC) oraz pomiarów innych sy-
gnałów, możliwości są olbrzymie.

Każdy, kto był zainteresowany 
zakupem analizatora, zderzał się 
z jednym istotnym problemem, 
ceną. Najtańszy, nowy i firmowy 
taki analizator (średniej klasy), to 
wydatek rzędu kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych, na który pozwolić 
sobie mogą tylko bardzo nieliczni 
radioamatorzy (rynek zawodowy 
to inna historia). Owszem, można 
kupić używane urządzenia firm 
„zawodowych”: Agilenta (HP), An-
ritsu, Advantesta, R&S czy innych 
producentów, ale i tu koszt zakupu 
urządzenia o paśmie 9 kHz do 1,8 
GHz czy do 2,9 GHz to wydatek 
na ogół około 10 tys. zł (a urządze-
nie używane spotykane na rynku 
wtórnym mają nierzadko więcej 

niż 10 lat). Są dostępne na rynku 
również proste urządzenia z pa-
smem do 1 GHz, ale pełnią funkcję 
raczej wskaźników sygnalizują-
cych obecność sygnału niż urzą-
dzeń pomiarowych.

Rozwój  półprzewodników 
(scalonych szerokopasmowych 
wzmacniaczy, mieszaczy, prze-
tworników ADC i procesorów sy-
gnałowych DSP) w ostatnim okre-
sie umożliwił zbudowanie urzą-
dzenia w uproszczonej formie i to 
w rozsądnej cenie. Podjęły się tego 
obecnie dwie firmy na świecie, jed-
na w USA… i jedna w Niemczech, 
przynajmniej o tych mi wiadomo.

Tutaj przyjrzymy się urządze-
niu produkcji amerykańskiej firmy 
STEP, model USB-SA44B, w cenie 
950 euro (wrzesień 2011).

Opis urządzenia
Urządzanie ma niewielkie roz-

miary 20×3×8,5 cm i waży zaled-
wie 300 g. Analizator przewidziany 
jest do pomiaru pasma od 1 Hz 
do 4,4 GHz z poziomem szumów 
własnych przy RBW 1 Hz wyno-
szącym na ogół poniżej –140 dBm 
i minimalnie ok. –160 dBm (przed-
wzmacniacz włączony), co odpo-
wiada napięciu 22 nV i 2,2 nV na 

impedancji 50 Ω. Maksymalny po-
ziom mocy wejściowej bez przeste-
rowania to +10 dBm, maksymalna 
dopuszczalna wartość sygnału na 
wejściu to +20 dBm, co odpowia-
da mocy 100 mW.

Pełną specyfikację analizatora 
znajdziemy na stronie producenta 
www.signalhound.com oraz eu-
ropejskiego dystrybutora www.
signalhound.eu..

Urządzanie ma gniazdo USB, 
dwa gniazda BNC (do podania 
sygnału wyzwalania oraz ze-
wnętrznego sygnału wzorcowego 
10 MHz) oraz wejście pomiarowe 
SMA 50 Ω. Uwaga: nie wolno na 
wejście podawać napięcia stałego 
(0 V DC!). Tutaj moja mała nega-
tywna uwaga: myślę, że złącze 
SMA powinno być zastąpione 
„tradycyjnym” złączem N, a to 
dlatego, że złącze SMA jest za deli-
katne do ciągłego manipulowania 
i obawiam się, że po paru latach 
(w zależności od intensywności 
użytkowania) będzie wymagało 
wymiany. 

Analizator prócz swej podsta-
wowej funkcji może pracować 
również jako odbiornik AM, FM 
czy SSB. 

W komplecie prócz urządzenia 
otrzymujemy kabel USB oraz CD 
z oprogramowaniem. Do urządze-
nia należy zatem we własnym za-
kresie dokupić kilka elementów, 
takich jak: tłumik mocy (20–50 W) 
20 dB, z 2–3 tłumiki małej mocy 6, 
10 i 20 dB, tak zwany DC-Blocker 
(odcinający składową DC) oraz 
wszelkiej maści kable SMA-SMA 
i SMA-N plus adaptery. To mini-
malne wyposażenie dodatkowe 
dla wykorzystania pełnej funk-
cjonalności oraz zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem urządzenia 
napięciem stałym lub za dużą war-
tością sygnału, o co wcale tak nie 
trudno, a później problem spory. 
Widok analizatora, tłumika dużej 
mocy 20 dB 50W, małej mocy 2W 
i DC-Blocker przedstawiono na 
fotografii 1.

Pomiary
Analizator współpracuje z kom-

puterem poprzez dostarczane 
oprogramowanie. Zainstalowanie 
sterowników oraz oprogramowa-
nia do urządzenia nie stwarza żad-
nego problemu (Windows 7x64), 
obawiałem się, że oprogramowa-
nie może nie działać na systemach 
64-bitowych, na szczęście nic takie-
go nie miało miejsca.

Oprogramowanie jest dość in-
tuicyjne. Po prawej stronie na pa-

Analizator widma USB firmy STEP

USB-SA44B
Jest wiele przyrządów pomiarowych, które są potrzebne w pracowni 

radioamatora zajmującego się projektowaniem i budową urządzeń radio-

nadawczych lub ich serwisem. Obok takich „podstawowych” urządzeń 

jak multimetr, oscyloskop, zasilacz, generator sygnałowy, wcześniej lub 

później pojawia się potrzeba czy też chęć posiadania analizatora widma. 

Fot. 1.
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sku zebrano wszelkie przyciski 
do sterowania urządzeniem. Na 
pasku górnym są pozostałe opcje, 
choć myślę, że na prawym pasku 
mogłoby się znaleźć jeszcze kilka 
przycisków, np. obsługa przed-
wzmacniacza. Producent ciągle 
rozwija oprogramowanie, więc 
myślę, że możemy kierować ewen-
tualne uwagi do producenta i li-
czyć na zmiany funkcjonalne.

Pierwszy test po podłączeniu, 
jaki przyszedł mi na myśl, to po-

miar sygnału stacji radiowych FM 
w paśmie 88–108 MHz.

Na fotografii 2 widać wyraź-
nie stacje i poziom ich mocy na 
wejściu antenowym, oczywiście 
w przedziale częstotliwości 88 do 
108 MHz. 

Przy okazj i  postanowiłem 
sprawdzić kolejną funkcję anali-
zatora, a więc możliwość odbioru 
sygnałów radiowych. Urządzenie 
umożliwia odbiór sygnałów ra-
diowych AM, FM, SSB z szeroko-

ściami pasma 240, 120, 60 oraz 30 
kHz. I faktycznie odbiór takich 
sygnałów jest możliwy, nie jest on 
najwyższej jakości, ale przecież 
nie będziemy analizatora widma 
używać do odbioru radia, tak więc 
można to zaakceptować.

Zobaczmy teraz, jak wygląda 
pomiar TRX-a Yaesu VX-3. Zosta-
nie przeprowadzony pomiar mocy 
oraz modulacji (fot. 3). Widać do-
skonale modulację wynoszącą 
1kHz, można też odczytać poziom 
mocy wyjściowej na poziomie oko-
ło 22,5 dBm, czyli w przybliżeniu 
180 mW. Fotografia 4 prezentuje to, 
co TRX produkuje w widmie do 2 
GHz, czyli harmoniczne od często-
tliwości podstawowej i ich poziom.

Pomiar był wykonany przy 
maksimum mocy (około +32dBm, 
czyli 1,5 W na 50 Ω). Widać wyraź-
nie drugą harmoniczną na pozio-
mie –12,6 dBm, czyli mocy 55 µW, 
trzecia harmoniczna miała poziom 
–28 dBm (1,6 µW). Dużo to czy 
mało, nie mnie to tu określać.

Pomiar był dokonywany za po-
mocą TRX-a Yaesu VX-3, DC-Blo-
kera, tłumika 50 W 20 dB oraz 10 
dB 1 W i stosownego okablowania. 
Polecam dość dobre, elastyczne 
i nisko tłumiące kable RG316 (di-
elektryk PTFE), najlepiej renomo-
wanych producentów. Wszystkie 
elementy zostały zakupione na 
dużym amerykańskim serwisie 
aukcyjnym, w Polsce niestety nie 
kupimy tych elementów.

Zobaczmy teraz, jak urządzenie 
sobie poradzi z trudnymi sygna-
łami, jakimi są szerokopasmowe 
sygnały od nadajników TV, GSM, 
UMTS czy też WiFi.

Fotografia 5 pokazuje pomiar 
pasma od 500 MHz do 1000 MHz, 
RBW 250 kHz, widać wyraźnie 
nadajniki TV oraz nadajniki pasmo 
GSM900. Fotografia 6 przedstawia 
pasmo GSM1800.

Tutaj mała istotna uwaga: po-
miar realizowany z funkcją Peak 
Hold, czyli z wielokrotnym skano-
waniem pasma i nakładaniem na 
siebie skanów, a dokładniej mak-
symalnym ich poziomem w cza-
sie około 1 min. Powiedzmy so-
bie szczerze, tutaj urządzenie nie 
radzi sobie najlepiej, zresztą tak 
jak każdy inny „normalny” anali-
zator widma, tu są już potrzebne 
kosztowne analizatory z szerokim 
pasmem (często dziesiątków MHz) 
w dodatku powtarzające skan pa-

Fot. 2.

Fot. 4.

Fot. 3.

Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer 
„Świata Radio” (zarówno w wersji papierowej, 
jak i elektronicznej) na www.UlubionyKiosk.pl
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sma setki (tysiące) razy na sekun-
dę. Zadanie do zrealizowania, ale 
dla całkiem innej klasy urządzeń 
i oczywiście ceny.

Jedną z wielu funkcji analiza-
tora jest możliwość pomiaru mocy 
w kanale. Za taki kanał można np. 
uznać właśnie pasmo GSM900. Na 
fotografii 7 przedstawiono pomiar 
mocy w całym widmie GSM900, 
który wyniósł odpowiednio -51.68 
dBm.

Na koniec zobaczmy, jak ana-
lizator funkcjonuje w zakresie ni-
skich częstotliwościach, pomiar 
generatora sygnałowego, czę-
stotliwość ustawiona na 10 kHz, 
a poziom sygnału wyjściowego 
o wartości –27,4 dBm, czyli o war-
tości napięcia zaledwie 9,5 mV. 
Na fotografii 8 widać całą rodzinę 
harmonicznych (druga o wartości 
około –65 dBm) sięgających ponad 
200 kHz.

To oczywiście nie koniec moż-
liwości urządzenia. Przy pomo-
cy funkcji  ZeroSpan możemy 

obserwować modulację sygnału 
FM i AM jak na oscyloskopie. Do 
analizatora możemy dokupić ge-
nerator śledzący USB-TG44, który 
w fazie z analizatorem generuje 
sygnał pomiarowy w.cz. Analizator 
zgodnie z generatorem przemiata 
generowaną częstotliwość. Dzięki 
temu możemy badać pasmo prze-
noszenia wszelkiej maści filtrów, 

wzmacniaczy, czy układów ante-
nowych. Jeśli do urządzenia uda 
nam się podłączyć zewnętrzny 
wysokostabilny wzorzec częstotli-
wości pomiar częstotliwości będzie 
bardzo dokładny. 

Podsumowanie 
W tekście z pełną premedytacją 

nie opisywałem dokładnie funkcji 
analizatora oraz sposobu jego ob-
sługi. Chciałem się w ocenie urzą-
dzenia skupić głównie na jakości 
pomiarów, myślę, że to najistot-
niejsze dla potencjalnego nabywcy 
oraz do samej analizy urządzenia. 
Pełna analiza urządzenia urodzi-
łaby instrukcję obsługi w postaci 
małej broszury. Kupując takie urzą-
dzenie jak analizator widma za kil-
ka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych 
podstawowym kryterium jego wy-
boru jest stosunek jego możliwości 
pomiarowych, jak i samej jakości 
pomiarów, do ceny. Na wstępie 
musimy pamiętać, że analizator 
USB-SA44B to najtańsze urządzenie 
na rynku pasmem pomiarowym 1 
Hz do 4,4 GHz oraz parametrem 
DANL sięgającym –160 dBm i fil-
trami RBW od 0,1 Hz do 250 kHz 
plus 5 MHz. Producent specjalnie 
nie chwali się parametrem szumów 
fazowych, jednak otrzymałem od 
niego informację, że wynoszą one 
około –85 dBc/Hz dla 1 kHz przy 3 
GHz i około –103 dBc /Hz przy 300 
MHz. To naprawdę niezłe parame-
try, często nieosiągalne dla analiza-
torów sprzed 20 lat.

Oprogramowanie jest czytel-
ne i proste, obsługa nie stwarza 
specjalnych problemów, nie jest 
może idealne, ale możemy liczyć 
na ciągłą jego poprawę. Oczywi-
ście urządzenie nie jest doskonałe, 
poprawy wymaga kilka szczegó-
łów takich, jak: jakość odbioru ra-
diowego, szybkość przemiatania, 
czy sama funkcjonalność oprogra-
mowania. Są to jednak szczegóły 
nie wpływające na samą rzetelność 

Fot. 5.

Fot. 6.

Fot. 7.



39Świat Radio Grudzień 2011

pomiarów. Kolejna kwestia to ska-
nowanie sygnałów szerokopasmo-
wych takich jak GSM, UMTS, WiFi. 
Owszem jest opcja szerokiego pa-
sma skanowania (dla RBW 250 
kHz i 5 MHz) możemy ocenić czy 
taki sygnał występuje, ale już nie 
zmierzyć. Choć to moje zdanie, 
uważam, że jest to raczej dodatek, 
urządzenie po prostu z takimi sy-
gnałami sobie nie radzi najlepiej, 
nie ta klasa urządzenia.

Pamiętajmy też, że nie jest to 
urządzenie zawodowe, owszem 
pomiar jest dość dokładny, ale jeśli 
nie posiadamy dostępu do kali-
bracji nie możemy urządzenia sto-
sować do precyzyjnego pomiaru 
urządzeń. Aczkolwiek do zasto-
sowań amatorskich oraz serwiso-
wych nadaje się jak najbardziej. 
Niebagatelną pozytywną cechą 
urządzenia są jego niewielkie ga-
baryty i waga. Kupując starszy 
analizator „zawodowy” musimy 
się liczyć na ogół z zajęciem poło-
wy biurka. Tutaj mamy urządzanie 
wielkości większego pilota, więc 
z miejscem żadnych problemów 
nie ma, a laptopa lub komputer 
posiada chyba każdy. Następną 
pozytywną cechą jest możliwość 
dokupienia generatora śledzącego 
(tracking generator) USB –TG44 (w 
cenie 620 euro z VAT), który pod-
nosi dodatkową funkcjonalność 
urządzenia). Jeśli producent zde-
cyduje się na produkcję analizato-
ra z wbudowanym generatorem 
będzie naprawdę nieźle. 

Według informacji podanych 
przez producenta ma się wkrótce 
pojawić (pod koniec roku), analiza-
tor z pasmem do 12 GHz w cenie 
około 1750 euro. To już znaczna 
kwota i kupujący sam musi roz-
ważyć kwestię, czy rozszerzenie 
zakresu pomiarowego jest mu nie-
zbędne i warte powyższej kwoty.

Według mojej opinii urządze-
nie jest jak najbardziej warte swej 

ceny. Producent podjął się stwo-
rzyć urządzenie kompromisowe, 
które może nie oferuje „jakości” 
urządzeń profesjonalnych, ale 
ostrożnie można powiedzieć, że się 
do nich próbuje zbliżać, oczywi-
ście tylko w pewnych obszarach. 
Musimy pogodzić się w tej cenie 
z pewnymi wadami, które jed-
nak nie dyskwalifikują urządzenia. 
Jeśli nie stać nas na zawodowe 
urządzenie za kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, to taniej i tak nic nie ku-
pimy. Jest szansa na dalszy dyna-
miczny rozwój tych urządzeń oraz 
wymuszenie na dużych „zawodo-
wych” firmach obniżenie ich cen, 
co pozytywnie powinno wpłynąć 
na cały rynek, czyli tak jak kiedyś 

miało to miejsce np. z oscyloskopa-
mi cyfrowymi.

Należy pamiętać, że do ceny 
urządzenia musimy doliczyć kosz-
ty zakupów osprzętu w postaci 
tłumików w.cz., DC-blokera, wsze-
lakiej maści adapterów oraz kabli.

Ja przechowuję urządzenie 
w kufrze pokazanym na fotografii 
9 (kufra nie w komplecie firmo-
wym), mam też dodatkowy kufer 
na okablowanie, tłumiki, adaptery 
i inny osprzęt.

Marcin Trzaska 
maxbit.allegro@gmail.com
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