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Ocena NanoVNA
Wes Hayward, w7zoi napisane: 15 stycznia 20, 27 lutego 20, 3 marca 20

Wszystko zaczęło się  podczas wakacji,  gdy nasz syn Roger pokazał  swój nowy
NanoVNA (wektorowy analizator sieci). Wrażenie było to tak imponujące, że dzień lub dwa
później zamówiłem jeden egzemplarz.

W moim laboratorium miałem już VNA, zaprojektowany przez Paula, N2PK.
Paul  zbudował  to,  co  uważam za pierwszy  wektorowy  analizator  sieci,

wykorzystujący przemianę bezpośrednią.

Oparł się na architekturze DDS wykorzystując mieszacze MC1496. Przetwarzanie
danych następuje na komputerze podłączonym do analizatora. Do  częstotliwości 60MHz
jego wydajność była znakomita z zakresem dynamiki,  która była równa lub większa od
oferowanej wówczas przez komercyjne wysokowydajne VNA.

Co  prawda  opis  tego  analizatora nigdy  nie  został  opublikowany  w  prasie,  ale
obszernie  omówiono  go  w  sieci  na witrynie  Yahoo-Group,  obecnie  zastąpionej  przez
N2PK-VNA@groups.io.

(Wielkie  podziękowania  dla  Paula i  wielu  pozostałych  członków  grupy za
wykonaną wspaniałą pracę.)

Przedstawione poniżej zdjęcia  przedstawiają niektóre  parametry mojego nowego
NanoVNA. Czasami porównałem je z urządzeniem N2PK.

Do opisu zdjęć użyto pogrubionych czcionek koloru niebieskiego.
Niniejszy dokument adresowany jest  do eksperymentatorów, którzy  zapoznali  się

już z pracą wektorowego analizatora sieci (VNA). Praca ta jest bardziej efektywna niż z
generatorami (sweeper) lub analizatorami skalarnymi.
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Pomiary filtru pasmowego

Nasze dociekania rozpoczynamy od trudnego pomiaru.

W  niektórych  zastosowaniach  widziałem  efektowny,  bo  ponad  100dB zakres
dynamiki urządzenia N2PK i zastanawiałem się jak podczas pomiarów filtrów zachowa się
NanoVNA. 

Schemat  zastosowanego  układu  pomiarowego  przedstawiłem  poniżej.

Rys. 1. Układ pomiarowy dla zbadania filtru pasmowego (BF)

Na  rysunku  2  porównuję wyniki  pomiarów filtra  kwarcowego  wykonanych  przy
pomocy  urządzenia  N2PK  (nazywanego  dalej:  N2PK –  przyp.  mój)  z  pomiarem  tego
samego filtra zbadanego za pomocą NanoVNA. Szerokość pasma przepustowego filtru to
2,4 kHz. 

Układ został  zaprojektowany  dla  filtra  Czebyszewa  z  nierównomiernością
charakterystyki ok. 0,1 dB. 

Został  on zbudowany w oparciu  o  8  kwarców o nominalnej  częstotliwości 11,06
MHz. Jest przewidziany do zastosowania w transceiverze SSB.
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Rys. 2. Filtr  kwarcowy najpierw zbadano za pomocą N2PK (wykres z lewej), a następnie NanoVNA.
Skala tłumienia  NanoVNA jest ustawiona na 20dB/dz -  linia  niebieska to S21, 5dB/div -  linia  żółta
odpowiada  wartościom  S11.  Jak  wydaje  się  NanoVNA „zgubił  poziom”  S21,  gdy  jego  wartość
przekroczyła -80dB.  Jednak  poziom  -80dB  jest  lepszy od oczekiwanego.  Pomiary  NanoVNA
przeprowadzono  za  pomocą  dostarczanych  z  nim krótkich  kabli  koncentrycznych.  Natomiast
podczas pomiaru za pomocą N2PK zastosowano kable podwójne ekranowanie.

NanoVNA  został  skalibrowany  dla  zakresu  11,05-11,07MHz.  Po  pierwszym
uruchomieniu, zakres przemiatania częstotliwości zmieniłem na: 11.055 – 11.065MHz.

Nie przeprowadzałem nowej kalibracji.

Kalibrację  przeprowadziłem zgodnie  ze  „standardami”  zawartymi  w  NanoVNA.
Przed pomiarami zbudowałem nowe obciążenie (kalibracyjne) 50R składające się z: wtyku
SMA z dwoma rezystorami SMD (0805) 100R 0,1%.

Rys.  3.  Zdjęcie  filtru kwarcowego.  Ekranowane  transformatory  toroidalne  pozwalają  dopasować
impedancję wyjściową filtru do 50R. Bez ekranowania, tłumienie filtru nie było zadowalające. Nawet
toroidy  zawsze  trochę  „przeciekają”. Kwarce HC-49  11MHz  pochodziły  z  partii zakupionej na
wyprzedaży. Filtr  zaprojektowano przy użyciu programu XLAD,  rozprowadzanego wraz  z  EMRFD.
(Hayward,  Campbell  i  Larkin,  Experimental  Methods  in  RF  Design  [Eksperymentalne metody
projektowania układów RF], ARRL, 2003, dalej: EMRFD)

Następny pomiar dotyczył filtru pasmowego LC.  Pomiar ten jest łatwiejszy  niż w
przypadku filtru kwarcowego. Dalej przedstawiłem zdjęcie badanego filtru LC.
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Rys.  4.  Filtr  ma  częstotliwość  środkową  14MHz  i  szerokości  pasma  przepustowego  0,4MHz.
Kondensatory rurkowe to wiekowe egzemplarze pochodzące z moich zasobów. Kupiłem je dawno w
sklepie firmowym Tektronix.  Charakteryzują  się doskonałą  stabilnością  temperaturową  NP0  i
wysokim Q.

Rys.  5.  Powyżej  przedstawiłem wynik badania podwójnego, strojonego  obwodu LC.  Wartość  S21
wskazuje linia niebieska. Wyraźnie widoczne jest ok. 3dB tłumienie w paśmie przepustowy filtru.

|S11| -  obrazuje jakość dopasowania  na  wejściu (linia żółta).  Dokładną wartość  impedancji
wejściowej obwodu, zależnej od częstotliwości przedstawia wykres Smitha (linią koloru zielonego).
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Rys. 6.  To zdjęcie  przedstawia: NanoVNA,  badany filtr  LC  oraz stół  pełen drobiazgów.  Obecność
szkła powiększające  wynika  z niewielkich rozmiarów NanoVNA!  Pierwszy  zakres  kalibracji CAL
mieścił się w granicach od 1 do 50MHz. Zgodnie z oczekiwaniami przebieg wykresu Smitha (zielona
linia) składa się jedynie z kilku punktów, które NIE tworzą czytelnego wykresu. Układ dwuobwodowy
dopasowany został do 50R przez zastosowanie szeregowych kondensatorów. Wykorzystano również
kondensator sprzęgający oba obwody strojone.

Pomiary własności transmisyjnych kwarców

Kolejny pomiar kontynuuje temat filtrów pasmowo przepustowych, ale tym razem to
kwarc został wpięty szeregowo pomiędzy zaciski pomiarowe przyrządu.

Rys. 7. Układ pomiarowy, w którym  rezo-
nator kwarcowy w obudowie HC-49  może
zostać szeregowo wpięty w linie 50 omów.

Płytka  ta  będzie  również  wykorzystana
podczas innych pomiarów opisywanych w
tym dokumencie.
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Rys.  8.  Analiza  przy  pomocy  N2PK  VNA parametru  S21  kwarcu  10MHz  pokazanego  na  rys.  7.
Procedura N2PK, „xtal2.exe”,  niezbędna dla oceny rezonatora została  wykonana  przed  pomiarem.
Kwarc charakteryzował się Qu=280 K. Lm wynosiła 19,47 mH, a C0 to 3,57 pF. Podobne wyniki dla Lm
i F uzyskano z pomiaru metodą G3UUR, opisanej w EMRFD.

Rys. 9. Wynik pomiaru tego samego rezonatora przy pomocy NanoVNA.
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Rys. 10. Układ pomiarowy kwarcu 10MHz badanego za pomocą NanoVNA.

Rys. 11.  Na zdjęciu powyżej  przedstawiono wyniki  pomiaru przy pomocy  N2PK  kwarcu  o bardzo
wysokim Q. Trzeci overton, nieobciążony kwarc  10MHz, w szklanej obudowie miał Q około 750 000.
(Tak, Q naprawdę była tak wysoka.)
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Rys. 12.  Rezonator kwarcowy o bardzo wysokim Q,  trzeci overton badany przy pomocy NanoVNA.
Niewielkie zafalowanie widoczne w pobliżu wierzchołka jest związana z działaniem NanoVNA, a nie z
właściwościami kwarcu. Moc NanoVNA w trakcie tego pomiaru wyniosła około -8 dBm.

Rys. 13. NanoVNA może być używany również do badania anten

Być  może  wśród  krótkofalowców najczęstszym zastosowaniem VNA jest  jego
wykorzystanie jako analizatora antenowego.

Podany dalej opis dotyczy pomiarów moich - używanych w domu - anten.
Wykres (widoczny na ekranie NanoVNA podczas pomiaru anten – przyp. mój) w

zakresie od 6 do 30 MHz jest liniowy.
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Rys. 14.  Wartość S11 dla zespolonych dipoli. Ta antena jest parą dipoli (typu Inverted Vee) dla 14 i
7MHz  zasilanych  poprzez  wspólny  balun  pojedynczą linią.  Podziałka  na  niższej  fotografii jest
dokładnie taka sama  jak u góry,  różnica polega na tym, że  niżej  wybrano opcję  NanoVNA:  SWR,
zamiast  S11.  Wykres opatrzono adnotacjami  o  częstotliwościach  (na  czerwono),  w  których
dopasowanie  zbliża  się  do  wartości  1:1.  Przedstawiony wykres  SWR jest  typowy dla  większości
przypadków występujących w tzw. radioshack’ach.

Niektórzy określają wyniki pomiaru lewego portu (S11) jako stratę zwrotną (return 
loss). 
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Z  formalnego  punktu  widzenia  nie  jest  to  określenie  prawidłowe. Wartości
straty zwrotnej to  wartości dodatnie,  natomiast  wartości  parametru  S11  dla  układów
pasywnych są  ujemne.  Pomiar  NanoVNA dający  wartość  S11  na  przykład  -12  dB
odpowiada stracie zwrotnej +12 dB.

Rys. 15.  To wynik pomiaru innej anteny, dipola 21MHz,  (sprzęgniętego z równoległym do niego i
odsuniętym na ok. 8 cali) elementem na 28MHz. Te dipole są wykonane z rur aluminiowych i mogą
być obracane. Jedynie 15m dipol zasilany jest poprzez wspólny balun. Tak jak na poprzednio u góry
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przedstawiłem wykres S11, podczas gdy na dolnym pokazano SWR. 35 dB strata zwrotna na górnym
zdjęciu odpowiada SWR 1: 1 przy 21MHz na dolnym.

Rys. 16. Kolejny pomiar tej samej  anteny. Zakres przemiatania wynosi 18-30MHz, oferując większą
rozdzielczość.  Wartości  ukazują rozkład  wielkości  S11  (bardziej  niż SWR)  oraz wykres  Smitha.
Wykres Smitha uwypukla wektorową naturę pomiaru. Prezentuje także walor edukacyjny NanoVNA:
dysponując wykresem Smitha przesuwając kursor i  obserwując  wartości S11 oraz wykres  (Smitha)
jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji.

Drobny szczegół  pojawia się  po  dokładnym  zbadaniu  powyższej  sytuacji.
Prezentowane w prawym górnym rogu ekranu dane pokazują częstotliwość kursora (kolor
biały)  i  odpowiadającą  jej impedancję (kolor  zielony).  Jednak  tak  naprawdę  wartość
impedancji nie jest – jak moglibyśmy się spodziewać - liczbą zespoloną.

Raczej jest to oporność, po której następuje element obwodu równoważnego przy
określonej częstotliwości.

W tym przypadku przy F=28,56MHz rezystancja wynosi 65,8 oma, a wyświetlany
element reaktywny został określony jako 999 pF.

Oznacza  to,  że  impedancja  wygląda  jak  kondensator,  ale  o  dużej  wartości
(pojemności), który ma odpowiednio niską reaktancję. Impedancja wektora wynosi 65,8
j5,6 oma.

Obie formy są w porządku. (Sam nie jestem pewien, którą wolę.)
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Pomiar Q obwodu rezonansowego

Częstym pomiarem wykonywanym za pomocą VNA jest pomiar Q. Dławiki o niskim
Q  często  mogą  być mierzone bezpośrednio, ponieważ niskie Q oznacza, że szeregowa
pozorna oporność kondensatora dla prądu zmiennego  (ESR) jest wysoka i zbliżona do
wartości  reaktancji.  Cewka  jest  po  prostu  podłączony  do  portu  Tx  i  mierzona  jest
impedancja zespolona.

Gdy Q rośnie ESR spada,  lecz nie reaktancja.  Utrudnia  to  pomiar. Rozwiązaniem
jest rezonans lub dostrojenie reaktancji, jak pokazano na ryc. 17. 

Ten pomiar wykorzystuje tryb transmisji, ale pomiar impedancji może dać podobne
wyniki. Jeśli pożądany jest pomiar Q cewki, kondensator wysokiej jakości jest przyłączony
do  cewki,  skutecznie  eliminując  reaktancję,  pozostawiając  do  zmierzenia  tylko  ESR.
Następnie możemy obliczyć Q obwodu.

Rys. 17. Pomiar Q obwodu rezonansowego

W przeszłości zakładaliśmy, że kondensator jest bardzo dobry, a na straty wpływają
elementy indukcyjne. To założenie trzeba skorygować. Bo toroidy często mają stosunkowo
wysokie Q. 

Kondensatory dostrajające mają mniej niż idealne Q, zwłaszcza gdy połączone są z
wieloma elementami SMD/SMT.

Bardziej  szczegółowo  to  zagadnienie  omówiłem  w  Internecie  w  publikacji pod
adresem: http://w7zoi.net/twofaces.pdf.

Rysunek powyżej  (17)  przedstawia,  jak  zmierzyć  Q.  Odbywa się  to  za  pomocą
analizatora sieci, pracującego w trybie transmisji.  Mierzony obwód rezonansowy został
przyłączony równolegle do sieci transmisyjnej.

Bez dołączonego obwodu LC porty NanoVNA: Tx i Rx są połączone bezpośrednio.
Cała  energia  z  nadajnika  dociera  do odbiornika.  Dlatego  wykres  parametru  S21  jest
poziomą linią prostą widoczną w górnej części wyświetlacza.

Obwód  LC  (posiadający  określoną  częstotliwością  rezonansową) jest  następnie
wpinany w linie transmisji.  Szeregowy obwód LC zachowuje się jak zwarcie  na drodze
sygnału pomiędzy portami NanoVNA: Tx i Rx.
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Dla  częstotliwości  rezonansowej  szeregowy  obwód  LC  ma  zerową  reaktancję,
dodatkowo posiadając rezystancję do masy.

Jeśli  urządzenie zostało  skalibrowane, a tłumienie  sygnału zostanie zmierzone na
poziomie najniższej wartości „dołka” sygnału ESR, w wyniku czego można obliczyć Q.

Zajrzyj do: EMRFD, Eq. 7.4, strona 7.37.

Jeśli NanoVNA jest niedostępny do pomiaru możesz wykorzystać stabilny generator
sygnału wraz z miernikiem mocy.

Wynik pomiaru zależny jest również od znanej impedancji źródła sygnału.

Rys.  18.  Lewe  zdjęcie  prezentuje wlutowany  na  małej  płytce kondensator  mikowy  SMD/SMT  o
wysokim Q i pojemności 100pF.

Jego numer katalogowy to:  CDE MC12FA101J-F.  Nadal (w chwili  pisania tego dokumentu)
dostępny w Mouser.com. Jest jednak dość drogi.

Na prawym zdjęciu przedstawiłem płytkę przylutowaną do złącza SMA.  Mierzona cewka to
11zw  drutu  #22  na  rdzeniu toroidalnym T50-6  wlutowana pomiędzy kondensator  a środkowy pin
gniazda koncentrycznego.

Opisany tutaj pomiar został wykonany z wykorzystaniem trójnika SMA. Nie jest on
jednak elementem wymaganym.

Mała płytka drukowana, jak ta użyta we wcześniejszych pomiarach (rys. 7) również
by działała.

Posiadam kondensator CDE 100 pF zamontowany na stałe na wysokiej  jakości,
małej płytce drukowanej, w którą w razie potrzeby można wlutować mierzoną cewkę.
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Krótkie wyprowadzenia to zawsze dobry pomysł, choć dla zakresu HF nie jest to aż
tak krytyczne.
Rys. 19. Zdjęcie przedstawia wyniki pomiaru Q obwodu LC. Częstotliwość rezonansowa zbliżona jest
do końca  pasma  21MHz.  Indukcyjność  cewki wynosiła  0,549uH.  Maksymalne  tłumienie  wyniosło
37,9dB, wskazując na dobroć Q na poziomie 226.  

Późniejszy pomiar tej  cewki miernikiem  Q HP4342A wykazał Q=272.  Różnica wskazuje  na
dobroć  kondensatora  na  poziomie ok.  1300.  (Zajrzyj: http://w7zoi.net/twofaces.pdf.)  Kondensator
mikowy winien mieć nieco wyższą dobroć niż ta wynikająca ze zmierzonej wartości Q. 

Również  parametry  płytki  pomiarowej  mogą  wpływać  na  wynik  pomiaru.  Rezystancja
wyjściowa portu Tx analizatora również ma istotny wpływ na jakość pomiaru.

Pomiar Q rezonatora kwarcowego (kwarcu)

14/17



Ocena NanoVNA – WES HAYWARD (redakcja: 03.03.2020)

Rys. 20. Konfiguracja NanoVNA do pomiaru Q rezonatora kwarcowego

Kwarce NIE są trudne do modelowania. Równoważny obwód to tylko szeregowy
układ  RLC,  do  którego  równolegle  wpięta  jest  niewielka pojemność.  Wartość  tej
równoległej pojemności C można łatwo zmierzyć na niskiej częstotliwości.

Następnie można zmierzyć wartości L i C, składowe układu RLC z wykorzystaniem
generatora kwarcowego i miernika częstotliwości.

Obejrzyj rysunek  3.35 na stronie 3.19 z EMRFD związany z omówieniem metody
G3UUR.

Pozostaje określenie ESR. Analogiczną metodę zastosowano do pomiaru Q układu
LC i może być on być bezpośrednio zastosowany dla rezonatora kwarcowego.

Wskazaną  wcześniej,  niewielką  wartość  równoległej  pojemności  C  możemy
zignorować, bo to tylko kilka pF. Pojemność ta ma niewielki wpływ w układzie 50omów.

Pozostały  już  tylko  (szeregowe)  składniki:  RLmCm.  Indeksy  dolne  „m”  wskazują
składniki zmienne.

Trójnik SMA ponownie wykorzystano do pomiarów rezonatorów kwarcowych.
Kwarc 10MHz umieszczono na tej samej płytce, której użyto do wcześniejszych pomiarów
transmisji  (z  wykorzystanie  obwodu  LC  –  przyp.  Mój).  Płytka  została  podłączona  do
trójnika SMA. Kołpak SMA „Zwarcie” (SHORT) z zestawu kalibracyjnego NanoVNA został
umieszczony na drugim końcu płytki.

NanoVNA skalibrowano  w  zakresie  częstotliwości  od 9,99  do  10,01  MHz  przy
rozdzielczości pionowej 1 dB/dz.

Pierwszy wynik pokazano  na następnym zdjęciu prezentując jednocześnie układ
pomiarowy.Rys. 21. Układ do pomiaru Q rezonatora kwarcowego

Wynik otrzymany z NanoVNA był błędny, mylący. Skala pionowa została ustawiona
na 1dB/dz, odczyt za pomocą kursora pokazał S21 -15,6 dB przy 9,9982 MHz. 
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Czyli wartość tłumienia znacznie poniżej dolnej granicy ekranu.  Następnie zakres
przemiatania częstotliwości został z mieniony z 20 kHz na 2 kHz.

Ustawiłem również bardziej realistyczną rozdzielczość  pionowej skali tłumienia na
5dB/dz. Wynik przedstawiłem na poniższym zdjęciu.

Rys. 22. Pomiar Q kwarcu, całkowity zakres przemiatania 2 kHz.

Wykres  ten prezentuje niespodziewanie  dokładną strukturę.  Na  jej  podstawie
można wnioskować, że wewnętrzne oprogramowanie urządzenia nie pozwala na zmianę
częstotliwości z krokiem mniejszym niż 100Hz.

Tłumienie  wyniosło  w  tym  przypadku  16,6dB.  Patrząc  na spadek S21,  chcąc
uzyskać bardziej  szczegółowy wykres zawęziłem zakres przemiatania do 500Hz.  Skalę
tłumienia 5dB/dz zachowałem.

Wykonałem nową procedurę CAL. Wynik widoczny jest na kolejnym rysunku.
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Rys. 23. Pomiar Q kwarcu, rozdzielczość osi częstotliwości 500Hz

Najwyraźniej moja wersja oprogramowania, z którą zostało dostarczone NanoVNA,
nie pozwala na użycie 100 punktów do podziału całego zakresu przemiatania, określonego
w procedurze CAL.

Gdyby to zadziałało, krok zmiany częstotliwości winien wynosić 5Hz zamiast 100Hz,
co widoczne jest na rys. 23. 

Ten sam pomiar  wykonany z  użyciem N2PK  przedstawia  wykres bez  sztucznie
stworzonych płaszczyzn. Tłumienie z VNA 16,5 dB w odniesieniu do Lm z wcześniejszego
pomiaru dało wartość Q = 279K. (zobacz podpis pod rys. 8).

Wnioski

Ogólnie  NanoVNA podoba  mi  się.  To  niesamowite,  jak  wiele mogli  wcisnąć  w
niewielkie opakowanie i równie zdumiewające, że za tak niską cenę.

Mały rozmiar urządzenia czyni go przydatnym w laboratorium, które w konsekwencji
zmniejszy się.

Trzeba powiedzieć, że  mały rozmiar  urządzenia utrudnia korzystanie z  NanoVNA.
Ponadto  niektóre  dane na ekranie  w porównaniu  z  innymi  są  zbyt  jasne,  co  utrudnia
odczytanie prezentowanych wyników.

Tłumaczył: SP4IRX (12.05.2020)
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