
1. Elektrièni �um kot merilni signal

Skoraj vsak opis gradnje viso-
kofrekvenène naprave se zakljuèuje z
opisom preizku�anja in ugla�evanja.
Za preizkus in ugla�evanje seveda
potrebujemo izvor primernega sig-
nala, ki bo krmilil novozgrajeno
napravo, ter merilnik na izhodu, ki
bo izmeril odziv naprave. Potrebe po
merilnih in�trumentih nara�èajo zelo
hitro s kompliciranostjo naprave,
spisek �elja postane hitro tako dolg,
da si ga ne morejo privo�èiti niti
profesionalci, kaj �ele radioamaterji.

Obèutljivost vseh sodobnih spre-
jemnikov je tako velika, da lahko v
vsakem sluèaju zaznamo prisotnost
�uma, ki edini omejuje domet dobro
naèrtovane naprave. �um imenujemo
povsem nakljuèen elektrièni signal, ki
je obièajno toplotnega izvora, bodisi
v sestavnih delih naprave same (�um
ojaèevalnikov in drugih, predvsem
aktivnih stopenj), bodisi �um, ki ga
ujame antena. Èe je �um v vsakem
sluèaju �kodljiv pojav v radijski zvezi,
ker omejuje domet zveze, ga lahko
vsaj izkoristimo za meritve. �um
oziroma signali, ki ustrezajo �umu, so
lahko odlièen preizkusni signal za
sprejemnik.

Meritve s �umom kot preizkusnim
signalom seveda zahtevajo ustrezno,
posebno izdelano, a razmeroma enos-
tavno in ceneno merilno opremo.
Èeprav obstajajo ustrezni merilniki,
�umomerji oziroma merilniki �um-
nega �tevila �e dolgo vrsto let na
tr�i�èu profesionalne merilne op-
reme, jih profesionalci uporabljajo
bolj poredko. Vzrok je predvsem v
njihovem tehniènem nepoznavanju
meritev s �umom kot signalom. Pro-
fesionalci obièajno nadomestijo svoje
tehnièno neznanje z denarnico in
nakupijo najrazliènej�e generatorje
signalov, le �umomerja se pridno izo-
gibljejo. Temu seveda potem povsem
ustrezajo opisi ugla�evanja v navo-
dilih profesionalnih naprav.

Radioamaterji si dragih merilnih
priprav ne moremo privo�èiti, zato se
meritvam �uma skoraj ne moremo
izogniti. Navsezadnje vsaj zaenkrat
�e ni treba nikomur plaèevati
prispevkov ali davkov za �um, ki ga
seva naravno okolje: Zenlja, Sonce in
ostalo nebo. Kot je razvidno iz Slike
1., nam lahko naravni izvori �uma
oziroma enostaven �umni generator s
plazovno diodo nadomestijo drag
signal generator.

Te�ave nastanejo na drugem

koncu. Veèina na�ih sprejemnikov je
sicer opremljena s S-metrom oziroma
drugim podobnim merilnikom jakosti
signala, vendar je obèutljivost teh
naprav daleè nezadostna za na�o
meritev. Obmoèje S-metra je za
meritve �uma enostavno preveliko: èe
zna�a celotna skala 80 ali 100dB, je
na njej povsem nemogoèe opaziti
razliko 0.5dB ali tudi manj, ki nas-
tane, ko anteno obrnemo iz hladnega
neba v toplo Zemljo. Opisano te�avo
bi re�ili edino z odklopom vezja
samodejne nastavitve ojaèenja
sprejemnika in dodatkom ustreznega
merilnika (izmeniènega voltmetra) na
NF izhod sprejemnika, kar pa je v
sodobnih sprejemnikih z inte-
griranimi vezji v medfrekvenci skoraj
neizvedljivo.

Tudi obièajni profesionalni merilni
in�trumenti, tu mislim predvsem
spektralni analizator, za meritve
�uma niso najbolj primerni. Na
zaslonu spektralnega analizatorja se
�um predstavi kot nakljuèna "trava"
vi�ine kak�nih 10dB, na kateri prav
gotovo ne moremo oceniti sprememb,
manj�ih od 1dB! Prava re�itev je
seveda ustrezen merilni sprejemnik,
ki ga prikljuèimo na merjeno vezje.

Pri meritvah s �umom je treba
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najprej doumeti, da je �um �iro-
kopasoven in nakljuèen signal. Raz-
polo�ljiva �umna moè je premo-
sorazmerna pasovni �irini spre-
jemnika, se pravi �irini sita v
medfrekvenci. Jakost �uma zato
enostavneje opi�emo z navidezno
�umno temperaturo T, to je absolutno
temperaturo, na katero bi morali
segreti upor, da bi proizvajal enako
�umno moè v istem vezju. Ker je �um
povsem nakljuèen signal, se pri
povezovanju razliènih izvorov �uma
vedno se�tevajo le moèi oziroma
�umne temperature. Raèunanje s
�umi je torej lahko tudi enostavnej�e
od raèunov s èistimi sinusnimi
signali, vendar je treba nalogo poz-
nati in razumeti.

Pri ugla�evanju sprejemnika lahko
najprej izkoristimo �um vhodnih
ojaèevalnih stopenj za ugla�evanje
ostalih delov sprejemnika. Èe tega
�uma ni dovolj, si lahko vedno
pomagamo s cenenim izvorom �uma
s plazovno diodo. Ker je izvor �uma
sam po sebi �irokopasoven izvor,
moramo seveda paziti, da ugla�ujemo
na pravo frekvenco. Tu nam lepo
pomagajo sestavni deli, ki so �e to-
varni�ko nastavljeni na pravo frek-
venco, naprimer kristalna ali ke-
ramièna sita v sprejemniku.

Konèni preizkus sprejemnika z
anteno vred spet naredimo z me-
ritvijo �uma, kot je to prikazano na
Sliki 1. Antena je znan izvor �uma, èe
jo usmerimo proti predmetom z
znano temperaturo. Naprimer, na
mikrovalovnih frekvencah nad 1GHz
je nebo zelo hladno, komaj 4 stopinje
K, Zemlja in predmeti na njej in to
predvsem tisti, ki dobro vpijajo
mikrovalove (drevesa in drugo gosto
zelenje) pa sevajo s svojo tem-
peraturo v velikostnem razredu 300
stopinj K. Èe anteno obrnemo najprej
v zelenje, potem pa v hladno nebo in
izmerimo razmerje sprejetih moèi �u-
ma, lahko iz obeh znanih temperatur
antene Ta doloèimo temperaturo
sprejemnika Ts in iz te izraèunamo
�umno �tevilo sprejemnika.

Zelo moèen izvor �uma je tudi
Sonce. Kot skoraj toèkast izvor bi
nam lahko pomagal pri doloèevanju
dobitka antene, �al pa se jakost
sevanja Sonca v podroèju radijskih
frekvenc od dneva do dneva zelo
spreminja skladno z dogajanjem na
Soncu. Jakost Sonèevega radijskega
�uma tudi hitro upada s frekvenco.
Sonca zato ne moremo uporabiti kot
izvor �uma znane jakosti, paè ap le
kot moèen toèkast izvor, s katerim
lahko preverimo, èe je s smernim

diagramom na�e antene vse v redu
ali ne.

2. Zasnova in izvedba �umomerja

�umomer ni v svoji osnovi prav niè
drugega kot zelo obèutljiv in
natanèen S-meter, ki ga prikljuèimo
na merjeni sprejemnik. �umomer
mora zato vsebovati vsaj svoj lasten
medfrekvenèni ojaèevalnik in am-
plitudni demodulator, da lahko z
njim merimo jakosti �umnih signalov.
Seveda se mora �umomer prilagoditi
medfrekvenci oziroma frekvenci de-
lovanja merjenca.

Dodatno spremenljivka je pasovna
�irina. �umne meritve so toènej�e v
veèji pasovni �irini, ker potebujemo
manj ojaèenja pred detektorjem in
hitreje doloèimo povpreèno jakost
signala. Velika pasovna �irina seveda
pomeni veèjo obèutljivost na motnje.
Idealni �umomer naj bi zato svojo
pasovno �irino lahko prilagajal glede
na razliène sluèaje merjenja.

Zasnova opisanega �umomerja je
prikazana na Sliki 2. �umomer
vsebuje �irokopasoven ojaèevalnik od
1 do 100MHz z nastavljivim oja-
èenjem ter kvadratièi detektor. V sam
�umomer se po potrebi vkljuèi �e
10MHz nizkoprepustno sito, da omeji
pasovno �irino v medfrekvenci. �u-
momer lahko seveda izkoristi tudi
pasovno sito v medfrekvenci mer-
jenca oziroma kombinacijo obeh
pasovnih sit.

Ker veèina radioamaterskih trans-
verterjev in konverterjev uporablja
kot medfrekvenco podroèje 145MHz,
ima �umomer �e poseben merilni
konverter za 145MHz. Ta merilni
konverter vsebuje pasovna sita, da
meritve ne bi motil lokalni oscilator
transverterja (90 do 120MHz, obi-
èajno 96MHz). Po potrebi lahko

seveda dodamo �e drugaène merilne
konverterje oziroma uporabimo ob-
stojeèi transverter kot merilni kon-
verter, naprimer za meritve na
mikrovalovnih predojaèevalnikih.

Osnovni �umomer je opremljen s
kvadratiènim detektorjem, da je iz-
hodna enosmerna napetost sora-
zmerna moèi vhodnega signala. V
profesionalnih �umomerjih odèitamo
izhodni signal le na analognem ali
digitalnem voltmetru. V sluèaju brez-
hibne meritve to sicer zado�èa, v
praksi pa se je izkazalo, da na ta
naèin nikakor ne moremo odkriti
motenj, samooscilacij ali drugih
izvorov napak pri meritvi. Zato ima
opisani �umomer dodan �e nizko-
frekvenèni ojaèevalnik z zvoènikom,
da lahko takoj sli�imo, èe sploh
merimo �um ali kaj drugega.

Pri iskanju minimumov ali mak-
simumov pri ugla�evanju naprave
oziroma uporabi grid-dip metra ali
Lecherjevega voda je lahko odèi-
tavanje vrednosti s skale in�trumenta
zelo nerodno. Tudi èlove�ko uho
te�ko zazna spremembo jakosti �uma,
ker je �um �e sam po sebi nakljuèen
signal. Opisani �umomer ima zato
vgrajen �e nizkofrekvenèni piskaè,
izhodna napetost detektorja pa krmili
vi�ino tona piskaèa, na kar je
èlove�ko uho �e posebno obèutljivo.

Konèno ima opisani �umomer
dodatek, ki obièajno zelo prav pride
pri ugla�evanju predojaèevalcev in
konverterjev. Marsikateri preojaèeva-
lec dobi napajalno napetost kar po
izhodnem visokofrekvenènem kablu,
zato so ustrezna napajalna vezja
vgrajena v sam �umomer in v merilni
konverter. Napajalna vezja lahko
seveda izkljuèimo, èe merjenec ne
predvideva napajanja po kablu
oziroma ima celo izhodne sponke v
kratkem stiku za enosmerni tok.
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3. Merilni konverter za 145MHz

Elektrièni naèrt pomo�nega me-
rilnega konverterja za 145MHz je
prikazan na Sliki 3. Vezje je zas-
novano na me�alniku S042P, ki
vsebuje lasten lokalni oscilator.
Lokalni oscilator dela na vhodni
frekvenci 145MHz, ki se zato preslika
v vrednost medfrekvence niè!
Me�alniku sledi nizko sito z mejno
frekvenco 4MHz, kar pomeni, da bo
opisani konverter preslikal vhodni
pas od 141MHz do 149MHz v
medfrekvenèni pas od 0 do 4MHz.

Vhodna nihajna kroga s tuljavama
L1 in L2 ne predstavljata nobenega
znatnega du�enja za zrcalno frek-
venco, saj konverter preslika oba
pasova 141-145MHz in 145-149MHz
v isti medfrekvenèni pas. V sluèaju
meritev �uma zrcalna frekvenca torej
nikakor ne moti meritve. Naloga
vhodnih krogov je predvsem izlo-
èanje parazitnih frekvenc, predvsem
ne�eljenih harmonikov lokalnih
oscilatorjev transverterjev, ki so v
sprejemnih konverterjih obièajno
dosti moènej�i od merjenih signalov.

Glede na vrsto merjenih signalov in
pasovno �irino sprejemnika zado�èa
prost LC oscilator z vezjem S042P.
Kristali tu v resnici niso potrebni.
Tok skozi oscilato in skozi celotno
vezje S042P je poveèan z upori
390ohm, da se poveèa ojaèenje in
zvi�a frekvenca delovanja vezja
S042P. Visoko izhodno impedanco
vezja S042P zni�a �irokopasovni
transformator L4, ki mu sledi nizko
sito s tuljavama L5 in L6. Diode
1N4148 naj bi predvsem �èitile vezje
S042P pred napetostnimi sunki iz
izhodnega konektorja, saj dobi

konverter napajalno napetost preko
istega konektorja.

Merilni konverter je zgrajen na
enostranski tiskanini dimenzij
40mmX80mm, ki je prikazana na
Sliki 4. Ustrezna razporeditev ses-
tavnih delov je prikazana na Sliki 5.
Tiskano vezje nima nikakr�nih pri-
trdilnih lukenj. Plo�èica iz vitroplasta
je enostavno zacinjena v okvir iz
medeninaste ploèevine, na katerega
pricinimo tudi ohi�ji obeh BNC
konektorjev, ki se s srednjima �ilama
naravnost dotikata ustreznih vezi na

tiskanini.
Vseh �est tuljav v merilnem kon-

verterju je navitih na oklopljenih
podstavkih televizijskih MF trans-
formatorjev za 36MHz. L1, L2 in L3
imajo plastièno kapico, iz ferita je le
vijak in ta kljub neprimernemu
feritnemu materialu bistveno ne moti
delovanja na 145MHz. L1 in L2 imajo
po 3 ovoje vsaka, �ica 0.35mm CuL v
gornjem prekatu podstavka, link pa
ima po en ovoj v sosednjem prekatu.
L3 ima 6 ovojev iste �ice, navitih v
vrhnjih dveh prekatih podstavka. S
pomoèjo jedra L3 pripeljemo osci-
lator na �eljeno delovno frekvenco
145MHz, z L1 in L2 pa poi�èemo
maksimum signala na dokonèanem
�umomerju, ko uprabimo kot izvor
�uma generator s plazovno diodo.

L4, L5 in L6 delajo na znatno ni�jih
frekvencah, zato imajo vse tri feritno
kapico in vijak. L4 ima 36+36ovojev,
bifilarno navitje z �ico 0.15CuL, L5
in L6 pa po 17ovojev iste �ice. L5 in
L6 naj bi imele okoli 5uH. Vse tri
tuljave L4, L5 in L6 obièajno ne
zahtevajo nikakr�nega ugla�evanja.

4. Vezja osnovnega �umomerja

Osnovni �umomer vsebuje nas-
tavljivi slabilec na vhodu, ojaèevalnik
za pas 1-100MHz, kvadratièni de-
tektor, merilnik z vrtljivo tuljavico,
nizkofrekvenèni ojaèevalnik ter nekaj
pomo�nih vezij: 10MHz nizko sito in
nizkofrekvenèni VCO. Posamezne
stopnje �umomerja so smiselno zbra-
ne na treh tiskanih vezjih: slabilec,
medfrekvenèni del in nizkofrek-
venèni del.

Elektrièni naèrt prvega modula,
nastavitve ojaèenja in pasovne �irine
�umomerja, je prikazan na Sliki 6.
Vhodno vezje omogoèa napajanje
merjenca preko VF koaksialnega
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kabla z napetostjo +12V, sicer pa je
vhod za�èiten z diodama BA423. Kot
nastavljivi slabilec je uporabljen
MOSFET z dvojnimi vrati, ojaèenje
oziroma slabljenje mu nastavljamo z
enosmerno napetostjo na drugih vra-
tih. Natanèno nastavljanje ojaèenja
�umomerja omogoèa �ièni poten-
ciometer na 10 obratov (helipot) za
upravno napetost MOSFETa.

MOSFET BF981 da skupaj z
emitorskim sledilnikom BFR91 tudi
malenkostno ojaèenje, èeprav je

glavna naloga te stopnje zvezno ter
zelo fino nastavljivo slabljenje. Nas-
tavljivemu slabilcu sledi nizko-
prepustno sito (L1 in L2), ki ga po
potrebi vkljuèimo v vezje z diodnim
preklopnikom z diodami BA423
(BA243 ali BA244).

Nastavljivi slabilec in sito sta na-
me�èena na enostranski tiskanini di-
menzij 40mmX120mm, ki je prika-
zana na Sliki 7. Ustrezna razpo-
reditev sestavnih delov je prikazana
na Sliki 8. Plo�èica ima v vogalih �tiri

pritrdilne luknje za vijake M3, vse
povezave pa so speljanje preko dveh
7-polnih vtiènic na obeh koncih
plo�èice, izdelanih iz kvalitetnega
podno�ja za integrirana vezja. Du-
�ilke 120uH so tovarni�ko izdelane, v
obliki upora 1/2W. Tuljavi L1 in L2
sta naviti na podstavkih 10.7MHz MF
transformatorjev, po 10 ovojev �ice
0.15mm CuL, kar da induktivnost
okoli 2uH. Tuljavi L1 in L2 sicer ne
potrebujeta ugla�evanja, nastavitev bi
potrebovali le upori okoli MOSFETa
BF981 v sluèaju, èe so tolerance
MOSFETa prevelike.

Elektrièni naèrt medfrekvenènega
dela je prikazan na Sliki 9. Kot
medfrekvenèni ojaèevalnik je upo-
rabljen uA733 (ali NE592), ki daje v
opisani vezavi ojaèenje 40dB do
frekvence okoli 100MHz. Nad to
frekvenco ojaèenje uA733 strmo pa-
da, spodnjo frekvenèno mejo 1MHz
pa doloèajo sklopni kondenzatorji in
du�ilke v napajanju. uA733 ali
NE592 je sicer mo�no povezati tudi
za drugaèno ojaèenje s prevezavo
no�ic 3, 4, 11 in 12, kar je tudi
predvideno na tiskanini.

�umomer potrebuje kvaliteten
detektor. Vrsta odziva detektorja, to
je premica (linearna), kvadratièna
(moènostna) ali logaritemska sicer ni
pomembna, vendar jo moramo na-
tanèno poznati, da lahko izraèunamo
toèno razmerje ter iz razmerja do-
bimo iskane merjene velièine. V
�umomerju je dodatna te�ava �e v
tem, da ne delamo s sinusnimi sig-
nali, paè pa s povsem nakljuènimi
signali.

Kot detektor sem izbral vezje
balanènega me�alnika S042P. Vhodni
signal se privede na oba vhoda
me�alnika, da dela vezje S042P kot
kvadratièni detektor. Izhodna na-
petost tak�nega detektorja je zato
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sorazmerna moèi vhodnega signala,
kar je za raèunanje s �umi �e po-
sebno ugodno. Ker se pojavi izhodni
signal kot razlika napetosti med
no�icama 2 in 3 vezja S042P, dobimo
izhodni signal s pomoèjo dodatnega
operacijskega ojaèevalnika (1/4
MC3403). Prednost vezja S042P je
tudi v tem, da dela z vhodnimi signali
komaj nekaj mV in potrebuje zato
dosti manj medfrekvenènega oja-
èenja (nevarnost samooscilacij) od
raznih diodnih detektorjev.

Ostali trije operacijski ojaèevalniki
MC3403 so uporabljeni kot nizko sito
na izhodu detektorja ter kot niz-
kofrekvenèni VCO. Zener dioda 6V8
predvsem omejuje udarce kazalca
merilnika ob konec skale. Zaporedni
upor in�trumenta z vrtljivo tuljavico
izberemo tako, da ustreza poln
odklon izhodni napetosti pribli�no
5V. Operacijski ojaèevalnik MC3403
je sicer izbolj�ana inaèica bolj zna-
nega LM324.

Tudi medfrekvenca �umomerja je
zgrajena na enostranski tiskanini di-
menzij 40mmX120mm, ki je pri-
kazana na Sliki 10. Ustrezna raz-
poreditev sestavnih delov je prika-
zana na Sliki 11. Pritrditev plo�èice
in povezave so izvedene enako kot
pri slabilcu, le da ima medfrekvenca
4-polno vtiènico na vhodu ter 7-polno
vtiènico na izhodu. Medfrekvenca
�umomerja vsebuje en sam nastav-
ljivi sestavni del, trimer 470ohm, s
katerim nastavimo nièlo kvadra-
tiènega detektorja.

Osnovni �umomer vsebuje �e niz-
kofrekvenèni ojaèevalnik, ki je prika-
zan na Sliki 12. Nizkofrekvenèni oja-
èevalnik je zgrajen okoli vezja
TAA611 na tiskanini dimenzij
40mmX60mm, ki je prikazana na
Sliki 13. Ustrezna razporeditev
sestavnih delov je prikazana na Sliki
14. Vezje TAA611 sicer ni med
najnovej�imi integriranimi vezji za to
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nalogo, ima pa majhno porabo in
predvsem malo moti visokofrek-
venèna vezja �umomerja. Pri zamen-
javi z novej�im NF ojaèevalnikom
zato priporoèam previdnost oziroma
po potrebi dodatno filtriranje ali
blokiranje napajanja.

Osnovni �umomer je vgrajen v ok-
lopljeno �katlo iz aluminijaste ploèevine z
dimenzijami 220mmX180mmX40mm, ki
vsebuje tudi zvoènik in in�trument z
vrtljivo tuljavico. Za �umomer pri-
poroèam analogni merilnik s èim-
veèjo skalo, da la�je odèitamo majh-
ne spremembe. Digitalni merilnik bi
bil sicer toènej�i, ampak je za kakr-
�nokoli ugla�evanje, iskanje mak-
simumov ali minimumov popolnoma
neuporaben. Razen tega lahko digi-
talni merilnik povzroèa visoko-
frekvenène motnje obèutljivim vez-
jem �umomerja. Bolj smiselna re�itev
je dostop do izhodnega signala preko
dodatne vtiènice, preko katere lahko
vgrajenemu merilniku vzporedno
prikljuèimo poljuben zunanji volt-
meter.
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