Noise/Gain Analyzer
Door W.Schaap PA0WSO w.schaap@planet.nl

Inleiding:
In het verleden heb ik al eens geprobeerd een meetinstrument te maken om er mee het ruisgetal van een
converter of een voorversterker te kunnen meten. Dit was in de begin jaren negentig. Het ontwerp was
gepubliceerd in het maandblad Electuur. Achteraf was het niet wat ik wilde. Ook was er toen een zeer goed
ontwerp uit DUBUS welke de mooie naam PANFI.
Deze is door een aantal amateurs succesvol nagebouwd. Destijds vond ik deze nogal aan de prijzige kant wat
onderdelen betrof! Al heb ik toen wel alle printen gemaakt en voor bevriende amateurs geétst!
Een tijdje geleden werd ik attent gemaakt op het artikel in QEX geschreven door Harke Smits (PA0HRK)
getiteld a Noise.Gaine Analyzer. Dit wekte weer mijn belangstelling om alsnog een ruismeter te gaan bouwen.
Het originele verhaal en uitleg is te lezen in Appendix.1.
Uitvoering:
Het geheel is ondergebracht in een uit de sloop afkomstige Imhoff kast. Met op de achterwand de voeding voor
de verschillende spanningen en een netfilter invoer met power schakelaar.
Aan het voorpaneel heb ik alle bedien organen, meters en in en uitgangpluggen gemonteerd.
Natuurlijk ben ik een beetje eigenwijs en heb enige veranderingen aan het oorspronkelijke ontwerp doorgevoerd.
Een van deze is er een analoge meter parallel aan de digitale uitlezing te hebben. Dit omdat ik het prettiger vind
tijdens afregelen en draaispoel meter voor me te hebben. Deze heeft vier meet bereiken te weten schaal 100 en
10 voor power, 20 en 5 voor ruismetingen.
Ook de AD8307 Logarithmic Amplfier is onder gebracht op de signaal processing print. Deze heeft een
bandbreedte van 500MHz. Onze interesse is om in amateur banden een stukje van de banden te optimaliseren.
Daarom maak ik bij dit meetinstrument gebruik van een vaste middenfrequentie 28MHz. Die een bandbreedte
heeft van 2 MHz. Hierdoor wordt dan het ruisvermogen voor alle banden met dezelfde bandbreedte gemeten.
Via externe converters is het dan mogelijk om op de verschillende amateur banden het ruis getal te meten. Voor
de twee meter band maak ik gebruik van een oude MB22 van Semcoset. Deze is gevonden op de laatste
rommelmarkt! Jammer dat het maximale uitgangsvermogen van deze converter -20dBm is. Dit geeft verkleining
van het dynamische bereik. Mocht het later problemen geven dan kan er altijd nog een MAR als extra versterker
op de middenfrequentie geplaatst worden. De door mij gebruikte converter heeft een versterking van 26dB. En
een ruisgetal van 5.6dB.
Schema zie Appendix2.

Signaal verwerking print:

Op de print zijde is de AD8307 Logarithmic Amplfier met de bijbehorende afsluit weerstand, koppel en
ontkoppel condensatoren gesoldeerd. De instel weerstanden P1 en P2 zijn aan componenten zijde geplaatst,
hierdoor wordt het gemakkelijker voor het afregelen.
De jumper “testpoort”is aangebracht voor het kunnen testen van
de logconverter en vanaf dit punt kan met behulp van een gelijk
spanning het gehele vervolg circuit getest worden.
Alle weerstanden rond de opamps zijn 10k ohm. Om een
nauwkeurige uitlezing te krijgen is het nodig 1% weerstanden
rond de verschilversterkers U7b, U8c en U8d aan te brengen.
De ruisbron voeding is in zijn geheel geïsoleerd van de
signaalverwerking print.
Via een Opto coupler een extra serie
diode D3 en de schakel transistor T1
wordt deUA723 aan uit geschakeld.

Detail AD8307

De ontworpen print die voor deze heeft
geen door matalisering en het is dus
nodig om deze door verbindingen te
solderen aan de boven en onderkant.
Op het Processing board aangegeven
met een rode punt.
De jumpers zijn aangegeven met rode
lijnen. Voor jumper U5.1 ontbreekt aan
de bovenkant de isolatie.
Zoals op de afbeelding is te zien dat
Alle aansluitingen via een 1000pF
Doorvoer condensator naar buiten
uitgevoerd. Omdat de AD8307 een
gevoelige hoogfrequente breedbandige
Componenten opstelling
Logarithmic Amplfier is. Is het nodig om het geheel af te schermen.

Voeding:
De voeding is gemonteerd op de achterwand van de kast.
Met een paar trafo’s uit de bekende junk box heb ik de spanningen
kunnen realiseren.
De gelijkrichters en elco’s zijn op een print gemonteerd en de
stabilisatoren hebben de achterplaat als koeling
De 230 volt invoer gaat via een EMI filter met schakelaar.
Verder is er de 12volt gelijk spanning op deze achterwand uitgevoerd.
Deze kan gebruikt worden om een eventuele versterker of convertor te
kunnen voeden.

Voeding op achterwand

28MHz Filter versterker:
Om kunnen meten met een constante bandbreedte in de verschillende
amateurbanden is er een ingang filter op 28 MHz gemaakt.
Deze is gemaakt met drie Phillips spoel vormen met roze kern, met
bijbehorende condensatoren. Grafiek 1
Welke een bandbreedte heeft van 2MHz .(Schema 2)
Om de AD8307 volledig uit te sturen heeft deze een ingang vermogen
nodig van 16dBm. Dit is voor een uitgang van een voor versterker of
een converter een te groot vermogen. Daarom is er een versterker bij
het filter ingebouwd. Als versterker is een breedband ERA-05
gekozen, welke voldoende vermogen kan maken en een versterking
Philips spoelform
heeft zodat het geheel bij 0dBm uitgestuurd kan worden. Breedband ruis boven de 30MHz welke uit de ERA-05
komt wordt doormiddel van een extra laagdoorlaat filter uitgefilterd.

Filter versterker 28MHz.
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Grafiek 1:Gemeten doorlaat curve filter-versterker 29MHz
Bedrading:
De instelpotentiomers P3 en P4 zijn gelijmd op de keuze schakelaar NF/Gain. Hierbij zijn de andere
weerstanden in de bedrading opgenomen. Via een externe gelijkspanning zijn de digitale voltmeters af
te regelen op 20volt volle aanwijzing.
De weerstanden in serie met de draaispoel meet bereiken zijn samengesteld en achter op de draai
schakelaar gesoldeerd.
Voor de aansluiting van de ruisbron is er een geïsoleerde BNC gebruikt. Hierdoor is de 28Volt
voeding in zijn geheel gescheiden van de meetversterkers.
Voor de RF 28MHz input is een SMA connector gebruikt.

Meetresultaten:
Met behulp van een signaal generator is de overal gevoeligheid gemeten en weergegeven in
grafieken 2 en3. Hier stonden SET potentiometers in de nul stand. CCW
Ook weergegeven de maximale uitsturing van de gebruikte externe twee meter Semcoset converter.
Zie grafiek 4
Ingangsgevoeligheid 29MHz
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Grafiek 2: Ingang gevoeligheid
Ingangsgevoeligheid 29MHz
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Grafiek 3: Ingang gevoeligheid
Uitsturing twee meter converter
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Grafiek 4: Gain converter 26dB
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Ruisgetal meten met “Noise/Gain Analyzer”
Voor het direct een ruisgelal af te kunnen lezen is het nodig om een ruisbron te hebben met een hoge ENR
waarde. In het artikel geschreven door PA0HRX wordt er een gebruikt van 16dB. Voor deze is er een tabel
gemaakt waarin de afwijkingen zijn weergegeven.
In dit artikel kun je lezen dat voor het meten de waarde van de ruisbron in mode set deze via een
setpotentiometer ingesteld kan worden.
De door mij gebruikte ruisbron heeft een lage ENR waarde van ongeveer 6dB en het hierbij is het niet mogelijk
om direct het ruisgetal af te lezen.
Immers in de formule NF=log[ENR/Y-1] wordt 1 niet van Y afgetrokken. Dit geeft dat een te grote afwijking.
Door de ENR set potentiometer in stand nul te laten staan kan de Y waarde direct afgelezen worden.
Let er wel op dat deze een negatief getal aanwijst. Dus -5.6@5.6!
Het gemeten ruisgetal kan nu berekend worden met de formule:

Waar ENR de kalibratie waarde van de ruisbron is en Y de gemeten verschil waarde van ruisbron aan/uit.
Deze uitdrukken in dB Nf(dB)=10*Log nf (dB)
Verder moet er op gelet worden dat er gemeten wordt in het lineaire gedeelte van grafiek 2.
Dit is voor de door mij gebouwde Analyzer een bereik van -85 tot -5 dBm wat overeen komt met 19 to 99
schaaldelen aanwijzing op de digitale Gain meter. Hierbij moet de Gain set potentiometer in stand nul staan.
Deze meting is uitgevoerd bij een frequentie van 29MHz.
Bij gebruikt van converters moet er op gelet worden dat deze niet overstuurt wordt.
Met de door mij gebruikte twee meter converter heb ik een meetbereik van -110 tot -40 dBm
Algemene formule:

N=1.38*10-23*290*106 = 4*10 -14 Watt/MHz
= -134 dBW
Dit komt overeen met -114 dBm in 1MHz Bandbreedte

Schema 1 Signaal verwerking print

Schema 2

28MHz filter versterker

Schema 3: Voeding

Schema 4 Bedrading

Componenten opstelling: 1

Processing board

Componenten opstelling 2:

28MHz filter versterker

‘

Appendix 1

Appendix 2

