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RF / микроталасне учестаности / 

милиметарски таласи

• Енглески назив ове области је
RF and Microwave measurements

• Од 300 MHz до 300 GHz (оријентационо)

• У литератури се део микроталасног 
фреквенцијског опсега до 3 GHz често 
назива RF (радио фреквенцијским) опсегом

• Таласна дужина у вакууму: l = c0 / f

• Преко 30 GHz таласна дужина у вакууму је 
реда милиметара



Шта се мери?

• Мерењем карактеришемо микроталасни 

сигнал или склоп

• Сигнал обично меримо 

у временском или 

фреквенцијском домену 

• Склоп се најчешће описује 
S-параметрима, које меримо 
анализатором мрежа



Где се и зашто мери?

• У фази развоја (R&D)

• При контроли 
квалитета

• При праћењу процеса
(monitoring)

• У лабораторијама



Основне величине које се мере

S-параметри

Електромагнетско

поље
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Програм (1, анализатор мрежа)

• S-параметри

• Блок шема анализатора мрежа

• Грешке приликом мерења S-параметара 

и њихово отклањање (калибрација)

• Мерење S-параметара филтара и појачавача

• Мерење S-параметара склопова у кућишту



Програм (2, анализатор спектра)

• Спектар сигнала

• Блок шема анализатора спектра

• Грешке приликом мерења спектра сигнала

• Мерење хармоника и интермодулационих 

продуката

• Мерење појачавача у нелинеарном режиму



Програм (3, остало)

• Мерење фактора шума

• Мерење снаге

• Мерење учестаности

• TRL калибрација

• TDR / TDT

• Антенска мерења



Наши анализатори мрежа



Наши анализатори мрежа



Наши анализатори мрежа

HP 8510B

45 MHz – 26.5 GHz



Наш анализатор спектра



Антенска соба - 63

MPA



Циљеви курса

• Да научимо како се мере основне 

величине у микроталасној техници

• Да сазнамо у којим областима се 

примењују поједина мерења

• Да овладамо поступком мерења 

на мерним уређајима које поседујемо



Извођење наставе

• Теоријски део наставе изводимо

у сали 64

• Практичну обуку и лабораторијске 

вежбе изводимо у лабораторијама 63 и

95a

• Тестови се раде на Факултету



Предиспитне и испитне радње 

и оцењивање
• На свакој од 5 лабораторијских вежби које ћемо 

организовати током семестра
може се освојити максимално 6 поена 
(укупно 30)

• На 3 теста током семестра могуће је освојити 
максимално 40 поена

• На писменом испиту могуће је освојити максимално 
30 поена

• Скала за оцењивање, у зависности од укупног броја 
освојених поена, је следећа
6 (51-60), 7 (61-70), 8 (71-80), 9 (81-90), 10 (91-100)
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