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Aanleiding

• Bouw van een vervangende voorversterker 
voor de 2m band

• Discussies over de effecten van een laag 
ruisgetal, maar ook: wat is ruisgetal, wat 
heb ik er aan?

• Nieuwsgierigheid van “hoe zat het ook 
alweer”?

• En ook: hoe kan ik een ruisgetal meten van 
een ontvanger en een antenne versterker?



Ontvangers 
en het effect 
van ruis

• De gevoeligheid, bit error rate en ruisfactor 
zijn systeemparameters die bepalen in 
hoeverre je zwakke signalen kunt verwerken.

• Met Ruisfactor kan het gehele ontvanger 
systeem worden gekarakteriseerd, maar is ook 
geschikt om delen van de keten te definiëren: 
bv de voorversterker, de mixer en 
middenfrequent

• En ja, ook SDR systemen hebben last van ruis. 
Ook deze systemen ontsnappen niet aan de 
fysica



Oorzaken van ruis

• Thermische ruis (witte ruis): opgewekt door vrije beweging van vrije 
elektronen (Johnson-Nyquist ruis) in geleiders, nagenoeg vlak over 
het gehele radiospectrum

• Atmosferische ruis: veroorzaakt door statische ontladingen, beneden 
10 MHz dominante factor, ruis neemt toe bij afnemende frequentie

• Galactische ruis: afkomstig uit de ruimte, beneden grofweg 100 MHz 
dominante factor, neemt toe bij afnemende frequentie

• Man-made noise: afkomstig van menselijke activiteit (elektronica, 
elektrotechnische installaties), in bebouwde gebieden dé 
allesoverheersende factor tot voorbij 100 MHz, in het bijzonder 
binnen gebouwen, neemt toe bij afnemende frequentie



Soorten ruis over het spectrum



Ruisvermogen 
thermische ruis

• Het ruisvermogen is afhankelijk van de bandbreedte en de omgevings
temperatuur 

• Ruis neemt toe met de temperatuur. Bij 0 Kelvin (-273 ⁰C) is het 
ruisvermogen nul!

• Ruisvermogen N = kTB, met k = constante van Boltzmann (1,38e-23 J/K). 
B is de bandbreedte in Hz, enkele voorbeelden:

• Hoe smalbandiger, hoe lager het ruisvermogen!

Bandbreedte (Hz) 300kHz 30kHz 3kHz 1kHz 300Hz 100Hz

Ruisvermogen (dBm), 290K -119,21 -129,21 -139,21 -143,98 -149,21 -153,98

Volt (microvolt @ 50 ohm) 0,245 0,077 0,025 0,014 0,008 0,004

Helium (vloeibaar) 4,215K -137,58 -147,58 -157,58 -162,35 -167,58 -172,35

Stikstof (vloeibaar) 77K -124,97 -134,97 -144,97 -149,74 -154,97 -159,74



• De Signaal/Ruisverhouding is cruciaal: 
hoe hoger deze verhouding hoe minder 
fouten ontstaan. Voor bepaalde digitale 
technieken en coderingen kan 
uitgerekend worden wat de bit error 
rate is bij een bepaalde S/N verhouding

• Voor satelliet systemen is ruisfactor 
belangrijk. Een Low Noise Amplifier 
(LNA) wordt hier toegepast. Een 1 dB 
verlaging in ruisfactor heeft hetzelfde 
effect als 40% vergroting van de schotel 
diameter

Waarom is ruis belangrijk?



Wat is ruisfactor F

• Ieder actief element levert een eigen ruis. Een 
antenne versterker versterkt niet alleen het 
ontvangen signaal (en de ruis), maar voegt zelf ook 
ruis toe. De signaal/ruis verhouding aan de uitgang 
wordt dus altijd slechter!

• Deze ruisbijdrage wordt ook wel ruisgetal F 
genoemd.

• Een F van 1 is ideaal: er wordt geen ruis toegevoegd, 
maar dit is theoretisch niet haalbaar!

• Ruisgetal NF (noise figure) = 10 log (F) dB
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Rekenen met ruis: 
ruistemperatuur

• De ruis aan de uitgang van de versterker is 
opgebouwd uit

• Ruistemperatuur van de omgeving: Tg = 290K

• Ruistemperatuur van de versterker: Te

• No = kG (Tg + Te), met G is de gain en k 
(=constante van Bolzmann)

• Ruisfactor F = 1 + Te/Tg; Te = (F - 1)*Tg

• Met Tg = 290K, Te is equivalente 
ruistemperatuur



Effecten van een antenne versterker op de ruis
een voorbeeld

• 10 dB ruisgetal (NF)

• 20 dB versterker gain
• Signaal wordt 20 dB harder
• Ruis wordt 20dB + 10dB harder
• De S/N neemt 10 dB af!

• Dus een 20 dB harder signaal, maar een slechtere Signaal / Ruis 
verhouding



Voorbeeld:
De PGA103 pre-amp

Ruisgetal NF van de PGA103 ca 0,5 dB (spec)
Gain van de versterker = 23,6 dB en NF = 0,6 dB 
(NF: geschat, of whishfull thinking)

Pre-amp uit: signaal van -90,6dBm
Ruisvloer rond -149 dBm, bepaald door de NF van de S.A. 
RBW van 10Hz (ruisvloer: -163 dBm)

Pre-amp aan: 
Signaal van -66,7dBm
Ruisniveau rond -135 dBm
Ca 23,9 dB versterking.
Ruisniveau ligt ca 17 dB 
hoger dan zonder pre-amp
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SNR is 10 dB beter? 
Dus NF = - 10 dB?!? 

Nee: dit is de SA!



Rekenen met ruisfactor

• Totale ruisgetal te berekenen in een keten van versterkers en verzwakkers. 
Met F en G absolute getallen (dus niet in dB):

• Een verzwakker (of coax) verlaagt het ruisniveau niet! 

• Maar beïnvloed wel het ruisgetal en daarmee de S/N

1 2 3 N

De F van de eerste trap 
telt het helemaal mee. 
Die van de tweede trap 
wordt gedeeld door de 
gain van de eerste trap



Rekenvoorbeeld: plaats van de pre-amp (A)

• Bij de antenne: NF = 1,13 dB (= beter dan je ontvanger). Totale gain = 
13,5dB

Tel de kabeldemping (1.5 dB) 
op bij je NF (2 dB) van de 

ontvanger. F2 = 2.2

De effecten van de keten achter de pre-amplifier worden verkleind door de versterking 
van de pre-amplifier: hoe hoger de versterking hoe lager de extra bijdrage

Bron: ARRL Handbook for radio communications 2013

Reken van rechts 
(receiver) naar 
links (antenne)



Rekenvoorbeeld: plaats van de pre-amp (B)

• In de shack (bij de transceiver): NF = 2,57 dB (= slechter dan je 
ontvanger). Totale gain = 13,5dB

Effect van de pre-amplifier 
verbetert het ruisgetal in 
dit deel van de keten van 

2dB naar 1,07dBHet totale ruisgetal van de gehele keten wordt verslechterd
met de voorliggende kabeldemping van 1,5 dB

Bron: ARRL Handbook for radio communications 2013



Coaxkabel demping 

• 10 meter H100 geeft 0,5dB demping op 144 MHz

• 10 meter RG58A/U geeft 1,4dB demping op 144 MHz 

• De kabeldemping heeft invloed op de ontvangstgevoeligheid. 

FREQUENTIE 10 MHZ 14 MHZ 28 MHZ 50 MHZ 100 MHZ 144 MHZ 435 MHZ 1296 MHZ 2400 MHZ

Aircom + 0.9 - - 2.6 3.3 4.5 8.2 15.5 21.8

Aircell 5 2.2 - 4.9 - 9.3 11.8 23 37.5 53

Aircell 7 2.2 3.4 3.7 4.8 6.6 7.9 14 26.1 34.5

Ecoflex 10 1.2 1.6 2.1 2.8 4 4.8 8.9 16.5 23

Ecoflex 15 0.86 0.9 1.2 1.96 2.81 3.4 6.1 11.4 15.9

H100 - - 2 2.8 - 4.9 8.8 16 -

H2000 Flex - 1.4 2 2.7 3.9 4.8 8.5 15.7 21.8

RG213U 1.7 - 2.4 3.2 - 5.9 10 21.1 -

RG58A/U 4.7 - 6.3 8.1 11 14.1 24.6 40.8 -

RG58 CU 4.8 - - 11 17 20.8 40.4 - -

Demping in dB per 100m

Bron: https://www.pa2dkw.nl/coax-tabel/



• Er is een afhankelijkheid van het antenne patroon en de 
antennerichting, cq de temperatuur verdeling (TS). In de lucht (ruimte) is 
Ts = 4K en gericht naar de aarde: Ts = 290K. De TA varieert dus afhankelijk 
van de richting. Bv kijken in de ruimte of richting de zon.

• De formule houdt rekening met de temperatuurverdeling in een bol en 
neemt hierbij het antenne patroon mee.

• antennes pikken ook altijd signalen op in de omgeving (hebben geen “laser beam”). 
Dus als je een antenne naar de ruimte richt heb je geen 4K, maar zal deze hoger 
liggen (door de aardse omgeving)

Zijstap: antenne temperatuur
• De antenne temperatuur (TA) geeft aan hoeveel ruisvermogen een antenne ontvangt. 

• Het is niet de fysieke temperatuur, maar geeft aan hoeveel ruisvermogen binnen de antenne hoek 
wordt ontvangen.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_gain-to-noise-temperature
http://www2.elo.utfsm.cl/~elo352/biblio/antenas/Lectura%207.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_gain-to-noise-temperature
http://www2.elo.utfsm.cl/~elo352/biblio/antenas/Lectura%207.pdf


Antenne temperatuur

Grove indicatie voor Antenneruistemperatuur voor full-size antennes 
(K=Kelvin):

• 1 MHz: 100M K (dorp), 1G K (stad)

• 10 MHz: 1M K (dorp), 10M K (stad)

• 100 MHz: 400 .. 10k K

• 1 GHz: 20 K (antenne kijkt in ruimte), 200 K (antenne ziet aarde)

• 10 GHz: 5 K (antenne kijkt in de ruimte), 100 K (antenne ziet aarde)

• 100 GHz: 50 .. 300 K



Demo: berekenen van 
ruiseffecten tussen

antenne en ontvanger



Voorbeeld: 144MHz @ PA8R

• De S/N verhouding wordt nooit beter, maar verslechtert minder naar gelang de plaats van de 
pre-amp in de keten (verschil van ca 1 dB: 2.4dB ➔ 3,4dB)

Pre-amp 15m H100

15m H100 Pre-amp

To = 290K en B = 3000 Hz, ruisvloer = -139,2 dBm

De SNR neemt af met 1,8 dB 
naar 2,4 dB

De SNR neemt af met 0,8 dB 
naar 3,4 dB



Voorbeeld: 144MHz @ PA8R, geen pre-amp

• De signaal ruisverhouding wordt grotendeels bepaald door de 
kwaliteit van de ontvanger en is in de keten slecht (blijft 1 dB over)

• De S/N bij de ontvanger is NF (dB) lager dan de S/N bij de antenne
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15m RG58 Pre-amp

Pre-amp 15m RG58

De plaats van de 
antenne versterker 
heeft enorm veel 
invloed op het 
ruisgetal van de 
keten. 
Bij slechte coax is 
het verschil tussen: 
horen of niet meer 
waarneembaar zijn!

Coax, zonder 
voorversterker: 

geen signaal 
waarneembaar

Coax gevolgd door pre-amp. Deze pre-amp
verbeterd het ruisgetal van de ontvanger van 2 

naar 0,61 waardoor het signaal nèt boven de ruis 
komt

Eerst pre-amp en 
dan de coax. De SNR 
is nu 3,4 dB en dus 

waarneembaar!



Zijstap: hoe zit het nu met bv FT8, JT65 etc?
• Rapporten in bv FT8 kunnen in de range van -27 dB tot +10 dB 

liggen

• Een negatief SNR report zou betekenen dat dit onder de 
ruisvloer ligt. 

• Maar: dit is niet het geval: de Frequency Shift Key (FSK) tonen
liggen wel degelijk boven de ruisvloer!

• De FT8, JT65 etc rapporten zijn gerelateerd aan de veel bredere
audiobandbreedte van een SSB signaal (2500 Hz) dan de 
werkelijke detectie bandbreedte wat nodig is om het signaal te
kunnen decoderen

Ook een zwak signaal met 
negatieve S/N rapport zit 

boven de ruis!



De werkelijke SNR bij FT8

• De FT8 FSK symbol detectie bandbreedte = 6,25 Hz

• Uitgaande van een ruidbandbreedte van 2500 Hz (de audio 
bandbreedte van een SSB signaal), dan is de werkelijke bandbreedte 
10xLOG (2500 Hz/6,25Hz) = 26dB hoger. 

• Een rapport van -22 komt dus overeen met een 
SNR van +4dB (voor FT8)

Bron: https://tapr.org/pdf/DCC2018-KC5RUO-TheReal-FT8-JT65-JT9=SNR.pdf

https://tapr.org/pdf/DCC2018-KC5RUO-TheReal-FT8-JT65-JT9=SNR.pdf


Pauze



Metingen aan ontvangers
Toetsing theorie aan de praktijk

• Opstelling voor het meten van ontvangstgevoeligheid

• Frequentie: 144.1 MHz

• Signaal: 
• FM: 1kHz audio, zwaai 3kHz: meting 12 dB SINAD

• AM: 1kHz audio, 50% gemoduleerd: meting 10 dB S/N

• CW, SSB: ongemoduleerde draaggolf, afgestemd op 1 kHz audio: meting 10 dB S/N

Signaal generator
(144,1 MHz)

Pre-amp

PGA103

          Ontvanger
HP 332A

Distortion analyzer
RF RF LF

Oscilloscoop



Meetopstelling



2: Meet het audioniveau en 
zet de referentie op 0 dB

3: Dip het audio (op 1 kHz) en 
meet de distorsie 

(= de resterende ruis)

1: Stel het uitgangssignaal niveau 
van de signaalgenerator in

4: herhaal stap 1, 2 en 3 totdat 
de juiste SNR wordt gemeten

Handmatig 
meten van de 

ontvanger 
gevoeligheid

1

2 3



getallen in dBm

TS2000 1: BW = 300 - 2400 Hz; 2: BW = 1000Hz; 3: BW = 400 Hz FT480R ICR9000

PGA103 preamp FM FMN AM SSB1 CW2 CWN3 FM SSB CW FM AM SSB CW CWN

uit uit -104 -105 -101 -110 -113 -120 -120 -117 -117 4

uit aan -118 -119 -115 -125 -127 -134 -123 -127 -127 5 -121 -115 -124 -124 -135

aan uit -123 -124 -120 -130 -132 -140 -123 -120 -121 4

aan aan -124 -125 -122 -131 -135 -142 -126 -130 -130 5 -125 -120 -129 -129 -140

uit > aan uit 19 19 19 20 19 20

uit > aan aan 6 6 7 6 8 8 3 3 3 4 5 5 5 5

getallen in microvolt

TS2000 1: BW = 300 - 2400 Hz; 2: BW = 1000Hz; 3: BW = 400 Hz FT480R 4: 20 dB S/N; 5: 12/10 dB ICR9000

PGA103 preamp FM FMN AM SSB1 CW2 CWN3 FM SSB CW FM AM SSB CW CWN

uit uit 1,411 1,257 1,993 0,707 0,501 0,224 0,224 0,316 0,316 4

uit aan 0,282 0,251 0,398 0,126 0,100 0,045 0,158 0,100 0,100 5 0,199 0,398 0,141 0,141 0,040

aan uit 0,158 0,141 0,224 0,071 0,056 0,022 0,158 0,224 0,199 4

aan aan 0,141 0,126 0,178 0,063 0,040 0,018 0,112 0,071 0,071 5 0,126 0,224 0,079 0,079 0,022

getallen in microvolt

Spec fabrikant TS2000 1: BW = 300 - 2400 Hz; 2: BW = 1000Hz; 3: BW = 400 Hz FT480R 4: 20 dB S/N ICR9000

FM FMN AM SSB1 CW2 CWN3 FM SSB CW FM AM SSB CW CWN

< 0,25 <1,4 <0,16 <0,16 0,350 0,500 0,500 4 0,500 1,400 0,320 0,320

FM 12dB SINAD 1kHz, df:3kHz

AM 10dB S/N 1kHz, 50%

CW/SSB 10dB S/N

De resultaten
Het gebruik van de pre-amp

in de TS2000 laat een verschil 
van ca 15dB zien in 

gevoeligheid

De extra pre-amp (PGA103) 
verhoogt de gevoeligheid 
met 6 dB (TS2000), 3dB 

(FT480R) en 5 dB (IC-R9000)

De ontvangers voldoen aan de spec van 
de fabrikant (muv TS2000 in FM)

Als de pre-amp van de 
TS2000 uit staat is: 

verhoogt de gevoeligheid 
zelfs met 19 dB



En nu: koppelen aan het model
Voorbeeld: SSB metingen TS2000 (-125 en -131 dBm)

bandbreedte?

Ruisgetal 
ontvanger?

Demping?

In hoofdlijnen kan je toewerken naar het 
resultaat. Maar de signaal bandbreedte en 
ruisgetal ontvanger zijn grote onbekenden.
Meetfouten in gevoeligheidsmeting en SINAD 
doen de rest

PGA103



Noise Figure (NF) een belangrijk kenmerk van 
componenten
• Ruisgetal is vooral belangrijk voor VHF en UHF waarbij atmosferische en 

man-made noise relatief laag zijn.

• Moderne GaAsFET en HEMT pre-amplifiers hebben een NF van 0.1 tot 
0.2 dB en zijn zelfs bij 10GHz nog <1 dB

• De specificatie van actieve componenten (VHF en hoger) bevat de NF (in 
dB) van het device



Datasheets, enkele voorbeelden



Meten van 
ruisfactor

Meten van ruisgetal vereist geijkte apparatuur. 
Zeker voor lage ruisgetallen.

Een meetfout is snel gemaakt!

Enkele methodes:

• Gain methode

• Y factor methode

• Signaal Generator 3dB power methode

• Mbv een modern spectrum analyzer



De gain methode

• Uitgangspunt is dat lineaire versterkers ook de ruis lineair versterken.

• Het ruisvermogen is lineair afhankelijk van het input ruisvermogen of van de temperatuur. Als 2 
punten bekend zijn kan de Na worden berekend.

• Vanwege de benodigde lineariteit moet enige vorm van ACG worden voorkomen

• Met behulp van een gecalibreerde ruisbron kunnen twee 

meetpunten worden gemaakt. Bv één bij 290K (Tc) en één

bij 10.000K (Th)

• De Excess Noise Ratio (ENR) wordt gebruikt om de ruis te

kunnen berekenen



De Y-Factor methode
• The Y-Factor methode wordt het meeste toegepast. Met deze methode kan de intere ruis van het 

DUT worden bepaald, en daarmee het ruisgetal

• Met een aangesloten ruisbron kan het uitgangsvermogen bepaald tussen ruisbron = aan (N2) en
ruisbron = uit (N1). De detector kan een power meter zijn of een spectrum analyzer. Hierbij is de 
relatieve nauwkeurigheid belangrijk. Het absolute ruisniveau is niet belangrijk: alleen de verhouding.

• Ook deze methode heeft een gecalibreerde ruisbron nodig (ENR)



• Voordat er ruisbronnen beschikbaar waren was deze methode popular. Het is echter alleen te gebruiken bij hoge

ruisgetallen, waar de Y-factors te klein zijn om goed te kunnen meten.

• Het uitgangs ruisvermogen wordt gemeten, waarbij de ingang is afgesloten met een load (bij T = 290K).

• Een signaalgenerator wordt aangezet, met een signaal vergelijkbaar met de meet-bandbreedte

• Het signaalgenerator niveau (Pgen) wordt vervolgens zo ingesteld dat er 3 dB meer signaal aan de uitgang wordt

gemeten.

• Als het signaalniveau (Pgen) en meet-bandbreedte bekend zijn kan het ruisgetal worden berekend. De versterking van 

het DUT is niet belangrijk.

• De ruisbandbreedte van het power-measuring device moet bekend zijn. Ruis bandbreedte, B, is een berekende

bandbreedte met een rechthoekige karakteristiek. Het uitgangs vermogen moet (“true power”) gemeten worden met 

een instrument dat om kan gaan met een mix van ruis en een CW signaal present. Spectrum analyzers zijn een optie

maar de detector kan zich anders gedragen bij een mix van ruis en een CW signal

• Absolute meting is ook hier niet nodig: het gaat alleen om de verhouding.

De Signaal Generator 3 dB power methode



Met behulp van een signaal generator en een 
moderne spectrum analyzer
• Meet de versterking van het device, Gain(D), mbv een signaalgenerator

• Sluit de pre-amp aan met Zo aan de ingang en sluit de uitgang aan op de 
spectrum analyzer. Het ruisniveau stijgt

• Zet van de SA de video bandbreedte (VBW) op 1% of kleiner dan de 
resolutie bandbreedte (RBW) en zet de Marker Function (MKR FCTN) op 
“Noise Marker”. Het ruisvermogen Noise (O) is uitgedrukt in in dBm/Hz. 

• NF = Noise(O) - Gain(D) + 174 dBm/Hz

Bron: https://edadocs.software.keysight.com/kkbopen/can-i-measure-noise-figure-with-a-spectrum-
analyzer-a-preamp-and-a-signal-generator-588264546.html?appid=eesof

https://edadocs.software.keysight.com/kkbopen/can-i-measure-noise-figure-with-a-spectrum-analyzer-a-preamp-and-a-signal-generator-588264546.html?appid=eesof


Bronnen van ruis in de pre-amp
metingen geven een NF van ca 2dB!

• Waar zit die 2 dB NF?

     BPF
In

1M

1nF

3p6

1nF

RFC

+5V

Out
PGA103

Connector en kabel 
(<0,1 dB)

Relais contact
(<0,1 dB)

Printmateriaal?

Hier geen 
grote effecten 

meer op NF

Ingangsnetwerk 
(R en C’s)

NF  ca 0,5 dB
Gain ca 25 dB

Misaanpassing 
met de PGA103?

Ingangsnetwerk 
(R en C’s)

PGA103



MVNA plots pre-amplifier

Smith chart

0 1 ∞

+j

-j

• Op 145 MHz: 31,4 Ohm 
(reëel)

• Op 117 MHz: optimaal

VSWR

Is deze mismatch 
de hoofd oorzaak?



Samenvatting

• Ruisfactor F is een kenmerk van je ontvangerketen
• Het geeft aan hoeveel ruis door je ontvanger keten wordt toegevoegd en daarmee de 

verslechtering van de Signaal-Ruisverhouding (SNR)
• Het ruisgetal NF (in dB) geeft de verslechtering van de SNR (in dB) aan
• Niet te verwarren met de gevoeligheid van de ontvanger

• Is belangrijk voor VHF/UHF/SHF. Voor de HF banden is F niet relevant

• Cascade van elementen
• Bij een front-end met hoge versterking telt de F verderop in de keten nauwelijks meer 

mee
• De demping van een coaxkabel vóór je front-end telt 1:1 op bij je ruisgetal: plaats daarom 

een pre-amp zo dicht mogelijk bij de antenne

• Meten van kleine ruisgetallen (<1 dB) is niet mogelijk zonder geijkte ruisbron en goede 
apparatuur. Meetfouten zijn snel gemaakt!

• Laat je niet voor de gek houden door je meetapparatuur: ook deze voegen ruis toe!

• Have FUN! Verbeteren is altijd leuk, ook al weet je niet exact de getallen!



Dank voor je 
aandacht! 73, Rob, PA8R
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10. http://www2.elo.utfsm.cl/~elo352/biblio/antenas/Lectura 7.pdf

https://www.keysight.com/nl/en/assets/7018-06808/application-notes/5952-8255.pdf
https://www.keysight.com/nl/en/assets/7018-06765/application-notes/5966-4008.pdf
http://www.tetech.nl/begripAP.htm
http://pa0ehg.com/extra/ruislezing.pdf
https://www.pa2dkw.nl/coax-tabel/
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http://www2.elo.utfsm.cl/~elo352/biblio/antenas/Lectura%207.pdf


Back-up slides



De PGA103 pre-amp
en het model

Ruisgetal NF van de PGA103 ca 0,5 dB (spec)
Gain van de versterker = 23,6 dB
Gemeten ruisgetal van de pre-amp is ca 2 dB. 

Pre-amp uit: signaal van -90,6dBm
Ruisvloer rond -149 dBm, bepaald door de NF van de S.A. 
RBW van 10Hz (ruisvloer: -163 dBm)

Pre-amp aan: 
Signaal van -66,7dBm
Ruisniveau rond -135 dBm
Ca 23,9 dB versterking.
Ruisniveau ligt ca 17 dB 
hoger dan zonder pre-amp
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PGA103 in het model: 
NF = 1,5 dB en NF SA=14?

Bij een RBW van 10 Hz 
en geen pre-amp, heb ik 
een NF van 14 nodig om 

op -150 dBm uit te 
komen

Een NF van 1,5 voor de 
pre-amp leidt tot een 

ruisniveau van -138 dBm
en een SNR van 72dB

De NF van 1,5 
komt aardig in de 

buurt van het 
gemeten getal….

Terug…


