
“Transciever” test rapport 
kritisch bekeken 

Theorie 

Praktische opstellingen en metingen 



Inhoud: 

• Iets over de verschillende technische gegevens 
en welke invloed ze hebben op.. 

• Hoe kunnen we ze meten (enkele demo’s) 

• Waar informatie vinden: 
http://www.sherweng.com/ 
http://www.ab4oj.com/test/reports.html 
http://www.dj0ip.de/ 
online omzetten van IMD3 naar IP3 
 

http://www.sherweng.com/
http://www.ab4oj.com/test/reports.html
http://www.ab4oj.com/test/reports.html
http://www.dj0ip.de/
http://rfresponse.com/calculators/ip3_2tone_chart.php?calc=IP3


De ontvanger 
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3rd IMDR t.o.v NoisePowerRange 

Reciprocal Mixing Dynamic Range 
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Voorbeeld van Test Rapport  



RX Noise floor & MDS 

• Noise floor: is de waarde waarbij een signaal 
verdwijnt en niet meer hoorbaar is. 

• Deze waarde is meestal aangegeven –dBm 

• Die waarden worden meestal gemeten bij een 
bandbreedte van 500Hz (CW filter) tenzij 
anders vermeld in de specificaties. 

• Een waarde van -135dBm (39nV) is meer dan 
goed zelfs op de hogere banden waar de 
atmosferische ruis niet de overhand neemt. 



Noise floor meetopstelling & MDS 

Wat is er nodig: 
Meetzender (Hf generator) 
LF audio meter of gebruikmakend van PC met 
software (bv: spectrumvieuw) 
 

Noise floor = Minimum Discernable Signal – 3dB 



MDS: Minimum  Discernable Signal 
kleinst mogelijk te ontvangen signaal 

• Is de waarde die het uitgangssignaal van een hf-
generator nodig heeft om het audiosignaal aan 
de LF-uitgang met 3dB te verhogen boven het 
ruisniveau. 

• Als de meting juist is moet bij het uitschakelen 
van de HF generator het signaal 3dB terug vallen. 

• De afgelezen waarde van de HF generator is het 
punt “MDS” Minimaal herkenbaar signaal in dBm 

- Demo time - 



Sensitivity = Gevoeligheid 

• In SSB/CW is dit de waarde waarbij een 10dB S/N 
behaald wordt. m.a.w. 10dB boven de MDS 

• Door het HF signaal op de generator op te drijven 
tot er 10dB LF stijging is op het audiosignaal. 

• Wie een SDR ontvanger heeft kan dit zelf doen 
enkel door gebruik te maken van een HF 
generator (liefst geijkt) en de LF waarden op het 
panoramisch LF scherm af lezen (indien 
aanwezig). 
   - DEMO time - 



AGC Treshold 
• Dit is het punt waaronder de AGC-regeling de 

max. gevoeligheid van de ontvanger gebruikt 
(toelaat). 

• Boven deze waarde wordt de Automatisch Gain 
Control (regeling) geactiveerd. Is ook meestal het 
punt waarop het audio niveau niet (of bijna niet) 
meer stijgt en waar de S-meter begint uit te slaan 
enkel de S/N verbeterd. 

• In sommige moderne ontvangers is dit niveau 
soms via menu zelf te bepalen. 

• Realistische waarden zijn 2.5µV a 3µV zonder 
preamp en 1µV met preamp. 



Parameters die de performantie van de RX 
bepalen 

foto uit folder TS-890 



3rd IMDR - NPR - RMDR en BDR 

• 3rd IMDR: bepaald hoe groot naburige (op wel bepaalde 
afstand nb=2Khz wb=20Khz) signalen mogen zijn voordat 
het gewenste ontvangst signaal overstemd wordt door 
inter-modulatie vervorming. 

• VB: 3rd IMDR van 110dB = bij een gevoeligheid van 0,1µV (-
127dBm) mag het ongewenste signaal een waarde van  
10(110/20) = 316227 * 0,1µV = 31,62mV  
-127dBm-(110dB)= -17dBm = 31,62mV 



• Als we dat vergelijken met de oudere toestellen zoals 
TS-850 / FT-847 en zelfs ook nog sommige recente 
toestellen die maar een kleine 80dB 3dr IMDR hebben 
dan is dit = 0,1µV * 10(80/20) = 1mV 

• M.a.w. een signaal van 1mV zal in een afstand van 
10Khz of kleiner het 0,1µV te ontvangen signaal 
beginnen te onderdrukken. 



• Als we spreken van signalen rond S1 dan moet het 
ongewenst signaal al ± 30mV of groter zijn. 

• We moeten er wel rekening mee houden dat Man-
made noise soms veel hoger is dan S1 en zeker op de 
lage banden. < = 15Mhz 
• vraag is, heeft men dergelijke hoge >80dB  
3dr IMDR waarden nodig?? Ja maar die waarden 
worden bijna nooit bereikt, tenzij in contesten. 



Omgevings noise 



NPR=  Noise Power Ratio 
• Is een meer recent toegepaste meetmethode om aan tegeven 

hoe goed een ontvanger is i.p.v. de gekende 3dr IMDR. 

• Waarom: door de komst IF-DSP en SDR radio wordt het meten 
van de 3dr IMDR moeilijker en dit door de beperkingen van de 
gebruikte meetapparatuur. (eigen phase noise) 

• Deze meetmethode is zeer mooi uitgelegd door:  
Robert Langenhuysen PA0RYL / W0SDR 

• Het komt er op neer dat men een breedband ruis aanbied aan 
de ontvanger. Die noise vertegenwoordigd een ongekend 
aantal naburige zenders. 

• Als men één signaal daarin onderdrukt (notch), wat gelijk is 
aan het signaal van één zender, dan kan men bepalen(meten) 
hoe sterk de ruis-power mag zijn boven de MDR.  

• NPR is uitgedrukt in dB. 

http://www.ab4oj.com/test/docs/electron0617_226_231.pdf
http://www.ab4oj.com/test/docs/electron0617_226_231.pdf
http://www.ab4oj.com/test/docs/electron0617_226_231.pdf
http://www.ab4oj.com/test/docs/electron0617_226_231.pdf


NPR=  Noise Power Ratio 

• Berekening van een NPR 
NPR = PTOT ‐ 10log*BWR(*) ‐ MDS 
= ‐26dBm ‐ 10log 5000/2,5 ‐ (‐117dBm) = 58dB 

• Als we een smallere ruisbandbreedte aanbieden 
door gebruik te maken van extra bandfilters bv: 
op 80m van een 400Khz dan wordt dit 
=-26dBm - 10log 400/2,5 - (-117dBm) = 78.8dB 

(*) BWR = verhouding van aangeboden Ruisband t.o.v. Bandbreedte ontvanger  



NPR=  Noise Power Ratio 

• VB: overstuurde ColibriNANO 

Werner Schnorrenberg - DC4KU www.dc4ku.darc.de 



NPR=  Noise Power Ratio 

• VB: niet overstuurde ColibriNANO 

Werner Schnorrenberg - DC4KU www.dc4ku.darc.de 



Ontvanger  

3rd IMDR – NPR - RMDR en BDR 
• RMDR:  reciprocal mixing dynamic range 

deze waarde is een direct resultaat van de waarde dat de 
LO (local oscillator) heeft aan fase ruis uitgedrukt in dBc/Hz 

VB: Stel we hebben een ontvanger op 50Mhz met een middenfrequentie van 9 MHz en 
een bandbreedte van 2,5 kHz, een locale oscillator op 41 MHz, een voorversterker op 
50 MHz met een versterking van 20dB en een mixer met een conversieversterking van   
-7dB. De locale oscillator heeft een zijbandfaseruis-niveau van -100 dBc/Hz op 20 kHz 
vanaf de draaggolf. 



Er staan twee signalen aan de ingang van de ontvanger resp. op 50,000 MHz 
met een niveau van -120 dBm en op 50,020 MHz met een niveau van -50 
dBm. Het signaal op 50,000 MHz komt in de MF-doorlaat terecht en heeft 
achter de mixer een niveau van -107 dBm. Het signaal op 50,020MHz komt 
20 kHz naast de MF-doorlaat met een niveau van -37dBm. Tot zover lijkt er 
niets aan de hand. Het signaal in de doorlaat wordt ontvangen, het signaal 
buiten de doorlaat wordt weggefilterd als de veraf-selectiviteit van het MF-
filter goed genoeg is. Als we echter de faseruis van de locale oscillator 
meenemen in de beschouwing dan wordt het verhaal anders. Op 20 kHz 
naast de draaggolf is het zijbandruisniveau -100 dBc/Hz. In 2,5 kHz 
bandbreedte is dat nog 2500 x sterker, dat is 34 dB. In 2,5 kHz bandbreedte 
is het zijband-ruisniveau dus -66 dBc. Dat betekent dat het sterke signaal op 
20 kHz naast de doorlaat, dat de zijband-ruis van de locale oscillator middels 
'reciprocal mixing' heeft overgenomen, in de doorlaat een ruisniveau 
veroorzaakt van -37-66 = -103 dBm en dat is 4 dB sterker dan het niveau van 
het gewenste signaal. Het gewenste signaal (-107dBm na mixer), die op zich 
sterk genoeg om uitstekend te kunnen nemen, gaat in de ruis verloren.  
Reciprocal mixing in dB = Phase noise in dBc/Hz +10 log “band-wide in Hz” – 
MDS (beide in dBm).  
Phase noise in dBc/Hz voor TS890=-147dBc/Hz 

Tekst genomen uit “Experimenten rond het thema faseruis 1” Jos van der List, 
PA0JOZ. 



Fase/zijbandruis (geel) meetzender marconi 2022 t.o.v. paars TCXO FT1000d   



Ontvanger  

3rd IMDR – NPR - RMDR en BDR 

• BDR: Blocking Dynamic Range 
Blocking vind plaats wanneer het te ontvangen audio 
met 1dB daalt door oversturing van de ontvanger.  

• Meestal zijn de BDR waarden 30 of 40dB hoger dan 
de 3rd IMDR 
BV: door broadcast signalen buiten de amateur 
banden. 

• Vb.: IC7851= Blocking above noise floor voor een 
signaal van 1uV @ 100 kHz, AGC On, =  149 dB.  
Noise floor voor IC7851 = -136dBm 



Zend gedeelte van TRX 

• We zitten allemaal te kijken naar de beste 
ontvanger met de grootst mogelijke 
gevoeligheid maar hoe zit het met het zend 
gedeelte? Zijn we daar bewust wat er allemaal 
verkeerd kan gaan of zijn??  

• IMD3 wens waarden zijn minimum -30dBc?  

• CW klicks  

• Harmonischen en ongewenste signalen. 



Inter-modulatie vervorming bij zenders 
• We klagen er allemaal wel eens over “den dien daar 

splattert”  
Opgepast: ontvangers hebben ook hun beperkingen als ge 
boven het 3dr IMDR bereik gaat gebeurd de vervorming in 
de ontvanger. 

• Enkele oorzaken in de zender kunnen zijn: 
1. Te hoog ingestelde microfoon gain -> vervorming, klipping 

enz van audio. 
2. Niet op de ALC waarde letten maar enkel proberen het 

average vermogen zo hoog mogelijk te krijgen. 
3. Slecht werkende ALC en of verkeerd ingestelde eindtrap 

(meestal bij gebruik van lineaire versterkers). 
4. Zenders die gebruik maken van ALC om audio compressie 

te doen zijn meestal niet zo OK. 



TX Inter-modulatie vervorming 

WIKI page  

Hoe meten:  
-Gebruik makend van een 
dualtone LF generator.  
of software Dgen.exe van 
DL6IAK. 
-Spectrum-analyzer of SDR 
ontvangers. 
-Oppassen: als men deze 
waarden terugvind in 
documentatie of meetrapporten 
dan kunnen deze ofwel t.o.v. 
single carrier of PEP zijn het, 
verschil is wel 6dB  

IMD3low=(2xf1)-f2 
IMD3high=(2xf2)-f1 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intermodulation


VB: IMD3 meting FT-847 2m 



IMD3 meting FT-1000mp 



Carrier Suppression / draaggolf 
onderdrukking 

• In SSB wordt maar één zijband uitgezonden. 
Het opbouwen van een SSB signaal gebeurd 
door het onderdrukken en wegfilteren van de 
ongewenste draaggolf en zijband. (gebeurd in 
in balanced mixer en Kristal/collins-filters) 

• Hoe beter de carrier wordt onderdrukt hoe 
beter. 



Carrier Suppression / draaggolf 
onderdrukking 



TX harmonischen en ongewenste 
signalen  

• Zoals iedere opgewekte sinus (HF draagholf) is 
deze nooit perfect en worden er harmonische 
opgewekt. 

• De onpare harmonischen zijn meestal het 
sterkst aanwezig vb: 3de, 5de enz. 

• Het is dus van groot belang dat de LP filters na 
de eindtrap voldoende deze ongewenste 
signalen kan onderdrukken. 

 



FT1000mp op 80m 2de harmonische 



FT1000mp op 80m 3de harmonische 



Ongewenste signalen FT1000mp op 
20m (FM) 



FT1000mp op 20m ongewenst signaal 
op -8.184 Mhz (2 tone audio sign) 



CW Kliks 

• Voor diegene die nog CW hoog in het vaandel 
dragen zal het wel eens opgevallen zijn dat 
sommige stations van op Khz afstand te horen 
zijn, niet zo direct het signaal zelve maar kliks.  

• Deze kliks worden veroorzaakt door een te 
grote flanksteilheid in HF signaal of een zeer 
slecht werkende (te trage)ALC die de lineair 
(eindtrap) in saturatie drijft.  



CW Kliks, enkele scoop beelden 



CW Kliks, enkele scoop beelden 



EINDE. 

VRAGEN ???  




