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Nabijselectiviteit. 

Dit is het vermogen van de ontvanger om bij het afstemmen een voldoende groot onderscheid te 

maken tussen zenders, die in frequentie dicht bij elkaar liggen. 

Dit wordt hoofdzakelijk bepaald door de filters in het MF-versterker. 

Verafselectiviteit. 

Hierbij moet de ontvanger onderscheid kunnen maken tussen een gewenst signaal (middelmatig 

zwak) en een zeer sterk signaal dat in frequentie veel afwijkt van het gewenste signaal. 

Als het signaal namelijk doordringt tot het middenfrequent (mf) dan wordt het eruit filteren 

onbegonnen werk. 

Het is dus van belang dat het filteren al voor de eindtrap/HF versterkers gebeurd. 

Ook het uitfilteren van spiegelfrequenties of verzwakken hiervan is van belang !! 

Om nu te voorkomen dat de spiegelfrequenties en de signalen op de middenfrequentie(s) geen 

uitgangssignaal geven in de mf-versterkers, moet ervoor worden gezorgd dat signalen met deze 

frequentie niet in de ontvanger kunnen komen. 

Hiervoor dienen de filter-schakelingen in de hf-trap(pen). 

Ruisgetal. 

De elektronen in elke geleider (weerstand , transistor) zijn altijd in thermische beweging, wat 

resulteert in een spanning verschil tussen de klemmen van de weerstand en/of transistor. 

Gevoeligheid. 

(10dB S+N/N ratio) uitgedrukt in microVolts, ook voor de diverse modes. 

Hier wordt het volgende bedoeld: welke ingangsspanning voor de ontvanger heb je nodig om het 

vermogen in de luidspreker met 10dB te laten toenemen t.o.v. geen signaal. 

Korte-duur stabiliteit. 

Mate waarin de ontvanger tijdens ontvangst rond de ontvangstfrequentie schommelt. 100Hz is bij 

CW/SSB heel vervelend, maar merk je bij AM/FM weinig van. 

Lange-duur stabiliteit 

Is het verlopen na langere tijd, beetje terug afstemmen is dan nodig. 

Stabiliteit. 

Definitie van frequentiestabiliteit: 

Afwijking/Frequentie in PPM. 

PPM parts per million oftewel delen per miljoen. 

VBB: 

Oscillator        10MHZ. 

Afwijking        1000HZ. 

PPM=1000/10MHz=100ppm(=exp-6) 

PPM = fAF /fRes 

fAF = PPM x fRes 

VBB: 

Oscillator       145MHz. 

Afwijking         3000Hz. 

PPM=3000/145MHz=20ppm(=exp-6) 

Hoe kleiner de PPM hoe beter !! 


