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Is een lnb met 0,1dB ruis beter dan een lnb met 0,6dB ruis? 
 
Veel mensen kiezen voor een lnb met het laagste ruisgetal omdat dat het beste zou zijn maar is 
dat wel zo? Is een lnb met 0,1dB ruis beter dan een lnb met 0,6dB ruis? 

 

 

 
Aangezien elke versterker ruist en die ruis aan het signaal toevoegt, kan de signaal ruisverhouding 
in een signaalketen nooit minder worden, maar alleen meer. Een LNB vereist daarom een ruisarme 
versterker over de hele basisband om de ontvangst mogelijk te maken, zelfs in slechte 
ontvangstomstandigheden. 
 
Typisch voor universele LNB's sinds 2004 is een eigen ruis (verwante begrip: ruismaat, ruisgetal, 
ruisvloer, engl. noise figure, noise floor) van ongeveer 0,6 dB (0,6-0,7 dB bij 21°C wordt als zeer 
goed beschouwd). Lagere ruiswaarden van 0,2 en 0,3 dB zijn niet mogelijk in de privésector, 
omdat in de eerste fase van de LNA, volgens de specificatiebladen van de fabrikant, de 
versterkingstransistor reeds een inherente ruis vertoont van ongeveer 0,3 dB onder optimale 
omstandigheden. Dit betekent dat het totale ruisgetal alleen maar groter kan zijn als meerdere 
versterkertrappen (met ruisarme zogenaamde HEMT's) achter elkaar geschakeld zijn. Daarbij 
speelt ook de versterking van de afzonderlijke trappen een beslissende rol. 
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Actieve koeling tot zeer lage temperaturen kan ook helpen om ruis te verminderen en wordt vaak 
gebruikt in wetenschappelijke onderzoektoepassingen. 
 

 
Bij bekende lnb's van vroeger zoals de Alps en Philips, werd een ruisfactor van 0,6 opgegeven 
maar tijden veranderen. Verkooppraatjes werden steeds belangrijker en daarom gingen 
fabrikanten hun lnb's aanprijzen met lagere ruiswaarden. De ene maakte het nog bonter dan de 
andere. Een ruisfactor van 0,4dB was al niet meer voldoende en ging de andere voor 0,3dB, 0,2dB 
en zelfs 0,1dB. Het wachten is totdat de eerste fabrikant komt met een ruisfactor van 0,05dB. 
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Gerenommeerde fabrikanten van lnb's doen hier niet aan mee of hebben hier lang niet aan mee 
gedaan. Een topfabrikant van professionele lnb's, Swedish Microwave, die voor de de particulier 
bijna geen lnb's maakt, geeft de echte waardes op en die liggen tussen de 0,9dB / 67°K typ. en 
0,8dB / 59°K, zie: https://smw.se/wp-content/uploads/Ku-Band-WDL-PLL-LNB.pdf 
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Ook een topfabrikant die zowel in de professionele als de particuliere sfeer levert, Kathrein, doet 
niet mee aan het spelletje van veel lager opgeven dan het werkelijk is.  
Kathrein geeft een ruiswaarde op van 0,8dB en komt in een vergelijkende test van het Duitse blad 
Satvision als testwinnaar uit de bus. 

 

 

 
Andere uitstekende merken laten zich toch wat meer verleiden tot het opgeven van lagere 
ruiswaardes. Invacom geeft 0,3dB op. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detransponder.nl/wordpress/downloads/specials/
http://www.detransponder.nl/


SPECIAL: Is een lnb met 0,1dB ruis beter dan een lnb met 0,6dB ruis? 
 
16 november  2018, zie De Transponder - Downloads – Specials 

 

www.detransponder.nl Reacties: specials@detransponder.nl Pagina 5 van 5 

Inverto heeft recent de wideband-lnb ontwikkeld. Daarin hebben ze zeker hun nieuwste technieken 
zitten maar ze geven een ruiswaarde op van 0.7 dB typ. (1 dB max.). Bij de Unicable-lnb geven ze 
zelfs 1 dB max. op. 
 
Bij de populaire lnb's van Inverto zoals de Inverto Black Premium en de Black Ultra geven ze op 
0.2 dB typ. (0.7 dB Max.). Ze willen niet te ver achterblijven bij de concurrentie die wel onterecht 
steeds lagere ruiswaarden opgeven. 

 

 

 

 
Laat je dus niet verleiden door de ruisgetallen van 0,1dB. Allemaal onzin. De kwaliteit van een lnb 
wordt door veel meer factoren bepaald dan alleen maar het ruisgetal zoals de vlakheid van het 
frequentiebereik, de temperatuurdrift, de kruispolarisatie, enz. 
 
 
 
Geschreven door alias Sprietje / Komtwelgoed 
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