
STØJTJENESTEN RYKKER UD



Hvad er støj?

 Støj er uønsket og generende lyd.

 Støj er trættende for øret at lytte til.

 Støj gør det sværere at høre og forstå svage 
signaler.



 EGENSTØJ 

 GRUNDSTØJ

 BÅNDSTØJ

 QRM 

 QRN

 ATMOSFÆRISK STØJ

 RADIOSTØJ

Støj i en modtager



Radiostøj

 Korte skrat

 Tidsbestemt støj

 Kontinuerlig støj

 Se: OZ8CY, Christian M. Verholt: 
Radiostøj –EMC – i praksis (2007)



 Antenneledningen

 Lysnetledningen

 Signalledninger

 Jordledningen

Koblingsvej fra støjkilde 



 Periodisk snerren, der lød som mekaniske 
svingninger fra en transformator, når den 
belastes. 

Case 1: OZ8CTH



 Sluk alle elektriske apparater et for et.

 Sluk enkeltvis alle grupper i huset. 

 Sluk HFI-relæet.

 Batteri/akkumulator i stedet for lysnet.

 Kabel til naboens lysnet. 

Metodisk fejlfinding



Netspændingen knækker



Kontakt til Støjtjenesten

 Fejlen dokumenteret, men 
fejlkilden ikke fundet. 



Løsningen



 Uden Støjtjenesten var jeg ikke kommet i mål. 
Støjtjenesten har ikke kun den tekniske ekspertise og 
erfaring og det nødvendige udstyr, de har også 
bemyndigelse til at tage de nødvendige skridt til at 
løse problemet.

Konklusion?



 Pulserende, knitrende støj på 80 meter. På Johns 
anden QTH ingen støjproblemer. Samme transceiver
og samme antenne (endepunktsfødet HyEndFed) i 
samme højde.

Case 2: OZ9LD (1)



 Batteridrevet FT817 i stedet for FTDX5000 tilsluttet 
lysnettet

 Alle husets øvrige installationer og HFI-relæ slukket

 Antenne, antennekabel, antennestik og jordledning 
efterset

 Ændring af antennens retning

 Alternativ antenne

Metodisk fejlfinding



Pejling



Synderen fundet



 Senere var det galt på Johns anden QTH. Igen værst 
på 80 meter. Støjen lød som pumpende 50 Hz brum, 
der konstant fik S-metret til at svinge flere grader. 

 Igen metodisk fejlfinding, efterfølgende pejling og 
kontakt til Støjtjenesten.

Case 3: OZ9LD (2)



Synderen fundet!



 Undersøg selv mulige fejlkilder i hus og nærområde, inden du kontakter 
Støjtjenesten. 

 Beskriv så vidt mulig et mønster i støjens art og hyppighed. 
 Oprethold en god dialog med dine naboer og lad dem medvirke til at 

løse dit problem. 
 Hvis du er høflig og venlig, når du første gang ringer på naboens dør og 

forklarer problemet, bliver du som regel mødt med venlighed og 
imødekommenhed. 

 Hvis det er nødvendigt med tekniske indgreb, er det en fordel at lade 
Støjtjenesten føre ordet. Kun Støjtjenesten har formelt bemyndigelse til 
at foreslå nødvendige indgreb og sørge for, at deres henstillinger bliver 
efterkommet. 

Gode råd


