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De færreste eksperimenterende radioamatører kan sige sig fri for på et eller 
andet tidspunkt at have forstyrret andre elektroniske installationer.
Enten i egne eller naboers installationer.
Betjenes en sender ukorrekt eller er den uhensigtsmæssigt opbygget kan den 
skabe forstyrrelser.
Sådanne forstyrrelser kaldes BCI eller TVI (Broadcast- eller TV inteferance).
 
Men selv en korrekt fungerende sender kan skabe forstyrrelser som form af 
indstråling på anden elektronik eller overstyring af modtagere eller 
antenneforstærkere.

IT & Telestyrelsen (ITST) forventer at radioamatører er i stand til at håndtere 
og afhjælpe forstyrrelser på egen hånd.

En radioamatørstation skal derfor være således opbygget at dens mulighed 
for at forårsage forstyrrelser er minimale.
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På HF båndene er udfordringen oftest indstråling på højttalerledninger og 
netledninger til moderne underholdningselektronik.

Højttalerkabler til surround sound anlæg kan være en plage.

For slet ikke at tale om indstråling på SCART og HDMI kabler.

På VHF og UHF var det tidligere antenneforstærkere der var udfordringen, 
men efter digitaliseringen (DVB-T & DAB) er det problem minimeret.

Til gengæld har vi fået digitalmodtagernes indgangstrin, der er åbne fra 150 
MHz og opefter, og i hvilke filtre tilsyneladende er ikke eksisterende. 

Vi ved endnu ikke hvorledes ITST stiller sig til forstyrrelser på modtagere der 
har en lille antenne med indbygget forstærker monteret i vindueskarmen.
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Netspændingsforsyningen til senderen bør være udstyret med et netfilter der 
forhindrer højfrekvens i at blive udstrålet via lysnettet, eller at udnytte lysnettet 
som returvej (jordplan) for antennen.

Et netfilter kan være fabriksfremstillet eller hjemmebygget, det gør ikke den store 
forskel.
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Senderen selv skal naturligvis være fri for selv- og parasitsving, uønskede harmoniske 
og være justeret korrekt, således at senderens udsendte signal er så rent som muligt.

Harmoniske af senderfrekvensen kan stoppes med et lavpas filter.
Et sådant anvendes oftest på HF båndene, men ses også anvendt på højere frekvenser.

På VHF og UHF kan et båndpas filter anvendes til moderate effekter.



17-11-12 OZ9ZI 7

EDR Frederikssund afdeling

Almen elektronik kursus
Forholdsregler på sendersiden.

Hvis lavpas filteret skal have den ønskede virkning skal det være monteret 
korrekt.                                                                                                                   
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Som nævnt i lektion 15, antenner, vil der stå HF på ydersiden af en koaxial feeder 
hvis ikke tilkoblingen til antennen er foretaget på en måde der sikrer at HF strømmen 
er afkoblet i antennens fødepunkt.
Det vil få feederen til at virke som strålende element, og den vil forsøge at finde en 
returvej (jordplan) for HF strømmen, evt. gennem lysnettet.

Ligeledes vil dårlige, eller korroderede, forbindelser i antennesystemet danne 
diodestrækninger der vil generere harmoniske langt op i frekvensområdet.

Sådanne fejl kan være særdeles vanskelige at finde.   

                                                  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RadPatt-dB.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Dipolefeedrad.png
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Oftest er det dog senderens ønskede signal der er kilden til forstyrrelsen.

De fleste HF sendere har en udgangseffekt på ca. 100 Watt, og den effekt tilført en simpel 
dipol er normalt ikke i stand til at forstyrre nogen.
Hvis de 100 Watt derimod tilføres en antenne med en forstærkning på 6 dB, vil der være
tale om 400 Watt ERP (Effektive Radiated Power). 

Sendere til VHF & UHF er normalt udstyret med en 25 Watt sender, hvilket tilført en dipol
ikke burde forårsage forstyrrelser. 
De 25 Watt tilført en antenne med et gain på 10 dB vil betyde 250 Watt ERP, hvilket er 
tilstrækkeligt til at skabe problemer for en antenneforstærker eller en dårlig radio eller
TV modtager. 

Øges effekten til det maksimalt tilladte, 1000 Watt, vil ERP på HF med en 6 dB antenne
andrage 4000 Watt, hvor de 1000 Watt med 10 dB antennegain på VHF & UHF vil nå 
10KW ERP, og med 20 dB antennegain 100KW.
 Der er der ikke meget at gøre ved ud over at reducere output effekten til en evt. løsning 
på problemet er fundet.

    

                                                  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RadPatt-dB.png
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ved det forstyrrede apparat.

Som ved al anden fejlsøgning kræver BCI & TVI jagt at der gås systematisk til opgaven.
På side 94 i VTS er der en udmærket fremgangsmåde ved BCI & TVI jagt.

Hvis undersøgelserne viser at signalet kommer ind i den forstyrrede modtager via. 
dennes antenne kan man forsøgsvis indsætte filtre, skillefilter eller dæmpeled i 
dennes antennekabel.

Ved VHF & UHF forstyrrelser er ¼ bølgelængde stuppen interessant.
Den udnytter den i antenneafsnittet (15) omtalte ¼ koaxial transformer på en lidt 
anden måde.
En ¼ bølgelængde kabel der er åben i den ene ende vil optræde som en sygekreds
med et rimelig højt Q.   
¼ bølgelængde på 145 MHz vil på 435 MHz stadig opføre sig som en sugekreds
idet den på en tre gange så høj frekvens stadig er ¾ bølgelængde lang. 
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Anvendelige filtre
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Direkte indstråling på en modtager kan ofte klares ved at sætte drosler i alle 
ledninger der er tilsluttet udstyret.
Er det ikke tilstrækkeligt, kan det i yderste konsekvens kræve indgreb i apparatet 
hvor enkelte komponenter skal afkobles 
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Som det ses tidligere har dipolen et symmetrisk udstrålingsdiagram der udbreder sig 
på begge sider af antennen.


