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Manmade noise en EMC

EMC Richtlijn 2014/30/EU

Samengevat: EU-landen moeten ervoor zorgen dat radiocommunicatie, 

met inbegrip van radio-omroep en radioamateurdienst, alsmede de 

uitrusting die hierop is aangesloten, tegen elektromagnetische 

verstoringen zijn beschermd.



CE-markering

Producenten/importeurs van apparaten welke onder de 2014/30/EU 

richtlijn vallen, verklaren d.m.v. de CE-markering dat het apparaat 

aan de gestelde normen voldoet.

Dit wordt NIET gecontroleerd door overheidsinstanties. Vrij spel dus!
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(Conformité Européenne)



Storing of hinder? Neem alvast een tissue!
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Storing of hinder?

Ongewenste emissie op HF > 37 dB | VHF > 30 dB
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• Tot en met S9+3 dB geen storing op HF, 

maar hinder.

• Limieten jaren ’70 (weinig apparaten).

• Nu gemiddeld 50 elektrische apparaten 

per woning.



Conducted (kabels) vs radiated (antenne)
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Tips om stoorbron op te sporen

1. Niet direct melden bij AT, ga eerst zelf op onderzoek uit.

2. Luister of er ook storing op VHF/UHF is.

3. Eigen woning: schakelaars meterkast uit en ontvanger op accu laten draaien. 

Storing weg? Stapsgewijs groepen inschakelen en apparaten in/uit stopcontact.

4. Houd een logboek bij, neem evt. IQ files op en luister met SDR software af.

5. Komt de storing via de ether (radiated) of via bekabeling (conducted)?

6. Wereldontvanger of een spectrum analyzer / SDR ontvanger met 

richtingsgevoelige loop antenne (zelf knutselen).

7. Herkomst storing gevonden? Ga in gesprek met de “buren” of je met hen samen 

de bron in huis mag zoeken.

8. Zie stap 3, maar… Laat de buren zelf de stroom in de meterkast uitschakelen.

Manmade noise en EMC



Tips om medewerking van buren te krijgen

Veilig wonen:

Een apparaat wat stoort is een apparaat wat technisch

niet in orde is; potentieel gevaar voor kortsluiting en brand.

Je kunt ze helpen om het gevaarlijke apparaat op te sporen.

Het geweten: 

Als het de radioamateurbanden stoort, stoort het mogelijk 

ook hulpdiensten, luchtvaart en scheepvaart.

Manmade noise en EMC



Opsporingsmiddelen

• Wereldontvanger (25 euro bij AliExpress).

• Signaalzoeker (4 euro bouwpakket KitBuilding.org).

• Spectrum analyzer TinySA (65 euro bij Eleshop.nl) met een 

zelfbouw loop.
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Storing passief onderdrukken

• Ferrietklemmen (materiaal #31 op HF, materiaal #61 op VHF).

• Mantelstroomfilters (common mode noise).

• AC filters (Schaffner FN2010).
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Manmade noise en EMC

Aanleg van PV-installatie

• Géén optimizers!!!

• DC-kabels parallel of twisten, 

geen “rondje over het dak”.

• Aarden van metalen delen.

• Ferriet of DC-filter aan DC-

zijde bij omvormer.

• AC-filter aan AC-zijde 

omvormer.

• Positieve ervaringen: SMA, 

Growatt, Goodwe, Fronius.

• Vermijd een bepaald merk.



Pauze



De QRM Eliminator

Effectief een stoorbron elimineren, maar met beperkingen.



Transceiver : Kenwood TS-480HX

Antenne 1 : Vertical 13 m met automatische tuner (12 m t/m 160 m)

Antenne 2 : Moxon (10 m)

Antenne 3 : Dipool (6 m)

Ruisniveaus overdag (2012):

Band Ruisniveau

6 meter > S1

10 meter S1

20 meter S3

40 meter S5

80 meter S6

De voorgeschiedenis
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Van vrijwel storingsvrij naar onwerkbaar

2015:

Naaste buren plaatsen twee “plug and play” zonnepanelen met micro omvormers.

Plaatsing op 5 meter afstand van mijn vertical en 9 meter van de Moxon en dipool.

Vervolgens…

Band Ruisniveau

6 meter S9

10 meter S9+20

20 meter S9

40 meter S8

80 meter S8
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2016; Agentschap Telecom ingeschakeld 

• Buren onwetend.

• AT wees PV-installatie aan als stoorbron.

• Buren niet meewerkend aan vervolgonderzoek.

• AT kan niet handhaven.
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2018; nog twee zonnepanelen erbij

• Met ander merk omvormer.

• Minder QRM van 30 m t/m 80 m.

• 10 m t/m 20 m ongewijzigd slecht.

• Nieuwe QRM op bewolkte winterdagen, 

na zonsopkomst en voor zonsondergang. 

Bloedirritant!
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2020; opnieuw in gesprek

• Aanleiding wegvallen draadloze muis en toetsenbord 

(slechte wifi).

• Aansluiting PV-installatie op stopcontacten zonder 

veiligheidsaarde.

• Gewezen op gevaar en aansprakelijkheid.

• Opnieuw aangelegd (twisten DC-kabels en AC-filters) 

• Twee omvormers vervangen door nieuwe merk.

• Tot 50 dB minder storing.
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2019; kennismaking met de QRM Eliminator

Bevriende Zwitserse amateur stuurt filmpje door van

WiMo QRM Eliminator.

S9 storing op 80 m verdwijnt volledig naar de achtergrond.

Die moest ik ook hebben…
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Principe van de QRM 
Eliminator

• Vergelijkbaar met anti-geluid.

• Creëer een geluid dat gelijk is 
aan het lawaai.

• Keer de golfvorm van het anti-
geluid exact om, in “tegenfase”.

• De ene golf doet de ander
teniet, eliminatie van lawaai.
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QRM verminderen door 

bijmengen van identieke tweede

radiogolf.

De tweede golf in fase

verschuiven en qua sterkte

aanpassen, zodat deze zoveel

mogelijk in tegenfase komt met de 

eerste radiogolf.  

Op zoek naar de 
tweede golf
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De tweede radiogolf oppakken met een tweede antenne

Hoofdantenne

QRM antenne (aux)
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De QRM Eliminator

Signaalsterkte en fase verschuiven





Soms een wondermiddel; de beperkingen

• Elimineert effectief één stoorbron.

• Stoorbron moet lokaal zijn (hoe verder weg, hoe moeilijker).

• Storing van PLC (internet via stopcontact) haast niet te elimineren.

• Kunt geen DX (zoals OTHR) elimineren.

• Zo goed als de combinatie van hoofdantenne met QRM antenne
• Monoband (dipool, ¼ golf draad).

• Multiband (Miniwhip, actieve loop).

• Polariteit.

• Locatie.

• Max. 100 W.
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Alternatieven

De QRM Eliminator

DXE NCC-2 (1200 euro) Diversity (400 euro)



Hulp bij EMC problemen

Robert PG7M:

pg7m@veron.nl

Jean-Paul PA9X:

pa9x@veron.nl

mailto:pg7m@veron.nl
mailto:pa9x@veron.nl

