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Voorwoord
In de afgelopen jaren heeft de landelijke overheid mediabeleid gevoerd waarbij digitalisering van radio uitzendingen een belangrijk element is. Technologische vooruitgang
maakt het mogelijk dat de consument meer keuze mogelijkheid krijgt. Daarnaast wordt
het voor meer media bedrijven mogelijk om uit te zenden in de digitale ether.
In 2013 heeft DAB+ meer vaart gekregen. De NPO schaalde op naar meer kwaliteit en
de landelijk opererende commerciële radiostations rolde een eigen DAB+ netwerk uit op
basis van de door de overheid in de zendvergunningen opgenomen verplichtingen. In
2015 heeft dit beleid tevens geresulteerd in een DAB+ netwerk voor regionale- en commerciële radiozenders. Bij lokale radiozenders in Nederland is op dit moment een veranderproces gaande waarbij samenwerking leidt tot professionalisering in, naar verwachting, 77 streekomroepen. Vanuit deze schaalgrootte gedacht, hebben een aantal
omroepen experimenteervergunningen gekregen voor een pilot met DAB+ uitzendingen
op laag vermogen.
Er was in 2017 onder andere een initiatief ondersteund vanuit OLON, de overkoepelende
belangen organisatie van lokale omroepen, om een netwerk van meerdere kleine gesynchroniseerde DAB+ zenders te lanceren waarbij goede DAB+ verzorging mogelijk
zou moeten worden gemaakt met o.a. als uitgangspunt daarbij ontvangst binnenshuis.
Hierbij werd uitgegaan van een of meerdere gesynchroniseerde zenders van 30 Watts
op 30 meter. Het idee hierachter was dat de bestaande zendmasten van lokale omroepen gebruikt zouden kunnen worden.
Op grond van berekeningen, die voorspellen dat met een laagvermogen netwerk in veel
situaties geen behoorlijke ontvangst kan worden gegenereerd, terwijl de kosten voor
een netwerk met meerdere, gesynchroniseerde zenders te hoog op kunnen lopen, heeft
Broadcast Partners een alternatief netwerkconcept ontwikkeld, dat uitgaat van hogere
zendvermogens en minder opstelplaatsen. Hierbij hanteert Broadcast Partners vermogens van 500 Watts bij 40 meter antennehoogte, of het equivalent daarvan bij afwijkende antennehoogtes.
In het kader van DAB+ experimenten voor lokale omroep heeft Broadcast Partners in
opdracht van A.C.T.G., vergunninghouder van een pilot vergunning voor kanaal 10D in
Apeldoorn, een meetroute gereden in de stad Apeldoorn en de resultaten van deze meting in dit rapport opgenomen. Dit rapport vormt onderdeel van de totale eind rapportage die door A.C.T.G. wordt opgesteld.
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Samenvatting
Voor het experiment is een DAB+ zender gebruikt met een ERP vermogen van 150 Watt
op een hoogte van 75 meter. Voor deze zender is een meetroute in de stad Apeldoorn
bepaald. De meetresultaten zijn gebaseerd op basis van mobiele ontvangst.
De gemeten veldsterkte over de gehele meetroute was hoog genoeg om voor mobiele
ontvangst een nagenoeg ononderbroken ontvangst te hebben. Geografisch is de grootste afstand 5 kilometer zuidwaarts gereden. Alleen bij zeer sterke afscherming, als gevolg van bijvoorbeeld viaducten, werd het signaal kortstondig onderbroken. Op plaatsen
verder dan deze 5 kilometer vanaf de zendlocatie in de gemeente Apeldoorn was geen
ontvangst mogelijk en dus meten onnodig. Op basis van deze metingen alsmede ontvangst gedurende de testperiode op diverse portable DAB+ ontvangers dient de conclusie getrokken dat serieus hogere vermogens nodig zijn om een comfortabele (indoor)
ontvangst in het totale verzorgingsgebied van de gemeente Apeldoorn mogelijk te maken.
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1.
Beschrijving pilot A.C.T.G. - Broadcast
Partners
De doelstelling en verwachting was om op basis van een enkelvoudige DAB+ zender, na
te gaan of DAB+ verzorging toereikend is voor de gehele gemeente Apeldoorn zowel
voor mobiel- als binnenontvangst. Geografisch in een van de grootste gemeenten in
Nederland, met veel platteland, bebossing en stedelijk gebied. Voor het experiment is
uitgegaan van een enkelvoudige zender van middelgroot vermogen. Dit omdat de ervaring bij eerdere experimenten al reeds heeft aangetoond dat voor een stedelijke verzorging een redelijk vermogen noodzakelijk is om tegemoet te komen aan een redelijke
verzorging voor binnenontvangst.
De zender was opgesteld op een hoge flat, La Tour, aan de noordzijde van Apeldoorn.
(figuur 1) Met een zuidwaarts gericht dipool antennesysteem op een hoogte van 75
meter was het ingestelde vermogen ERP 150 Watt.
Op het DAB+ signaal waren tijdens het experiment meerdere programma’s aanwezig.
Er is gekozen voor een protectielevel EEP-2A voor 4 radiozenders en EEP-3A voor 1
radiozender. De DAB+ uitzendingen zijn daadwerkelijk onafgebroken in de lucht geweest
van maandag 9 oktober 21:30 tot en met 31 december 2017 23:55 uur.
Gedurende deze periode zijn in de pilot 5 radiostations te beluisteren geweest op deze
multiplex 10D. Naast de publieke radiozender RTV Apeldoorn bestond het pakket uit
themazender Kerkradio Apeldoorn, een publieke omroep met speciale status ook op FM
in Apeldoorn en daarnaast uit 3 lokale commerciële radiostations: Veluwe Centraal,
Loostad Radio en Salland747.
Bandbreedte van 4 radiozenders was op verzoek van vergunninghouder A.C.T.G.
128kbps, en voor Kerkradio Apeldoorn 96kbps. Alle radiozenders zijn gedurende de test
voorzien van een DLS waardoor een logo zichtbaar was op de daarvoor compatible ontvangers. Daarnaast is voor 1 radiozender (Veluwe Centraal) dynamische now on air
informatie mee uitgezonden op DAB+. In verband met de hoge bitrates en gewenste
kwaliteit van de radioprogramma’s is niet gekozen voor EEP-1A. Veel DAB+ ontvangers
zijn niet in staat EEP1-A in combinatie met een hoge bitrate te ontvangen.

Figuur 1: locatie zender
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2.

Meetroute
Zie kaart (figuur 2). De route is zo gekozen dat deze door en langs de
bebouwde gebieden van Apeldoorn loopt en bovendien een redelijk totaal beeld moet kunnen geven over de mobiele ontvangst. Er is praktisch gezien geen sprake van hoogteverschil. De metingen zijn verricht
onder normale, droge, weersomstandigheden.

Figuur 2: Meetroute en zender locatie

2.1

Pilot configuratie beschrijving
De zenderlocatie is het La Tour flatgebouw aan de Laan van de Dierenriem in het noorden van Apeldoorn (figuur 3). Hier is op 75 meter een
2-laags dipoolsysteem gehangen (figuur 4) richting zuid met een goed
zicht op de stad (figuur 5). Van hieruit is met een ERP van 150 Watt
uitgezonden
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Figuur 3: La Tour Apeldoorn Noord

Figuur 4: Uitzicht op Apeldoorn Oost

Figuur 5: Antenne opstelling op dak
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Een overzicht van gebruikte faciliteiten/settings in de DAB+ pilot in
Apeldoorn:
Antennesysteem

: 2x DAB dipool antenne

Zender
Converter
Filter

: DAB-TX-300W
: 1 x FlexXtract EDI converter
: 1 x DAB filter

Feeder
Type feeder

: 21 meter
: Belden H1000

DAB+ headend
Audiobandbreedte

:1 x aXemble DAB+ head-end
:128 kbps voor 4 radiozenders / 96kbps voor 1
radiozender
: EEP-2A voor 4 radiozenders / EEP-3A voor 1
radiozender
: 150 Watt

Protectie level
ERP vermogen

De meetontvanger (figuur 6) staat aangesloten op een verticale dipool
op dak van auto met een hoogte van 2 meter. (figuur 7)

Figuur 6: Meetapparatuur





Software: Radioscape SFN Monitor
Audio capture: Audicity
Plaats bepaling: GPS standaard
Ontvanger: Observa Field Monitor van Factum-Radioscape

Figuur 7: Meetauto met verticale dipool
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2.2

Ontvangstkwaliteit meetroute
Mobiele veldsterkte indicatie leidt bij gebruik van deze zender tot onderstaand beeld (figuur 8). Bij de gekozen kleurstelling correspondeert
rood met de hoogst mogelijke veldsterkte met bijbehorende goede
ontvangst. Wit is de laagst mogelijke veldsterkte met slechte ontvangst.

Figuur 8. Gemiddeld veldsterkte verloop
Rood = hoge veldsterkte / goede ontvangst
Groen = minder veldsterkte / goede ontvangst
Blauw = lagere veldsterkte / redelijke ontvangst met af en toe uitval
Lichtblauw = lage veldsterkte / matig tot slechte ontvangst met uitval

Op de meetroute is in onderstaand plaatje weergegeven waar uitval van
het signaal heeft plaatsgevonden (figuur 9).
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Figuur 9. Aanwezigheid audio
Blauw + Groen= ononderbroken ontvangst
Lichtbauw = af en toe onderbreking van de ontvangst
Wit = langdurige onderbreking van de ontvangst
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3.

Uitkomsten en conclusies

Op basis van de pilot van A.C.T.G. vergunninghouder in deze, kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Hierbij dient als kanttekening geplaatst te worden dat bestaande kennis en uitgebreide ervaring op gebied van DAB+ transmissie is meegenomen.
Op basis van de meetresultaten kan gesteld worden dat een zender van 150 Watt op 75
meter hoogte een stedelijk gebied van een goede kwaliteit mobiele ontvangst kan voorzien over een geografische afstand van 5 kilometer. Het verzorgingsgebied van de zender echter reikt niet tot aan de grenzen van de gemeente Apeldoorn. Dorpen als Hoenderloo, Uddel, Nieuw Millingen en Hoog Soeren zijn in de meetroute niet meegenomen
omdat daar geen ontvangst mogelijk bleek.
Lokaal gezien zijn kortstondige onderbrekingen waargenomen in het audiosignaal tijdens
de metingen. Dit kan het gevolg zijn van sterke afscherming als gevolg van hoogbouw,
viaducten, etc.
De conclusie is dan ook dat voor een goede binnenontvangst alsmede een comfortabele
ontvangst in het gehele gebied serieus meer vermogen nodig zal zijn.

Figuur 10: DAB+ headend Apeldoorn

4.

Voorbehouden en uitgangspunten

Broadcast Partners verricht onderzoek op grond van de haar ter beschikking staande
onderzoeksmethodieken en database(s). Ondanks de zorgvuldigheid, die betracht is bij
het onderzoek, kan zij voor de juistheid van de uitkomsten evenwel niet instaan. Aan
dit onderzoek kan geen enkel recht ontleend worden, noch kan Broadcast Partners op
de inhoud en resultaten aangesproken worden.
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