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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 rolden 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 publieke 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 loopt 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 wordt uitgegaan van een of meerdere gesynchroniseerde zenders van 30 Watts op
30 meter. Het idee hierachter is dat de bestaande zendmasten van lokale omroepen
gebruikt zouden kunnen worden.
Op grond van berekeningen, die voorspellen dat met een laagvermogen netwerk in een
flink aantal situaties geen behoorlijke ontvangst kan worden gegenereerd, terwijl de
kosten voor een netwerk met meerdere, gesynchroniseerde zenders hoog op zou 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.
Om de functionaliteit van de beide netwerkconcepten in de praktijk te onderzoeken,
heeft Broadcast Partners in samenwerking met Den Haag FM een experiment uitgevoerd.
Den Haag FM had op basis van ervaringen met een 100W zender op 90 meter hoogte,
in stedelijk en dicht bebouwde gebieden zeer wisselende ervaringen. Dit experiment is
opgezet om verschillende varianten van netwerken te testen, waaronder een netwerk
met meerdere gesynchroniseerde laag vermogen zenders. Daartoe werd in Den Haag
en Rijswijk een netwerk gebouwd van drie zenders op één lijn op circa 5 km van elkaar.
Met dit netwerk kan zowel het laagvermogen netwerk gesimuleerd worden als het concept van Broadcast Partners.
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Samenvatting
De uitkomsten van het experiment dat Broadcast Partners (verder BP) en Den Haag FM
(verder DHFM) recent hebben uitgevoerd laten zien dat een netwerk met laagvermogen
zenders van 30Watts bij een antennehoogte van 30 meter of het equivalent daarvan bij
afwijkende antennehoogte leidt tot onvoldoende ontvangst en ontvangstkwaliteit. Goede
ontvangst binnen en buiten gebouwen in zowel groot-, als kleinstedelijke omgevingen is
niet mogelijk.
Behoorlijke ontvangst is echter wel essentieel om DAB+ ook voor streekomroepen succesvol te maken. Vanuit het belang van streekomroepen gedacht, mag verwacht worden
dat aan deze radiozenders min of meer eenzelfde ontvangstmogelijkheid wordt geboden
als aan de regionale en landelijke partijen. Zij concurreren immers om dezelfde luisteraar! Daarnaast scheppen de marketingcampagnes bij de consument een verwachtingspatroon over DAB+, waaraan lokale/streekomroepen niet zouden kunnen voldoen.
Dat is onwenselijk want een consument verwacht bij aanschaf en afstemmen op zijn
favoriete radiozender ongestoord te kunnen luisteren.
BP is er in haar onderzoek van uitgegaan dat streekomroepen in regioverband comfortabele ontvangst van DAB+ moeten kunnen verwezenlijk en dat is haalbaar door op
strategische plekken zenders te plannen met een hoger vermogen; zo nodig in een enkel
geval aangevuld met een steunzender indien de vorm en omvang van de regio daar
aanleiding toe zou geven. Voor de hoogvermogen zenders wordt uitgegaan van een
zender van een vermogen van ca. 500 Watts bij 40 meter. Voor afwijkende hoogtes
wordt het vermogen op de daartoe gebruikelijke wijze gecorrigeerd.
Het experiment met DAB+ zenders met een hoger vermogen leidt tot een significante verbetering van de ontvangst, zowel buiten als binnen gebouwen, ten
opzichte van de netwerken met zenders van laag vermogen.

Zendmast Prinses Beatrixlaan in Den Haag, een van de gebruikte opstelplaatsen
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1.

Beschrijving pilot BP / DHFM

Broadcast Partners en Den Haag FM beoogden een pilot die proefondervinderlijk uitsluitsel zou geven over de vraag, hoe de ontvangst van een low power netwerk zich zou
gedragen in zowel grootstedelijke, als voorstedelijke gebieden, waarbij die laatste vergelijkbaar zou moeten zijn met ontvangst in dorpen. Den Haag en Rijswijk vormen samen een daartoe geschikt testgebied.
In de pilot van het laagvermogen netwerk van Broadcast Partners is gewerkt met zenders op een hoogte tussen 45 en 90 meter. De zendvermogens zijn teruggerekend van
30 Watt op 30 meter naar respectievelijk 20Watt op 48 meter en 10 Watt op 90 meter,
om aldus de hoogte corrigeren. Het low power netwerk is gesynchroniseerd om het
daarmee optimaal te laten functioneren. De ontvangst van dit netwerk is in twee testgebieden beproefd met metingen en met gewone ontvangers.
Daarnaast is afzonderlijk vanaf twee van de zendlocaties uitgezonden op 90 meter met
respectievelijk 100 Watt en 300 Watt. De ontvangst van deze twee zenders is eveneens
in de twee testgebieden beproefd met metingen en gewone ontvangers. Daarmee kunnen de verschillen in ontvangstkwaliteit inzichtelijk worden gemaakt.
Zoals hierboven aangegeven, is in de ontvangst en ontvangstkwaliteit in twee testgebieden tussen de zenders van het low power netwerk in, met een aantal DAB+ ontvangers zowel buiten als binnen (in meerdere gebouwen) vastgesteld. Hierbij is gekozen
voor:
-

een testgebied met hoogbouw die qua opbouw representatief is voor (groot)
stedelijke bebouwing in Nederland.

-

Een testgebied zonder hoogbouw die qua opbouw representatief is voor voorkleinstedelijke of dorpsbebouwing in Nederland.

Tevens is op een vastgestelde route met een meetontvanger de mobiele ontvangst gemeten. Deze meetroute loopt in en rond de testgebieden.

Inrichten zendlocatie Scheveningen
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Een overzicht van gebruikte faciliteiten in deze pilot;
Rijswijk:
Low power versie:
1 x DAB KRF dipool antenne RVS
1 x Syes DAB-TX-250W-PCM
1 x FlexXtract EDI converter
1 x Delta Meccanica DAB filter PN1255-6
+/-50 meter H500
GPS synced for SFN operation
TII Main ID: 21
SubID: 1
High power versie:
2 x DAB KRF dipool antenne RVS
1 x Syes DAB-TX-250W-PCM
1 x FlexXtract EDI converter
1 x Delta Meccanica DAB filter PN1255-6
+/-50 meter H500
GPS synced for SFN operation
TII Main ID: 21
SubID: 1
Den Haag
1 x DAB KRF dipool antenne RVS
1 x Syes DAB-TX-300W-PCM
1 x FlexXtract EDI converter
1 x Delta Meccanica DAB filter PN1255-6
+/-50 meter ½” LCF Coax
GPS synced for SFN operation
TII Main ID: 21
SubID: 2
Scheveningen
1 x DAB KRF dipool antenne RVS
1 x Syes DAB-TX-300W-PCM
1 x FlexXtract EDI converter
1 x Delta Meccanica DAB filter PN1255-6
+/-10 meter ½” LCF Coax
GPS synced for SFN operation
TII Main ID: 21
SubID: 3
Alle drie de zenders gebruikten dezelfde Multicast stream uit een aXemble headend.

Schermafbeelding dashboard aXemble headend
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1.1
1.1.1

Meet- en luisterproeven
Testgebieden
o

o

o

Testgebied 1: Den Haag centrum. Dit gebied wordt gekenmerkt door
veel hoogbouw en is daarmee representatief voor de doorsnee grootstedelijke gebieden in Nederland (figuur 1).
Testgebied 2: Rijswijk winkelcentrum omgeving Herenstraat. Dit gebied wordt gekenmerkt door traditionele steenbouw en relatief weinig
hoogbouw en is daarmee representatief voor de doorsnee kleinstedelijke gebieden of dorpen in Nederland (figuur 2)
In Rijswijk is ook in een aantal rijtjes woningen getest; zowel begane
grond als eerste etage.

Figuur 1 : Bebouwing Den Haag

1.1.2

Figuur 2 : Bebouwing Rijswijk

Meetroute
o

Zie kaart (figuur 3). De route is zo gekozen dat deze door en langs de
hiervoor genoemde testgebieden loopt en bovendien een redelijk totaal
beeld moet kunnen geven over de mobiele ontvangst van drie configuraties. De meetontvanger (figuur 4) staat aangesloten op een verticale
dipool op dak van auto. (figuur 5)
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Figuur 3: Meetroute en zender locaties

Figuur 4: Meetapparatuur





Software: Radioscape SFN Monitor
Audio capture: Audicity
Plaats bepaling: GPS standaard
Ontvanger: Observa Field Monitor van Factum-Radioscape
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Figuur 5: Meetauto met verticale dipool

1.1.3

Werkwijze portable ontvangst
o

o

Met meerdere ontvangers rondlopen en vast stellen of er goede, matige of slechte ontvangst is. Dit wordt bepaald door het wegvallen van
het geluid.
Voor het bepalen van de ontvangst binnen gebouwen is bij meerdere
winkels en enkele woningen in Rijswijk naar binnen gelopen en vastgesteld of er ontvangst is en waar de ontvangst wegvalt.
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1.2
1.2.1

Pilot configuratie beschrijving
Opzet netwerk:
o

De zendvermogens zijn hoogte gecorrigeerd van 30 meter naar 45 en
90 meter. Normaal gesproken zou, in vergelijking met uitgangspunt
van 30 Watt op 30 meter, het zendvermogen bij deze 90 meter ongeveer 6-7 Watt moeten bedragen. Echter, door beperkingen van de zender kon zendvermogen niet onder 10 Watt komen. Dat betekent dat de
resultaten enigszins gunstiger zullen uitvallen dan voorzien was.

o

Locaties liggen op afstanden van ca 5 km. (zie figuur 3)

o

Zenders staan volledig gesynchroniseerd ten opzicht van elkaar. Hierdoor zal een zekere netwerk gain ontstaan die de robuustheid van ontvangst zal verhogen.

o

Zender is op een zendvermogen (ERP) van ongeveer 100 Watts en 300
Watts ingesteld op 90 meter hoogte op de zendlocaties Rijswijk en zendmast aan de Prinses Beatrixlaan in het Bezuidenhout, nabij het centrum
van Den Haag.

o

Zendlocaties:

Zendmast Prinses Beatrixlaan in Den Haag 90 meter hoogte
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Zendmast Churchilllaan in Rijswijk 90 meter hoogte

Zendmast op de Pier in Scheveningen op de toren circa 48 meter hoogte
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1.3
1.3.1

Testen
Vaste ontvangstpunten

Test met 3 laagvermogen gesynchroniseerde zenders:
Met het netwerk van drie gesynchroniseerde laagvermogen DAB+ zenders viel de outdoor ontvangst in de testgebieden, 2 - 2,5 km van de zendlocaties regelmatig uit.


In het testgebied met veel hoogbouw is de outdoor ontvangst aanzienlijk
slechter dan in het testgebied zonder hoogbouw. Dit ondanks het feit dat de
hoogbouw op slechts 2 km van een van de zenders ligt.



De indoorontvangst in de panden in het testgebied zonder hoogbouw bleek
over het algemeen slecht.

Met dit resultaat is vastgesteld dat een laagvermogen netwerk zowel indoor als outdoor
onvoldoende ontvangst oplevert en derhalve niet bruikbaar is.
Test met een zender op 100 Watt:
De zender van 100 Watt (op 90 meter hoogte) leverde in het testgebied, vanaf beide
locaties individueel, zonder hoogbouw goede outdoor ontvangst op.


De indoorontvangst was in het testgebied zonder hoogbouw ten opzichte van
het low power netwerk significant verbeterd van slecht naar redelijk. Dieper
binnenin de gebouwen en nabij kassasystemen in winkels haakt de ontvangst
echter af.



In het testgebied met veel hoogbouw was de ontvangst buiten de gebouwen
veel beter,- dan met het low power netwerk, maar niet overal, als gevolg van
de afschermende werking van hoogbouw.

De ontvangst binnen panden was beter dan met het low power netwerk, maar nog ruim
onvoldoende.
Test met een zender op 300 Watt:
De zender van 300 Watt (op 90 meter hoogte) leverde in het testgebied, vanaf beide
locaties individueel, zonder hoogbouw goede outdoor ontvangst op.


De indoorontvangst was verder verbeterd naar redelijk tot goed. Nabij kassasystemen in winkels haakt de ontvangst af.



In het testgebied met veel hoogbouw was de outdoor ontvangst verder verbeterd ten opzichte van 100 Watts, maar toch nog niet overal goed.



De ontvangst binnen panden verbeterde naar acceptabel.
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Bij de ontvangst in gebouwen, vooral winkelpanden, moet rekening worden gehouden met storing
vanuit elektronische apparatuur. Vooral nabij kassasystemen en displays valt ontvangst weg. In
veel moderne gebouwen, vooral hoogbouw, is door toepassing van isolerende voorzieningen extra
demping van het radiosignaal aanwezig, hetgeen de ontvangst negatief beïnvloedt. Hiermee moet
rekening gehouden worden.

1.3.2

Mobiele metingen:

De mobiele metingen laten zien dat het low power netwerk een matige ontvangst in de
auto oplevert, met onderbrekingen op diverse plaatsen, onder meer maar niet uitsluitend in de omgeving van hoogbouw. Er is sprake van onvoldoende veldsterkte.
Het testen met de zender van 100 Watt leverde op de meetroute een vrijwel overal
goede outdoor ontvangst op. De metingen van het signaalniveau geven aan dat ter
hoogte van de gekozen testgebieden het veldsterkteniveau met één zender ongeveer
een factor 10 hoger ligt dan de veldsterkte van het low power netwerk.
De zender van 300 Watt leverde een perfecte outdoor ontvangst op. De metingen van
het signaalniveau geven aan dat ter hoogte van de gekozen testgebieden het veldsterkteniveau met één zender ongeveer een factor 30 hoger ligt dan de veldsterkte van het
low power netwerk.

1.4

Resultaten

Uit de testresultaten kwam naar voren dat het low power netwerk concept met 30 Watt
zenders ontoereikend is om een behoorlijke ontvangst in en buiten gebouwen te verkrijgen. Daarvoor ontbreekt eenvoudigweg de benodigde veldsterkte, zodra men zich op
relatief korte afstand van de zenders bevindt.
In de test met een vermogen van 100 Watt op 90 meter bleek een betere ontvangst dan
met het gesynchroniseerde low power netwerk. Niettemin werd de ontvangst op diverse
plaatsen nog steeds als ontoereikend ervaren.
De test met hoger vermogen, te weten 300 Watt op 90 meter leverde een zendbereik
op dat qua ontvangst als toereikend beschouwd kan worden. Echter, op locaties met
veel hoogbouw blijkt de indoor ontvangst hier en daar nog tekort te schieten.

DAB+ antenne in Den Haag
Broadcast Partners
Hvs 172019 DAB+ pilot

Bladzijde 9 van 23

2.

Uitkomsten en conclusies

Op basis van de pilot 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. De meetmomenten zijn op diverse momenten van de dag onder wisselende atmosferische omstandigheden verricht en zijn met
zorgvuldigheid gedaan.
De variant laagvermogen netwerk concept blijkt onvoldoende ontvangst op te leveren, zowel outdoor als indoor, niet op een vaste en op een mobiele ontvangst plek. Het
doet geen recht aan de comfortabele ontvangst die men van DAB+ mag verwachten.
Bij kleinstedelijke gebieden die gelijkgesteld kunnen worden aan gebieden met een
dorpsbebouwing, levert met een vermogen vanaf 100 Watt op 90 meter goede
ontvangst buiten en binnen de meeste gebouwen.
In grootstedelijke gebieden levert een enkelvoudige zender met een vermogen van meer
dan 300 Watt op 90 meter een sterk verbeterde outdoor ontvangst op. Ontvangst
binnen gebouwen zal matig zijn.
De variant in de pilot van Broadcast Partners waarbij met een zender van 300 Watt op
90 meter hoogte is getest, levert een verbeterde outdoor ontvangst op. De ontvangst
binnen gebouwen is nog niet perfect.
Bij de mobiele ontvangstmetingen levert de pilot als uitkomst:


DAB+ ontvangst in de laagvermogen situatie ernstig hapert bij gebrek aan voldoende veldsterkte. Het low power netwerk van 30 Watt zenders levert geen
bruikbare ontvangst op.



Een zender met een zendvermogen vanaf 100 Watt op 90 meter hoogte levert
een redelijke ontvangstkwaliteit in het testgebied regio Den Haag – Rijswijk.



Een zender met een zendvermogen vanaf 300 Watt op 90 meter hoogte leidt
zowel binnen als buiten gebouwen tot een behoorlijke ontvangst, binnen gebouwen echter niet altijd perfect.

Het experiment met DAB+ zenders met een vermogen van 500 Watt bij 40 meter antennehoogte (of het equivalent daarvan bij andere antennehoogtes) leidt
tot een behoorlijke ontvangst, zowel buiten als binnen gebouwen. Low power
netwerken leveren te weinig veldsterkte voor behoorlijke ontvangst.
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In onderstaande tabel worden uitkomsten en conclusies visueel weergegeven.
Beide tabellen geven bij een laag vermogen netwerk concept geen indoor ontvangst.
Inzichtelijk gemaakt door een waardering indicatie 0.
De indicatie links in de tabel geeft een subjectieve waarde van 0 tot 10 over de kwaliteit
van ontvangst in het testgebied.

RESULTATEN

G R O OT ST E D E LI J K

Outdoor

Indoor

Mobiel

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Low power

100 Watt

RESULTATEN
Outdoor

300 Watt

K L E I N ST E D E LI J K
Indoor

Mobiel

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Low power

100 Watt

300 Watt
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2.1

Resultaten duiding

Met de 3 laagvermogen zenders wordt voor de ontvangst in beide testgebieden reeds
buiten op straat regelmatig uitval van het signaal vastgesteld. De hoogbouw in het centrum zorgt voor een zekere afscherming van het radiosignaal. Hierdoor was de ontvangst
op straat slechter dan in het testgebied zonder hoogbouw.
De ontvangsttest in winkelpanden bleek in beide testgebieden bedroevend. In het testgebied met hoogbouw was ontvangst direct bij binnenkomst onmogelijk. In het testgebied met laagbouw viel de ontvangst na 3-5 meter vanaf de voorgevel in winkelpanden
weg.
In de betreden woonhuizen bleek de ontvangst op de begane grond alleen redelijk nabij
de ramen in voor en achtergevel. Dieper in de panden blijkt geen werkbare ontvangst
mogelijk. Op de eerste etage is de situatie iets beter, maar de ontvangst valt teveel
weg.
Bij het gebruik van de zender op 100 Watts was de ontvangst in het testgebied zonder
hoogbouw redelijk tot goed buiten de gebouwen. Binnen de winkelpanden was de ontvangst significant verbeterd naar redelijk; lees tot minimaal 10 meter vanaf voorgevel.
Dieper in het pand was er nog geregeld uitval van ontvangst.
In de betreden woonhuizen was de ontvangst goed.
In het testgebied met veel hoogbouw was de ontvangst buiten de gebouwen significant
beter, maar niet overal. De ontvangst binnen gebouwen verbeterde wel maar was nog
onvoldoende. Na enkele meters vanaf de voorgevel viel de ontvangst weg.
Bij het gebruik van de zender op 300 Watts was de ontvangst in het testgebied zonder
hoogbouw goed buiten de gebouwen. Binnen de gebouwen was de ontvangst significant
verbeterd naar redelijk tot goed. Alleen nabij kassasystemen haakt de ontvangst af. In
de betreden woonhuizen was de ontvangst goed.
In het testgebied met veel hoogbouw was de ontvangst buiten de gebouwen veel beter,
maar nog steeds niet overal. De ontvangst binnen gebouwen verbeterde wel maar was
nog steeds onvoldoende.
Bij de ontvangst in gebouwen, vooral winkelpanden, moet rekening gehouden met storing vanuit elektronische
apparatuur. In veel moderne gebouwen is door toepassing van allerlei isolerende voorzieningen ook nog eens
extra demping van het radiosignaal aanwezig.

De conclusie op basis van het uitgevoerde experiment luidt als volgt. Een laagvermogen
netwerk concept, zoals momenteel nog voorzien voor streekomroepen, blijkt in bebouwde gebieden ontoereikend voor een goede ontvangst, zowel buiten als binnen gebouwen.
Hogere veldsterkte is voor ontvangst in en rond gebouwen een noodzaak.
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Het experiment met een grotere zender leidt tot een sterke verbetering van de ontvangst, zowel buiten als binnen gebouwen.
Bij de mobiele ontvangst is vastgesteld dat deze bij het laagvermogen netwerk onvoldoende ontvangst oplevert. Dat manifesteert zich in grote mate van uitval bij ontvangst. Bij 100 Watts was er sprake van een redelijke ontvangst met incidenteel uitval
van ontvangst.
Bij 300 Watts was er sprake van een goede en ononderbroken ontvangst.

2.2

Resultaten geografisch

2.2.1

Hoogbouw locatie


Laagvermogen test 3 gesynchroniseerde zenders


Buiten op straat matig tot slechte ontvangst; vooral in
straten die omgeven zijn met veel hoogbouw valt ontvangst geregeld weg.



Binnen gebouwen geen ontvangst.



Figuur 6 geeft de subjectieve ontvangstwaardering
weer in het testgebied.

Figuur 6
Groen = goede ontvangst
Oranje = redelijk met af en toe uitval ontvangst
Rood = slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst
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Hoogvermogen Den Haag 100 Watts


Buiten op straat een significante verbetering naar redelijke tot matige ontvangst. Vooral nabij hoogbouw blijft
ontvangst matig



Binnen gebouwen wel een zekere verbetering maar
nog steeds matig tot slechte ontvangst



Figuur 7 geeft de subjectieve ontvangstwaardering
weer in het testgebied.

Figuur 7
Groen = goede ontvangst
Oranje = redelijk met af en toe uitval ontvangst
Rood = slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst



Hoogvermogen Den Haag 300 Watts


Buiten op straat een significante verbetering naar redelijke tot goede ontvangst. Nabij hoogbouw blijft ontvangst matig.



Binnen gebouwen wel een zekere verbetering t.o.v.
100 Watts, nog steeds matig tot slechte ontvangst



Figuur 8 geeft de subjectieve ontvangstwaardering
weer in het testgebied.
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Figuur 8
Groen = goede ontvangst
Oranje = redelijk met af en toe uitval ontvangst
Rood = slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst

2.2.2

Laagbouw locatie


Laagvermogen test 3 gesynchroniseerde zenders


Buiten op straat matige ontvangst. Vooral in smalle
straatjes bleken onderbrekingen van de ontvangst.



Binnen winkels matige tot slechte ontvangst



Binnen woningen matige ontvangst



Figuur 9 geeft de subjectieve ontvangstwaardering
weer in het testgebied.

Figuur 9; resultaat loopproef met laagvermogen netwerk
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Groen = goede ontvangst
Oranje = redelijk met af en toe uitval ontvangst
Rood = slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst



Hoogvermogen test 100 Watts


Geen merkbaar verschil tussen zender op flat Rijswijk
of toren Den Haag.



Buiten op straat redelijk tot goede ontvangst



Binnen winkels sterk verbeterde ontvangst tot redelijk
diep in winkels. Dieper in winkel wel geregeld uitval
ontvangst.



Binnen een aantal bezochte woningen redelijk tot
goede ontvangst



Figuur 10 geeft de subjectieve ontvangstwaardering
weer in het testgebied.

Figuur 10; resultaat loopproef met 100 Watts zender Den Haag
Groen = goede ontvangst
Oranje = redelijk met af en toe uitval ontvangst
Rood = slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst



Hoogvermogen test 300 Watts


Geen merkbaar verschil tussen zender op gebouw Rijswijk of toren Den Haag.



Buiten op straat goede ontvangst



Binnen winkels redelijk tot goede ontvangst tot diep in
winkels. Nabij kassasystemen en displays in winkel wel
geregeld uitval ontvangst.



Binnen een aantal bezochte woningen goede ontvangst



Figuur 11 geeft de subjectieve ontvangstwaardering
weer in het testgebied.
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Figuur 11; resultaat loopproef met 300 Watts zender Den Haag
Groen = goede ontvangst
Oranje = redelijk met af en toe uitval ontvangst
Rood = slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst
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2.2.3

Ontvangstkwaliteit meetroute
o

Mobiele veldsterkte indicatie, lees wel, minder of geen ontvangst, leidt
bij gebruik van een netwerk met 3 kleine zenders geregeld tot uitval
ontvangst. Dit is het gevolg van te weinig veldsterkte. In figuur 12 is
dit inzichtelijk gemaakt. Bij de gekozen kleurstelling correspondeert
rood met de hoogst mogelijke veldsterkte met bijbehorende goede
ontvangst. Wit is de laagst mogelijke veldsterkte.

o

In figuur 12 wordt veldsterkte indicatie beïnvloed door de zender in
Scheveningen. Dit is zichtbaar door de groene veldsterkte indicatie
rechtsboven.

Figuur 12 Laag vermogen DAB+ op 3 opstelpunten
Rood = hoge veldsterkte / goede ontvangst
Groen = minder veldsterkte / redelijk met af en toe uitval ontvangst
Blauw = lagere veldsterkte / slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst
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o

Mobiele veldsterkte indicatie, lees wel, minder of geen ontvangst, leidt
bij gebruik van een zender van 100 Watts af en toe tot uitval ontvangst; vooral nabij veel hoogbouw. In figuur 13 is dit inzichtelijk gemaakt met de zender in Den Haag. In figuur 14 is dit inzichtelijk gemaakt met de zender in Rijswijk.

Figuur 13 100 Watts zender Den Haag
Rood = hoge veldsterkte / goede ontvangst
Groen = minder veldsterkte / redelijk met af en toe uitval ontvangst
Blauw = lagere veldsterkte / slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst
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Figuur 14 100 Watts zender Rijswijk
Rood = hoge veldsterkte / goede ontvangst
Groen = minder veldsterkte / redelijk met af en toe uitval ontvangst
Blauw = lagere veldsterkte / slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst
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o

Mobiele veldsterkte indicatie, lees wel, minder of geen ontvangst, leidt bij
gebruik van een zender van 300 Watts over de gehele route goede ontvangst. In figuur 15 is dit inzichtelijk gemaakt met de zender in Den Haag.
In figuur 16 met de zender in Rijswijk.

Figuur 15 300 Watts zender Den Haag
Rood = hoge veldsterkte / goede ontvangst
Groen = minder veldsterkte / redelijk met af en toe uitval ontvangst
Blauw = lagere veldsterkte / slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst
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Figuur 16 300Watts zender Rijswijk
Rood = hoge veldsterkte / goede ontvangst
Groen = minder veldsterkte / redelijk met af en toe uitval ontvangst
Blauw = lagere veldsterkte / slecht met veel uitval tot geheel geen ontvangst
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3.

Voorbehouden en uitgangspunten

Broadcast Partners verricht onderzoek op grond van de haar ter beschikking staande
onderzoeksmethodieken en database(s). Ondanks de uiterste zorgvuldigheid, die
betracht is bij het onderzoek, kan aan dit onderzoek kan geen enkel recht ontleend
worden.
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