
Meten van antennediagramen
voor FM-omroepzenders



Inleiding

• In 2003 heeft in Nederland onder de naam ‘Zero Base’ een herverdeling 
van Fm omroepfrequenties plaatsgevonden.

• Door Zero Base werd het voor commerciële omroepen ook mogelijk te 
bieden op beschikbare FM-omroepfrequenties.

• de FM-omroepstations zich aan de verleende vergunningsvoorwaarden 
houden. Dit betreft niet alleen het uitgestraalde zendvermogen, maar 
ook het vergunde antennediagram.

• Het niet op de juiste wijze realiseren van deze gerichte 
antennediagrammen heeft nadelige gevolgen voor de geplande 
verzorging van de FM-omroepstations



Antennediagrammen

Voorbeeld rondstralend antennediagram en antennediagram met richtwerking



Antennediagrammen

Multipattern-antenne 
Rotterdam
Waalhaventoren



Het meetsysteem

De antennediagrammetingen zoals Agentschap Telecom ze uitvoert, zijn 
beschreven in Report ITU-R SM2056 “Airborne verification of antenna
patterns of broadcast stations”. De antennediagrammetingen worden 
uitgevoerd met behulp van een helikopter, waarbij op antennehoogte 
rondom de FM-omroeptorens gevlogen wordt. Op deze wijze kan een 
nauwkeurige weergave van het antennediagram verkregen worden.
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Voorbereiding (site survey)
· Zendergegevens
Frequenties en zendvermogen van de te meten “zendtoren” dienen bekend
te zijn.
· Positie en hoogte
Het is van belang de exacte positie en hoogte van zendantenne te bepalen.
· Antenne- en vergunning gegevens
De gegevens van het type antenne is noodzakelijk om een inschatting te
maken met welke richteffect en grondreflecties er mogelijk een rol kunnen
spelen. De ERP-contouren van de vergunning zijn van belang om tijdens de
vlucht een indruk te krijgen van het meetresultaat.
· Bebouwing en obstakels
Het is van belang van te voren een visuele indruk te krijgen van de te
meten site. Het vluchtplan kan dan worden uitgewerkt, zodat bekend is
waar er daadwerkelijk gevlogen kan gaan worden.



Voorbereiding (site survey)



Voorbereiding (site survey)



Uitvoering 

The technicians should be able to analyse the data while
measuring and adapt the measurement plan to the actual situation. It is 
therefore necessary for them to have extensive knowledge about 
antennas and antenna measurements. Detailed knowledge about
the broadcasting systems to be measured is needed too. As this type of 
measurement is expensive and stressful, the technicians should be able to 
function well as a team in order to take the necessary decisions in time.



Het meetsysteem

- Meetontvanger: R&S FSMR 3.6
- DGPS: Trimble AgGPS 162
- PC’s: HP Probook 6555B
- Software: RadiMation®
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Het meetsysteem

Meetantennes: Aperiodic loop antanna array
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De propagatie-meetvlucht



De propagatie-meetvlucht



De stijg-meetvlucht



De stijg-meetvlucht



De cirkel-meetvlucht



De cirkel-meetvlucht



Resultaten Markelo, Radio 1, 98.4 MHz



Resultaten Markelo, Radio 1, 98.4 MHz



Resultaten Rotterdam, Q-Music, 100,4 MHz



Resultaten Rotterdam, Q-Music, 100,4 MHz



Bedankt voor uw aandacht
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