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ABSTRACT

At the introduction of the new digital subcarrier systems on the FM-band, a need to
be able to estimate the availablity for the services using this carrier has been observed.
New services are introduced and this have put pressure, from many parts of Teracom,
on the need of a more detailed coverage map of for instance the subcarrier channel
RDS and DARC. Examples of the services that Teracom provides are Epos, which
transfers correction data to GPS-receivers (DGPS) to provide a significantly better
position accuracy. The aim with this masters thesis is to simulate and verify the
coverage of the subcarrier system RDS on the frequencies of P3 and P4. The choice
of frequencies depends on that the Epos service is broadcasted on those frequencies.
The thesis also includes to study RDS-receivers regarding the sensitivity and
characteristics.

The prediction has been made with the tool Teragis. The tool also provides an
analysis, which studies the impact from the variation of the input parameters on the
coverage. The verification is made by Teragis and Matlab, and shows if the predicted
values in the prediction matches ground truth measured values. The performance of
the RDS-receivers have been studied in laboratories.

The conclusions are that the predicted coverage map is useful as a general overview.
On the other hand, if a coverage map with better precision is needed then  interference
analysis should also be used. The work in this thesis do not consider interfering
transmitters. This is because the predictions are made for all Sweden, and thus the
predictions would be very extensive. In case only a small area are to be covered, the
interfering transmitters should be considered.

To further improve the precision of the coverage calculation, every frequency ought
to have its own horizontal radiation pattern (HRP). Errors in the position input may
affect the coverage because an error in the height and ”terrain” values is invoked.

When a comparison between a predicted and a measured coverage is carried out, the
antenna’s HRP of the car  should be measured. It is needed for to be able to compare
the used car antenna with the ideal antenna used in the prediction. This is the way to
better estimate the difference depending on the antenna.
By statistical methods it is shown that some systematic errors have occurred. Further
investigation of these has not been carried out, but some parts of the error depends on
the prediction tool at the calculation and the resolution of the height and terrain
models.

At the performance measurement  a incomplete multiplex was used which is a
simplification. In the field there are complex environments, for instance multipath, and
these factors are not possible to consider in a laboratory environment.
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SAMMANFATTNING

I samband med introduktion av de nya digitala underbärvågssystemen på FM-bandet,
har ett behov av att kunna estimera tillgängligheten för tjänster som nyttjar denna
bärare uppkommit. Nya tjänster introduceras och detta har lett till ett ökat tryck från
flera håll i Teracom om behov av en noggrannare täckningskarta för bl a
underbärvågskanalen RDS och DARC. Exempel på tjänster som Teracom infört är
Epos som innebär överföring av korrektionsdata till GPS-mottagare (dGPS) för att ge
en betydligt ökad positionsnoggrannhet. Syftet med detta examensarbete är att
prediktera och verifiera täckningen för underbärvågssystemet RDS på P3 och P4:s
frekvenser. Valet av frekvenser beror på att det är just på dessa frekvenser som
tjänsten Epos sänds ut. I examensarbetet ingår även att studera RDS-mottagare med
avseende på känslighet och karakteristik.

Prediktionen har gjorts med hjälp av ett prediktionsverktyg, Teragis. Med hjälp av
detta verktyg görs även en analys. I analysen studeras hur täckningen påverkas av
variation på inparametrarna. Verifieringen görs med hjälp av Teragis men även med
Matlab. Verifieringen visar huruvida de predikterade värdena i prediktionen
överensstämmer med verkligheten, de uppmätta värdena. Prestandan för RDS-
mottagarna har studerats i laboratorium med hjälp av en speciellt utrustning.

Slutsatserna som kan dras är att den predikterade täckningskartan är användbar för
översiktlig redovisning. Om man däremot vill ha en bättre täckningsbild bör en
interferensanalys göras. I detta arbete tas dock inte hänsyn till störande sändare.
Eftersom beräkningarna görs över hela Sverige skulle beräkningarna då bli mycket
omfattande. Skulle endast ett litet område intäckas bör dock hänsyn tas till sändare
som stör.

För att ytterligare förbättra precisionen i täckningsberäkningen bör varje frekvens ha
sitt eget antenndiagram. Fel på positionsangivelsen kan påverka täckningen eftersom
ett felaktigt höjd- och terrängvärde framräknas.

När man jämför predikterad och uppmätt täckning bör bilantennens antenndiagram
mätas upp. Detta görs för att jämföra den använda bilantennen med den ideala
antennen som används i predikteringen. På detta sätt kan man uppskatta hur mycket
av differensen som beror på antennen. Genom statisktiska metoder utläses att vissa
systematiska fel uppstått. Ytterligare utredning om dessa har inte gjorts, men viss del
av felet beror på prediktionsverktyget vid beräkningen och upplösningen på höjd- och
terrängtypsmodellerna.

Vid prestandamätningen användes en ofullständig multiplex vilket är en förenkling.
Ute i fält förekommer komplexa miljöer exempelvis i form av multipath
(flervägsutbrednings fel) och dessa faktorer kan man inte ta till hänsyn i labmiljö.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Före detta Televerket Radio (nuvarande Teracom) och Sveriges Radio utvecklade i
samarbete med Europeiska Radiounionens (EBU) medlemsbolag en internationell
standard för utsändning av data tillsammans med radioprogram, kallat RDS (Radio
Data System). Systemet har senare vidareutvecklats varvid Teracom AB och Sveriges
Radio varit aktiva från svensk sida. Bl a har Teracom AB infört tjänsten Epos som
innebär överföring av korrektionsdata till GPS-mottagare (dGPS) för att ge en
betydligt ökad positions-noggrannhet. I samband med introduktion av de nya digitala
underbärvågssystem på FM-bandet, har ett behov av att kunna estimera
tillgängligheten för tjänster som nyttjar denna bärare uppkommit.

Täckningskartor för radio sändare är något som funnits alltsedan dom första
sändningarna startade i början av 1920 talet. Tekniken för att skapa dessa har för-
finats kontinuerligt sedan dess. Det började med att rapporter från lyssnare och på så
sätt kunde en indikation fås om utbredningen av sändningarna. Nästa steg var att
speciella mättekniker åkte runt och fastställde täckningsområdet utifrån fastställda
standarder och normer. På detta sätt kunde värden jämföras mellan olika länder. På
senare år har helikopter-mätningar används i allt större omfattning för att på detta sätt
effektivisera mätförfarandet. Idag används till största del predikterade täckningskartor
som tas fram genom matematiska spridnings-modeller som m h a GIS* presenteras på
valfritt sätt.

Anledningen till att detta examensarbete har tagits fram är att idag används
täckningskartor som bristfälligt överensstämmer med verkligheten. Detta har lett till
ett ökat tryck från flera håll i Teracom om behov av en noggrannare täckningskarta
för bl a underbärvågskanalen RDS. Examensarbetet går ut  på att prediktera och
verifiera en täckningskarta för tjänsten Epos som sänds ut via RDS-kanalen på P3 och
P4 frekvenserna.

1.2 Examensarbetets syfte och mål

Examensarbetet har utförts på Teracom AB, Ao Radio, TV och Multimedia.
Syftet med att ta fram en täckningskarta är att täckningskartor som validerar
Teracoms tjänster kan anses vara av strategisk betydelse för företaget samt att det
marknadskommunikativa värdet av välproducerade och informativa täckningskartor är
högt.

*/ GIS= Geographic Information System. Ett geografiskt informationssystem är en kombination av
element för att lagra, söka, förändra och visa geografiska data, information om platser. Systemet
består i huvudsak av fyra delar: hårdvara, mjukvara, data och operatörer. [1]
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Målsättningen med arbetet är att tillfredsställa önskemålen genom att ta fram en
täckningsbild för underbärvågskanalen RDSP3-P4. Täckningsbilden kommer senare att
användas för att producera en digital karta som skall vara tillgängliga via PC för att ge
möjlighet för all personal att använda dem. Kartorna skall även finnas tillgängliga
tryckt  på papper i en folder för distribution till olika tjänsters kunder och
återförsäljare.

1.3 Examensarbetes uppläggning och avgränsning

Examensarbetet omfattade en period av 20 veckor och delas upp i fyra delar. För
denna period upprättade jag en grov tidsplan. På detta sätt kunde jag lättare planera
mitt arbete och undvika att aktiviteter som på ett eller annat sätt är beroende av
varandra krockar eller på annat sätt förhindras att utföras. Första delen av arbetet
bestod av faktainsamling samt insamling av data till predikteringarna.
Andra delen matades data in samt simulering av täckning. Tredje delen har tillägnats
till att studera RDS mottagare med avseende på karakteristik och känslighet. Den
fjärde och sista delen tillägnades att verifiera täckningskartan samt till rapportering.

Examensarbetet begränsas till framtagning av täckningsbilden med mycket begränsad
kartinformation, vilket innebär att en färdig produkt med kartinformation inte kommer
att tas fram. Detta beror på att Teracom i dagsläget  inte har lämpligt kartmaterial för
att framställa en täckningskarta med god kvalitet och lämpligt innehåll.

1.4 Teracom AB

Teracom är Sveriges största TV- och Radiooperatör och har även en
marknadsledande roll när det gäller programöverföring. Teracom har en nyckelroll i
det pågående teknikskiftet inom etermedieområdet och var på ett tidigt stadium
engagerat i omställningen från analog till digital teknik.

Teracom är helägt av staten och har en organisation som är baserad på fem
affärsområden, nämligen Radio, TV och Multimedia, Överföring, Satellit, Telecom
och Entreprenader. En sammanhållen nätorganisation svarar för drift-, underhålls- och
anläggningsverksamhet. Förutom ledningsfunktioner tillkommer enheter för
utvecklingsverksamhet, strategisk planering samt stödfunktioner inom personal-,
ekonomi och IT-området. Teracom-koncernen omfattar idag två helägda dotterbolag,
TERACOM Components AB och HD-Divine AB. Teracom har även fyra
intressebolag NSAB, Senda i Sverige AB, Närköping i Linköping AB och Nordic
Digital Television AB. Dessutom har Teracom en mindre ägarandel i USA-företaget
DCI, Differential Corrections Inc. Antalet anställda i moderbolaget uppgick till 715
personer vid utgången av verksamhetsåret 1997. Motsvarande antal i koncernen var
753. Antalet anställda i moderbolaget fördelade sig på 20% kvinnor och 80% män.
För koncernen i sin helhet gällde samma relation.

[8]
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2. ALLMÄNT

2.1 Historik

Långt innan radion var uppfunnen, var det en man som påstod att det skulle bli möjligt
att sända elektromagnetiska vågor genom luften. Året var 1865, och den som sa detta
var den berömde brittiske vetenskapsmannen James Clerk Maxwell. Men han visste
inte hur det skulle gå till.

Några år senare 1888, visade tysken Heinrich Hertz att Maxwell hade haft rätt. Hertz
genererade en stark elektrisk ström som kunde hoppa som en gnista mellan två
knoppar som satt i ena änden på var sin metallstav. Varje gång en gnista visade sig,
var det elektromagnetiska vågor som sändes ut. Hertz bevisade detta genom att hålla
en metallring mellan två knoppar, en på var sin sida om ringen, en dryg meter från
gnistan vid metallstängerna. När gnistor hoppade i mellanrummet mellan knopparna
på hans sändare, så hoppade gnistorna mellan knopparna på hans mottagarring också.
Detta var första gången någon som någon sänt och tagit emot radiovågor.

Andra vetenskapsmän var fascinerade av tanken att sända meddelande från en plats till
en annan utan att använda ledningar. En av dem var italienaren Guglielmo Marconi.
Han insåg det ”trådlösas” enorma möjligheter, och 1902 hade han lyckats sända
gnistsignaler över Atlanten- från Cornwall, England till Newfoundland i Kanada.
Några viktiga årtal i utvecklingen av radiosändning är:

1888 H.R Hertz bevisar förekomst av elektromagnetiska vågor, genom att
tillverka första antennen.

1901 Guglielmo Marconi lyckades sända gnistsignaler mellan England-
Amerika.

1911 Kuststationen i Göteborg invigs.

1913 Av Kungl. Maj:t utfärdas det första amatörradiotillståndet.

1917 Långvågsstationen i Karlsborg med gnistsändare för telegrafi invigs.

1921 Sveriges första officiella rundradioutsändning från Boden Radio
genomförs.

1925 AB Radiotjänst första program sändes den 1:a januari.

1955 Första FM-stationen tas i bruk.

1978 MBS (MoBilSökning) startar i Sverige.

1982 De första provsändningarna med RDS gjordes i Stockholm.

1984 RDS-standarden fastslås.
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1986 RDS sänds över alla P3-sändare.

1988 RDS införs på P1 och flera P4.

1991 EON (Enhanced other network) som ger informationen om vad som
händer i andra programnät installeras.

1992 RDS införs på P2.

1994 Start av tjänsten Epos.

[7]

2.2 Allmänt om radio

För att sända radiomeddelanden genom tomma rymden används elektromagnetiska
vågor. Dessa osynliga vågor uppför sig ungefär som vågor på vattnet. Om du kastar
en sten i vattnet så sprider sig små vågor i cirklar från den punkt där stenen träffade
vattenytan. Vågorna blir mindre och mindre desto längre bort  från centrum de
kommer . De här ringarna på vattnet består inte av vatten som flyttar sig utåt. De är
bara en upp och nergående rörelse i vattnet. Kastar du en pinne bland vågorna ,
kommer den bara gunga upp och ner, den kommer inte att föras bort av vågorna.
Vågorna efter en liten sten dör ut ganska snart. Men ju större stenen är, desto större
blir vågorna och desto längre bort förflyttar de sig. Radiovågor rör sig utåt i alla
riktningar, ungefär som ringar på vattnet, från en sändarantenn. Ju starkare vågorna
är, desto längre sträcka förflyttar de sig genom rymden.

Radiovågor rör sig med ljusets hastighet, dvs cirka 300 000 000 m/s. Radiovågens
våglängd kan variera mellan mindre än en millimeter upp till 30 km. Höjden av vågen
kallas amplitud; ju högre amplitud desto starkare är vågen. Radiovågornas frekvens är
lika med det antal vågor som passerar en viss punkt varje sekund. Miljontals vågor
kan passera på en sekund. Ju högre frekvensen är, desto kortare är våglängden. På
bärvågen överlagras den tonfrekventa signalen.

Vid en radiosändning sitter exempelvis någon i en studio och talar i en mikrofon.
Mikrofonen förvandlar de ljudvågor som kommer från talarens röst till en elektrisk
ström som varierar på samma sätt som talarens röst varierar, en sk tonfrekvent ström.
Men denna ström är alldeles för svag för att kunna sändas. Den förstärks av
transistorer och blir till en starkare varierande ström. Strömmen går vidare i någon
ledning till radiostationens sändare. I denna sändare produceras en sk bärvåg. Detta
sker med hjälp av en speciell kvartskristall som oscillerar (vibrerar) med en bestämd,
och mycket stabil frekvens.

I Sverige finns 54 stycken stora sändarstationer och 108 slavsändare för FM-
utsändning. Den typiska uteffekten (ERP) för storstationerna är 60 kW och
huvudsändarnaa antenner är placerade i 300 meter höga master. Sändningarna sker på
frekvenser mellan 87,6 till 107,9 MHz. Detta ger en räckvidd som i huvudsak
begränsas av horisonten, därav de höga masterna. Slavsändarna är hjälpsändare och
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sätts upp för att täcka in små svåra områden där de större sändarna inte når fram
riktigt bra. Slavsändarna har normalt ingen egen programmatning, utan får
programmet genom mottagning av programmet från någon större sändare. Sedan
återutsänder slavsändaren programmet .

Det kan tyvärr förekomma att en radiomottagare  kan få problem i ett mellanområde
mellan två slavsändare. Slavsändare täcker nämligen inte alltid varandra i
övergångarna. Detta sker dock så sällan att det inte anses vara ett väsentligt problem.

[6]
[7]
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3. VAD ÄR RDS?

3.1 Allmänt

Radio Data System (RDS) är en datakanal som adderas till en FM-signal. Den är inte
hörbar för lyssnarna, men den kan detekteras av en dekoder. Datakanalen
konstruerades i första hand för programrelaterad information, men utvecklandet av
nya tjänster t ex trafikmeddelanden, personsökning och dGPS har lett till lösningar för
att utnyttja RDS-signalen för andra ändamål. Med programrelaterad information
menas bl a information om vad som sänds i radiokanalen och information om
sändarnätet. Den digitala signalen sänds liksom den analoga signalen med hjälp av
bärvågor. Skillnaden ligger i att den digitala informationen skickas ut i binär form,
d v s som ettor och nollor. RDS-kanalen ligger 57 kHz över bärvågen (stations-
frekvensen) och för att skapa RDS kanalen krävs en kodare som arrangerar datat.

Bitströmmen är strukturerad enligt figur 3.1, som visar det största elementet i
strukturen, en grupp. Varje grupp på 104 bitar består av 4 block, med 26 bitar var.
Varje block består av 16 nyttobitar och 10 paritetsbitar. Nyttobitarna är de som
överför det egentliga meddelandet och paritetsbitarna är en felkorrektion.
RDS har en relativt låg dataöverföringshastighet, 1187,5 bps (bits/sek), approximativt
11,4 grupper/s.

  Grupp=104 bitar

         Block 1                Block 2 Block 3       Block 4

  Block=16 + 10 bitar

Figur 3.1. Strukturen på RDS-kanalens bitström.

Det finns flera olika typer av grupper, beroende på vilken typ av data de innehåller.
Grupperna innehåller dock alltid en typkod som visar vilken typ av grupp det är, samt
ett par datafält som är så viktiga att de skall sändas så ofta som möjligt. Dessa datafält
är PI-koden (Programme Identification code), typkod och versionskod, TP-bit
(Traffic Programme identification code) och PTY-kod (Programme Type code). T ex
PTY 31 anger ”alarm”, och utnyttjas vid  stora katastrofer. Radioapparater kan
därmed konstrueras så att de höjer ljudvolymen eller tjuter vid dessa tillfällen.

3.1.1 Funktioner i RDS
För närvarande finns följande funktioner definierade:

• Stationsnamn (PS). Visar i klartext vilket programnät som för tillfället lyssnas på.
• Alternativa frekvenser (AF). En lista med frekvenser på andra sändare som sänder

samma program. Används av bilstereo för automatisk växling till bättre sändare.
• Trafikprogramidentifiering (TP). Anger att trafikmeddelanden brukar sändas på

denna sändare.
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• Trafikannonsering (TA). Anger att ett trafikmeddelande sänds just nu.
• Programtyp (PTY). Anger vilken typ av program som sänds, t.ex. Nyheter. 15

olika programtyper finns.
• Radiotext (RT). Fri text som kan användas till att ange t.ex. musiktitlar. Max 64

tecken.
• Klocka och datum (CT). Exakt klocktid inklusive datum och veckonummer.
• Musik/talomkoppling  (MS). Anger om det är tal eller musik som sänds.
• Programnummer (PIN). Unikt ID-nummer för ett aktuellt programavsnitt.
• Dekoderinformation (DI). Anger om programmet sänds i stereo, mono eller om

någon typ komprimering används.
• Information om andra nät (EON). Ger information om frekvenser, TA, PTY och

PIN hos grannkanalerna.
• Digitala trafikmeddelanden (TMC). Presenteras i speciella mottagaren som

syntetiskt tal eller på bildskärm.
• Personsökning (RP). Text eller nummermeddelanden.
• dGPS. Korrektionsdata för GPS-positionsbestämmning.
 
Informationen är av två olika slag; nämligen statisk eller dynamisk. Den statiska
informationen består av märkning av programnät, alternativa frekvenser,
programnätsnamnet i klartext samt tidsinformationen och alstras i RDS
stationsutrustningen på varje sändarstation.

Den dynamiska information som till exempel programtyp, trafikannonsering, och
radiotext alstras i radiobolagets studio, och läggs ut manuellt eller automatiskt och
distribueras sedan till sändarstationerna via ett speciellt nät. Den dynamiska
informationen kan även användas till bl a personsökning, transparent data,
varningsmeddelanden och differentiell GPS.

Stationsutrustningen för RDS innehåller en processor för bl a kommunikation med
studiosidan och för uppbyggnad av meddelanden. När meddelandena har formaterats
och synkroniserings- och felskyddsbitar lagts till moduleras information upp på en 57
kHz bärvåg som därefter adderas till basbandet i stereokodaren före utsändning.

3.3 Mottagning av RDS
För att ta emot RDS informationen krävs en mottagare med särskild dekoder samt
logik för styrning och presentation. Funktionerna kan användas på litet olika sätt
beroende på om det är en bilradio, en bärbar mottagare eller en stationär sådan.

En RDS-mottagare behöver, precis som när det gäller godtagbar stereomottagning, en
viss minsta signalstyrka in från antennen för att fungera tillfredsställande. Särskilt
gäller detta i stadsmiljö, områden med starkt kuperad terräng eller långt från närmaste
sändare. En tumregel är att RDS behöver minst samma signalstyrka som  behövs för
att med bra ljudkvalitet ta emot stereosändningar. För täckningskartan räcker dock
inte denna tumregel. För att få fram gränsvärden då täckningen är god, varierande
eller då ingen täckning förekommer behövs en prestanda mätning göras på RDS-
mottagare (se kapitlet ”Prestanda mätning på RDS-mottagare”).
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Figur 3.1 Exempel på hur en RDS-mottagare kan se ut. På bilden är samtliga Epos-
mottagare.

[4]
[5]
[10]
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4. RADIOVÅGORS UTBREDNING

4.1 Allmänt

Fältstyrkan från en sändare varierar från plats till plats beroende på avskärmning och
reflexer. Radiovågor från en sändare passerar genom de flesta föremål, inklusive oss
själva och väggarna till våra hem. Den dämpning av signalen som erhålls genom
husväggar varierar kraftigt beroende på väggarnas konstruktion och på förekomsten
av fönster. Fältstyrkan inomhus är därför relativt svår att uppskatta.

Till skillnad från ljudvågor, kan radiovågor förflytta sig överallt, oavsett om det finns
någon luft att färdas i eller inte. Vi har kunnat lyssna på astronauter på månen som har
talat med människor på jorden via radio. Rymdsonder som är på väg till de
avlägsnaste planeterna i solsystemet kontrolleras av vågsignaler. Radiovågor färdas
rakt fram, men kan inte passera genom jordklotet. Vanliga korta vågor kan sändas
runt jorden genom att studsa dem upp och ner mot ett lager med elektriskt laddad luft
som kan finnas på ungefär 150 km höjd över jordytan.

En del vågor går längs marken, men de kan inte användas över långa avstånd,
eftersom jorden är rund. Andra vågor går rätt upp, tills de träffar ett skikt i jordens
atmosfär som kallas jonosfären. Vågorna träffar jonosfären och studsar tillbaka till
jorden. De kan studsa upp och ner mellan jorden och atmosfären hela vägen runt
jordklotet. Men det är inte alla vågor som studsar tillbaka från jonosfären. En del
mycket korta vågor, som de som används för TV, går rakt igenom och försvinner ut i
rymden. Om vi vill sända TV-bilder över Atlanten måste vi reläa via en speciell satellit
ovanför havet.

Utbredning av radiovågor från punkt till punkt på jordytan både underlättas och
försvåras av de media som ligger mellan sändaren och mottagaren. På sin väg från
sändaren till mottagaren kan radiovågen reflekteras av jord, vatten, och olika skikt av
atmosfären. Hur vågorna uppträder vid genomträngandet av eller vid reflektion mot
dessa media är beroende av många faktorer, bland vilka kan nämnas:
sändningsfrekvensen, tidpunkten på dygnet, ljus- och mörkerförhållandet längs
riktningen, årstiden, solaktiviteten, markens elektriska egenskaper samt de
atmosfäriska förhållandena på olika höjder.

När en radiovåg strålar ut från en sändarantenn kan den nå fram till mottagaren på
följande sätt:

Ytvåg: Där radiovågen breder ut sig längs markytan. Fuktig mark
ger bättre utbrednings förhållanden.

Direktvåg: Radiovågen utbreder sig luftvägen mellan sändare och
mottagare.

Markreflekterad våg: Radiovågen reflekteras mot marken.
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Reflekterad atmosfärvåg: Radiovågen reflekteras mot skikt i atmosfären och
återvänder sedan till jordytan.

Satellitöverföring: Radiovågor kan överföras med hjälp av riktantenner och
satelliter.

Denna relativt enkla bild av vågutbredning kompliceras av att atmosfärvågen inte
utbreder sig i vakuum, utan i en atmosfär som har såväl horisontella skikt som andra
oregelbundenheter. De i detta sammanhand viktigaste atmosfärskikten är troposfären,
som sträcker sig från jordytan upp till ca 10 km höjd och jonosfären som sträcker sig
från ca 40 km till ca 1300 km höjd.

Figur 4.1. Ultrakortvågors utbredning i jonosfären.

4.2 Jonosfären

Jonosfären benämnes de områden av den högre atmosfären från ca 40 till ca 1300 km
höjd. Med tilltagande höjd ändras också luftens kemiska sammansättning, och då de
olika gaserna absorberar solstrålningen ganska olika, blir resultatet att
elektrontätheten som funktion av höjden uppvisar utpräglad maxima. Detta betyder att
jonosfären elektriskt sett är skiktat och i dessa skikt bryts radiovågorna, ofta så starkt
att de reflekteras tillbaka till jordytan. Skiktens förmåga att reflektera EM strålning är
beroende av elektrontätheten i skikten, samt den inträngande vågens frekvens och
infallsvinkel. Allmänt gäller att ju högre elektronkoncentrationen är, desto högre
frekvens förmår skiktet reflektera.
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Jonosfären har fyra olika skikt nämligen D-, E-, F1-, och F2-skiktet. Till dessa fogas
ett mer sporadiskt förekommande skikt, Es-skiktet. Radiovågor med frekvens
överstigande ca 30 MHz passerar som regel genom jonosfären ganska obehindrat.
Det sporadiska Es-skiktet som uppträder på samma nivå som det ordinarie E-skiktet
har en så stor elektrontäthet att det förmår reflektera signaler upp till ca 100 MHz.
Huvuddelen av detta skikt verkar som en rent metallisk reflektor, d v s att vågenergin
reflekteras totalt inom ett mycket snävt höjdområde.

Jordens yttre atmosfär träffas varje dygn av ett stort antal meteorer och
mikrometeorer. Under sin färd genom atmosfären kolliderar meteoren med
luftpartiklar och efterlämnar ett spår av elektroner. Huvuddelen av spåret bildas på
höjder kring 100 km och där blir elektrontätheten så hög att frekvenser upp till flera
hundra MHz kan under vissa betingelser reflekteras mot spåret.

Joniseringar i samband med norrsken kan ge upphov till reflektioner av radiovågor
inom hela frekvensområdet 30-1000 MHz. Anmärkningsvärt är att den starkaste
signalen erhålles om antennen riktas mot norrskenszonen oberoende av riktningen till
sändaren.

4.3 Vegetationens inverkan

Vegetationen ger upphov till spridning och dämpning av radiovågen. Dessa
förhållanden har inte samma verkan på utbredningen i alla delar av frekvensspektrat.
När våglängden är lång blir påverkan av träd och övrig växtlighet ringa. Det är därför
först inom VHF och högre frekvensområden som vegetationens inverkan blir av
betydelse. I praktiken påverkas inte utbredningen av vegetationen under 30 MHz,
medan fullständig absorption och spridning sker vid frekvenser över 10 GHz.

Polariserbarheten hos träd är större i riktningen parallellt med fibrerna (i längdled) än
vinkelrätt. Ett träd har således olika egenskaper i olika riktningar. Det innebär att träd
visar olika egenskaper vid vertikal och horisontal polarisation. Detta innebär att
dämpningen är större för vertikal polarisering  än för horisontal polarisation.
Variationer i fältstyrkan kan även förekomma beroende på trädens rörelser, om
antennhöjderna är mindre än trädhöjden.

[6]
[7]
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5. ANTENNER

Antennen har till uppgift att sända eller ta emot elektromagnetisk strålning. Runt en
strömgenomfluten ledare bildas magnetiska fältlinjer, och mellan två ledare bildas
elektriska fältlinjer. På samma sätt uppstår magnetiska fältlinjer runt en antenn och
mellan antennens båda ändar bildas ett elektriskt fält. När antennen matas med en
växelström kommer energin att pendla mellan ett elektriskt och ett magnetiskt fält.
Vid varje växling mellan elektriskt till magnetiskt fält kommer en viss del av energin
ett stråla ut i form av EM-våg.

Det har visat sig praktiskt att uttrycka antenners egenskaper i förhållande till en
referensantenn. Som referens väljs i regel en tänkt, i alla plan rundstrålande antenn. En
sådan antenn kallas isotrop. En sådan antenn kan inte konstrueras i verkligheten, utan
alla antenner har en viss form av riktverkan. Det innebär att antennen strålar inte lika
mycket i alla riktningar. Då gäller också att en antenn har en maximiriktning. I denna
riktning är strålningstätheten vid sändning som störst. På grund av oundvikliga
förluster i antennen är antennens utstrålade effekt något mindre än dess tillförda
effekt.

5.1 Polarisation

En radiosignal är en elektromagnetisk våg, liksom ljuset. Den består av ett elektriskt
och ett magnetiskt fält som ligger vinkelrätt mot varandra. Polarisationen definieras
som det elektriska fältets riktning när radiosignalen färdas genom rymden.

För att få bästa resultatet är det viktigt att sändar- och mottagarantennen har samma
polarisation. Teracoms FM och TV-sändningar i det markbundna nätet är till
övervägande del horisontellt polariserade, med det förekommer även vertikal
polarisation. Andra polarisationer som antenner kan ha är lutande, vänster-cirkulär,
höger-cirkulär och eliptisk.

5.2 Sändarantenner

De i FM sammanhang vanligaste sändarantennerna är s k reflektorantenner
(dipolmattor). I sin enklaste form kan en sådan antenn bestå av en dipol och bakom
denna en metallplatta som reflekterar den signal som annars skulle ha strålat rakt bak.
Vid montering av en halvvågsantenn framför en reflektor, fås samma arrangemang
som för en halvvågsdipol över en perfekt ledande jord. Dipolantennen kommer att
spegla sig i reflektorn och vi får en s k spegelantenn bakom reflektorn. Denna
spegelantenn strålar ut samma effekt som dipolantennen med 180 graders fas vridning.
Om avståndet mellan reflektorn och dipolantennen är en fjärdedels våglängd kommer
spegelantennen och dipolantennen att stråla i fas. Den reflekterade plattan utgörs i
verkligheten ofta av ett metallnät och benämns reflektorgrind.

För t ex Storumans del består antennsystemet av 24 stycken element monterade på
1,8 meter mastsida. Elementen är monterade i åtta våningar.
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Figur 5.1. Exempel på hur en mast ser ut. På bilden är Storumans mast avbildad.

Antenner har både jord och metallföremål i sin närhet. Alla dessa föremål påverkar
antennen både när det gäller impedans och strålningsdiagram.
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5.2 Mottagarantenn

Den vanligaste antennen för mobil FM-radio är en kvartsvågsantenn. När det gäller
FM-utsändningar så är den utsända signalen i de flesta fallen horisontellt polariserade,
medan mottagarantennen är vertikalt polariserad. Detta kan verka konstigt, men det
visar sig att när den horisontellt polariserade radiovågen når bilen så avböjs den mot
bilens sidor. Resultatet blir en våg med en polarisation som är ett mellanting mellan
horisontal och vertikal och då går det utmärkt att ta emot med en vertikalt polariserad
antenn.

5.4 Antennens strålningsdiagram

En antenn har normalt olika strålningsegenskaper i olika plan. För att kunna beskriva
antennens tredimensionella strålning i rymden delas antennen upp i olika plan.
Strålningen redovisas i två mot varandra vinkelräta plan. Vanligen är det fråga om E
och H-planet, d v s de plan i vilka den elektriska respektive den magnetiska fältstyrkan
ligger.

Figur 5.3. Antennens strålningsdiagram med dess lober.
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En strålningslob är den del av strålningsfältet inom en konisk yta som begränsas av
riktningarna för vilka strålningen är noll eller har minimum. Den lob som innehåller
antennens maximiriktning kallas huvudlob. Övriga lober kallas bilober som kan indelas
i sidolober och baklober, uppmätning av strålningsdiagram se kapitlet ”Uppmätning av
antenndiagram” sid 16.

[6]
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6. UPPMÄTNING AV ANTENNDIAGRAM

På Televerket Radio (nuvarande Teracom AB) bildades 1972 en mätgrupp vars
huvudändamål var att mäta antenners strålningsdiagram med hjälp av en
specialutrustad helikopter. Varje nyinstallation mäts upp och stora antennsystem
kontrolleras efter åtgärder, eller då felaktigheter  misstänks. Mätningarna görs inom
ett stort frekvensområde, från långvågsbandet upp till SHF, Super High Frequencies.

Genom att använda utrustning monterad i en helikopter mäts antennstrålnings-
diagrammen upp då antennen är installerad och verkar i sin arbetsmiljö. För dessa
mätningar är det viktigt att veta helikopterns position i förhållande till mätobjektet och
ge piloten nödvändig information för navigering. Positioneringen sker sedan några år
tillbaka med hjälp av GPS (Global Positioning System) med differentiella korrektioner
(dGPS) och en digital barometer för högre upplösning i höjdled.

Allt data från mätningarna lagras i en dator ombord på helikoptern för att senare
användas för beräkningar och diagramplottningar. Resultatet av mätningarna
presenteras grafiskt i realtid i ett antennstrålningsdiagram, se bilaga 1.

6.1 Positionering och navigering

Helikoptern följer en redan förbestämd rutt och positionen fås genom ett dGPS-
baserat positions- och navigationssystem. Positionen matas in i datorn som finns
ombord på helikoptern och konverteras till en position relativt antennen. Dessa data
som avstånd, bäring och elevation presenteras för piloten med hjälp av ett ILS-
instrument (Instrument Landing System). Innan man hade tillgång till GPS fick man
navigera direkt efter kartan.

6.2 Vertikala och horisontella mätningar.

För att bestämma antennsystemets utbredning i vertikalplanet och på så vis också
bestämma läget för huvudloben i vertikalplanet mäts det så kallade
vertikalstrålningsdiagrammet upp. Dessa mätningar påbörjas med helikoptern nära
marken som därefter stiger till en höjd på ca 200 meter ovanför antennen. Från dessa
vertikaldiagram utläses vid vilken vinkel från horisontalplanet och på vilken höjd som
huvudloben ligger. Därefter kan antennens horisontalsstrålnings-diagram mätas upp på
ett bestämt avstånd och på den höjd som motsvarar vertikallobens maxvärde.

Vid denna vinkel flyger helikoptern runt antennen och samlar in signalnivåer som
”paras” ihop med navigationsdatat till det horisontella diagrammet. För att öka
tillförlitligheten mäts tre kompletta cirklar upp, dessa editeras och medelvärdesbildas
till ett slutgiltigt resultat vid bearbetningen. Exempel på hur ett horisontaldiagram ser
ut visas i bilaga 1 och figur 6.1. Exempel på hur ett vertikalstrålningsdiagram ser ut
visas i bilaga 2.
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Figur 6.1 Horisontaldiagram.

Signalstyrkan mäts i helikoptern cirka två gånger per sekund av fältstyrkemätaren
ESVP, tillverkad av Rohde & Schwartz. Datorn som finns ombord tar emot
positionen varje sekund. Positionsdatat används för att korrigera och relatera
signalnivån till avståndet. Varje signalnivå och position lagras på en hårddisk för att
förse en loggning på minst fem signalnivåer per grad i horisontalplanet och minst tio
signalnivåer per grad i vertikalplanet.

Efter mätningen används datorn som finns ombord på helikoptern för att normalisera
och optimera interpoleringen. Efter detta kan antenndiagrammet plottas ut. I
mjukvaran, HELIOS editeras diagram, olika diagram typer och skalor kan väljas,  data
till andra applikationer kan exporteras etc. HELIOS är utvecklat av Teracom
Components AB och är ett Windowsbaserat program för luftburna antennmätnings
system.

Figur 6.2. Exempel på mätning med mjukvaran, HELIOS.
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Helikoptern som används vid antennmätningar är utrustad med testmottagare,
mätantenner, navigations hjälpmedel och en kontrolldator. Under mätningarna sänks
mottagarantennen 3,5 meter under helikoptern med hjälp av en teleskopmast. Detta
för att eliminera inverkan från helikoptern.

För att analysera antenndiagrammen och utforma antennsystem används sedan
programmet HODIAX. Funktioner i programmet är bland annat:

• Visa vertikala och horisontella antenndiagram.
• Upp till 12 antenndiagram kan visas och editeras samtidigt.
• Exportering av data till andra Windowsprogram exempelvis Excel.
• Utskfift av diagramm med antenninformation och beräkningsparametrar.
• Utföra vektoranalyser av beräknade antenner för att utforma optimala

antennsystem.
• Digitalisera analoga diagram.

[9]
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7. PREDIKTERING AV TÄCKNINGEN

Detta arbete har som uppgift att prediktera RDSP3-P4 täckningen för samtliga FM-
sändare och frekvenser med hjälp av verktyget Teragis. Den slutliga produkten blir en
täckningsbild för sändare över hela Sverige.

Idag predikteras FM-täckning med hög noggrannhet med hjälp av  prediktions-
applikationer. För predikteringen av täckningsbilden RDSP3-P4 används ett verktyg
som heter Teragis. Teragis är ett program som är utvecklat av Teracom och består av
ett antal moduler. Exempel på moduler är ARC/INFO och Predict. Teragis används
främst i avseende för frekvensplanering och interferensanalys, men kan även användas
för att beräkna täckning för TV, FM, DAB och digital TV. Predikteringen sker genom
användning av en höjddatabas och terrängdatabas. Interferensanalys innebär en analys
av störnivåer på en tjänst eller från en tjänst. Täckningsområdet från en sändare blir
betydligt mindre om hänsyn tas till andra störande sändare i närheten än om detta inte
görs.

[1]

7.1 Inparametrar

För predikteringen krävs ett antal inparametrar (nedan beskrivna). Informationen om
dessa inparametrar finns i stationsdatabasen (SDB). I denna databas finns all
information om samtliga stationer och sändare. Programmet för att hämta data ur
databasen heter ”SDB for Windows” och är som namnet säger ett Windowsbaserat
program för informationssökning om de olika stationerna.

Följande parametrar används i beräkningarna:

• Mast position Eftersom hänsyn tas till
terrängmodell och höjdmodell så måste
mastens position anges så noggrant som
möjligt. Positionen anges i longitud och
latitud eller i ”Rikets nät”, RT 90 2,5 gon V.
Om positionen anges i  latitud/longitud
transformerar Teragis om positionen till
koordinatsystemet RT 90 2,5 gon V.

• Marknivå Anger helt enkelt marknivån.

• Antennhöjd (TX) Anger sändarantennens höjd över marken i
meter. För att få den totala höjden över
havet adderas antennhöjden till marknivån.
Summeringen av höjderna görs automatiskt i
Teragis.
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• Antennhöjd (RX) Anger mottagarantennens höjd över marken.
För höjden över havet för positionerna
används den digitala höjdmodellen.

• Frekvens Anger de olika kanalernas frekvens i MHz.

• Polarisation Anger polarisationen på sändarantennen. De
 flesta FM-sändarna har horisontell

polarisation, några enstaka slavsändare har
vertikal polarisation.

• Effekt, ERP Utstrålad effekt. EPR, Effektive Radiated
Power. Anges i W, Watt.
Vanligaste utsända effekten för FM sändarna
är 60 000 W.

• Antenndiagram Alla antenner har en viss form av riktverkan,
d v s den strålar inte lika mycket i alla
riktningar. Antenndiagrammen mäts upp vid
helikoptermätningar (se kapitlet
”Uppmätning av antenndiagram”).
Antenndiagrammen anges i -dB (dämpning)
vid varje grad (0-360 grader).

• Beräkningsvinkel Beräkningen sker längs radialer.
Beräkningsvinkeln är vinkeln mellan dessa
radialer. Ju mindre vinkeln sätts, desto fler
radialer beräknas och därmed ökar också
noggrannheten. Mellan radialerna sker sedan
en interpolation. För täckningskartan
används en vinkel på en grad.

 
• Beräkningsradie Anger hur långa radialerna skall vara, alltså

hur långt från en sändare beräkningen skall
utföras. För samtliga sändare beräknas
täckningen med en radie på 140 km från
sändaren, ett fåtal master på hög höjd
beräknas på 180 km. Anges i kilometer.

• Cellstorlek Anger hur stor varje cell skall vara. En cell
på 50 x 50 meter täcker alltså i verkligheten
en motsvarande yta på marken. För
täckningskartan används en cell på 200 x
200 meter.

För beräkningarna matas data in för samtliga stationer i så kallade setup-filer. Dessa
lagras som informationsfiler i en databas.
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Om inte marknivån matas in i setupfilen används positionen för att räkna fram höjden
med hjälp av en höjdmodell. Höjdmodellen är ett raster med en nodtäthet på 50 meter.
I varje nod finns positionen och höjden för just den punkten lagrad. För att sedan
räkna om höjden i den angivna positionen används en bilinjär interpolation (se
Appendix A).

I beräkningen för täckningen används förutom höjdmodellen också en
terrängtypsmodell. Terrängmodellen är uppbyggt som ett raster där varje ruta har ett
heltalsvärde som karakteriserar en terrängtyp. För framtagning av terrängtyp i varje
punkt sker ingen interpolering. Varje punkt antar helt enkelt värdet som den cell
punkten befinner sig i.

7.2 Beräkningens gång

Beräkningsgången kan delas upp i flera etapper. Fältstyrkan beräknas på 50% av
platserna och vid 50% av tiden. Nedan beskrivs programmets beräkningsgång:

1. Programmet hämtar höjdprofilen för varje radial. Radialerna har en längd på 140
kilometer (några enstaka sändare beräknas på 180 kilometer) räknat från mastens
position. I varje punkt som ligger med en täthet på 200 meter längs radialerna
lagras ett höjdvärde. Beräkningen av höjden sker genom bilinjär interpolering.
Liksom höjden lagras även ett värde för typ av terräng i varje punkt.

Terrängen är klassad enligt följande:
 
• Skog
• Öppenmark
• Sankmark
• Tätort
• Vatten
• Glaciär
• Kalfjäll

2. Fältstyrkan beräknas längs radialerna i varje punkt med hjälp av vågutbrednings-
programmet Predict som är en del av hela Teragis systemet. Predict är utvecklat i
Kanada CRC, Communication Research Center. Fältstyrkan beräknas med en
uteffekt på 1 kW och med en idealt rundstrålande antenn. I denna del av beräkning
används positionen, marknivå, sändarens antennhöjd, mottagarens antennhöjd,
frekvensen och polarisation av sändarantennen.

3. För att få en bättre interpolation mellan radialerna måste punkterna förtunnas.
Detta gör Teragis automatiskt med hjälp av ett C-program som medelvärdesbildar
punkterna längs radialerna och därefter kan punkter tas bort.

4. Nästa steg blir att triangulera. Detta sker i ARC/INFO. I och med förtunningen
bildas det trianglar som blir större längre ut längs radialen. Syftet med förtunningen
är att trianglarna som bildas skall ha lika ungefär lika utsträckning i både X- och Y-
led. Se bild nedan.
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Bild 7.1. Förtunning och triangulering av punkter längs radialerna för bättre
interpolering mellan radialerna.

5.  ARC/INFO genererar därefter ett raster och interpolerar än en gång för att varje
cell i rastret skall få ett entydigt värde.

6.  Inverkan av antenndiagram och uteffekt beräknas.
Se bilaga 3 för resultatet av en täckningsberäkning och därmed täckningen för en
sändare.

[3]

Denna procedur sker för varje sändare och för varje P3 och P4 frekvens. För att få
täckningsbilden för flera antenn väljs helt enkelt maxvärdet i varje cell.

7.3 Analys vid olika val av parametrarna

För att se hur täckningen påverkas av olika val av parametrar görs en analys. De olika
setupfilerna beräknas enligt samma procedur som tidigare för respektive sändare.
Vissa parametrar ändras. Vid jämförelsen subtraheras den ena från den andra.
För att illustrera skillnad av täckningen vid olika parametrar används en grå färgskala.
För exempelvis skillnaden mellan P3 och P4 så har P4 bättre täckning ju ljusare den
gråa färgen blir och P3 har bättre täckning ju mörkare färgen blir. Observera att pixlar
med ”No data” inte har någon färg.
Vid ”lika” täckning skiljer sig fältstyrkan med högst 5 dBµV/m.

Faktorer som kontrolleras är:

• Hur stor inverkan har frekvensen på täckningen ?
• Hur stor inverkan har antennhöjden på täckningen?
• Hur stor är skillnaden i täckning i ett område om slavsändarna tas bort ?
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7.3.1 Slutsatser av analysen
Slutsatserna ut dessa täckningsbilder är:

• Inverkan av frekvensen är obefintlig de har alltså ”lika” täckning. Till detta kan
man nämna att skillnaden mellan frekvenserna för P3 och P4 inte är stor vilket
leder till att skillnaden blir ännu mindre än om t ex kanalerna P1 och P4 valts. Se
bilaga 4.

• Inverkan av antennhöjden har som väntat större betydelse än frekvensen. Ju högre
upp mottagarantennen befinner sig desto lättare är det att ta in signaler och
inverkan av bl a radioskugga blir mindre. Se bilaga 5.

• Vad som händer vid borttagande av en slavsändare i ett område visas i bilaga 6.
Största skillnaden är i området närmast slavsändaren. Detta resultat var väntat

 p g a att anledningen till utplacering av en slavsändare är just för att täcka in
 områden där inte storstationen når. I detta fall blir täckningen över centrala Luleå
 betydligt bättre om man använde slavsändare.
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8. PRESTANDAMÄTNING PÅ RDS-MOTTAGARE

Syftet med mätningen var att bestämma känsligheten för en RDS-mottagare och
använda resultatet för att bestämma gränsvärden för signalstyrkan. Principen för
mätningen är att i en lab-miljö generera signalen med varierande fältstyrka och mäta
hur stor andel datablock som kan tas emot utan fel. Vid mätningen användes en Aztec
Teravox-mottagare med serienummer s/n 04.

8.1 Uppkoppling i Laboratoriet.

RDS-kodare

Stereokodare Signalgenerator
(SMG)

Signalanalysator
(FMA) Mätbur

innehållande
RDS-mottagare
som mätning
genomförs på.

PC för
styrning av
mottagare

Brusgenerator Dämp-sats,
10 dB

Figur 8.1. Uppkopplingen av utrustningen i laboratoriet.

Följande utrustning används vid prestandamätningen:

1. RDS kodare används för att generera RDS kanalen på 57 kHz.
2. Brusgenerator används för att enligt CCIR’s norm skapa mono eller

stereo i ljudkanalerna.
3. Stereokodare används för att summera ihop alla kanaler tillsammans

med pilottonen till en komplett MPX.
4. Signalgeneratorn (SMG) används för att modulerar MPX signalen till

en FM kanal.
5. Signalanalysatorn (FMA) används för att kontrollera deviationen på

FM kanalens komponenter.
6. Mätburen används för att förhindra icke önskade signaler att nå

mottagaren.
7. PC’n används för att ändra inställningar på mottagaren samt loggning

av data.
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Vid mätningen användes följande parametrar.

• FM kanalens frekvenser valdes till: 87,6 MHz
      93,2 MHz

   99,4 MHz
   107,9 MHz
• RDS-signalens deviation till 3 kHz
• Dämpsatsen till 10 dB

För styrning av mottagaren och loggningen av datat används ett Hyper-terminal
program. Statistiken över utsänt data beräknas på ca 2000 block. Ur datat beräknas
en blockfelhalt i procent. Blockfelhalten är antal felaktiga block efter rättning
dividerat med totala antalet block.

Vid varje mätmoment regleras signalnivån (dBm) samt frekvensen (MHz) på
signalgeneratorn. Som tumregel förloras cirka 3 dB vid mobilmottagning. Vid
mätningarna används inte en komplett multiplex, d v s ljudkanaler och pilotton
saknades. Med anledning av detta samt eventuella mätfel så reduceras signalnivån med
1 dB. Totalt reduceras signalnivån med 4 dB.

Signalstyrkan fås genom följande formel:

E=Pr + 107 + 20*log(7,6 * f/c)-G+ a (dBµV/m)

där f är frekvensen i Hz, c är hastigheten av mediet i m/s. Pr är signalnivån i dBm. G
och a är antennvinst respektive antennkabel dämpningen i dB. Resultatet från
mätningen visas i dBµV/m i tabellen nedan.

DBµV/m Blockfelhalt i % Blockfelhalt i % Blockfelhalt i % Blockfelhalt i %
87,6 MHz 93,2 MHz 99,4 MHz 107,9 MHz

29
30 47 30 25 36
31 16 5,8 10,5
32 4

32,5 7
32,7 5,3 5
32,8 4,2 6,6 1,85 2,9
33 3

33,1 1,9
33,2 1,2
33,3 2,2 1,2
33,4 1,9 0,84
33,5 1 0,5 0,56 0,63
34 0,16
35 0 0 0

Tabell 8.1. Prestandamätning på Aztec Teravox s/n 04. Tabellen visar blockfelhalten
vid varierande signalstyrka för olika frekvenser.
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För att lättare åskådliggöra resultatet av mätningen ritas ett diagram med dBµV/m
och blockfelhalt på X- respektive Y-axel, se bilaga 7.
Som standard för gränsvärden när mottagningen anses god är vid en blockfelhalt
mindre än 5%.Ur diagrammen (bilaga 7) tas signalstyrkan för respektive frekvens vid
5% blockfelhalt, därefter beräknas ett medelvärde för de fyra frekvenserna för att
generalisera hela FM-bandet.

Frekvens dBµV/m vid 5% blockfelhalt
   87,6 MHz 32,85

93,2 MHz 33,05
99,4 MHz 32,25
107,9 MHz 32,80

Tabell 8.2. Signalstyrkan för respektive frekvens vid 5% blockfelhalt.

Medelvärde, M för FM-bandet:

M=(32,85+33,05+32,25+32,80)/4= 32,7375 ≈ 32,7 dBµV/m

8.2 Gränsvärden för täckningen

För att bestämma gränsvärden för täckningen används diagrammet för signalstyrkan
(dBµV/m), se bilaga 8. Signalstyrkan över medelvärdet ger intervallet då täckningen
är god. I områden där täckningen kan variera används medelvärdet som övre gräns.
Som undre gräns används signalnivån då blockfelhalten är 100 %, alltså 29 dBµV/m.
Under 29 dBµV/m förekommer ingen täckning, de så kallade ”vita” områdena.

Följande gränsvärden för täckningen erhölls således:

• Ingen täckning < 29 dBµV/m
• Varierande täckning 29,1-32,7 dBµV/m
• God täckning > 32,7- dBµV/m
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9. VERIFIERING AV TÄCKNINGSKARTAN

Syftet med verifieringen är att bedöma hur väl den predikterade täckningskartan
överensstämmer med verkligheten. Vid mätningen insamlas två typer av data från en
mätpunkt. Ett mätvärde beskriver signalstyrkan och det andra beskriver mätpunktens
läge i något lämpligt koordinatsystem. Under mätningen insamlas mätdata och
registreras i loggfiler. För jämförelsen mellan predikterad och uppmätt signalstyrka
används kvalitetsmåtten medelvärde och standardavvikelse på differensen.

9.1 Utrustning för mätningen

Utrustning för mätning av loggfiler.

1. Laptop med:
• Terminal-program
• RDS-Monitor

2.  RDS-mottagare, Teravox
3.  GPS-mottagare med inbyggd dGPS
4.  FM-antenner
5.  Kablage
6.  Batterier

9.2 Mätning

För att kunna mäta mot en viss utvald sändare kan mottagaren ställas in så att den
endast tar emot data på en viss frekvens. Till exempel ställs mottagaren in på
frekvensen 100,0. På detta sätt låses mottagaren på Skellefteå sändaren och
mottagaren kan inte ta emot starkare signaler från andra sändare. På motsvarande sätt
ställs mottagaren in på Älvsbyns respektive Kalix sändaren.

Körsträckor:

Luleå - Skellefteå Frekvens inställd på Skellefteå sändarens P3 frekvens,
100.0 MHz.

Skellefteå - Luleå Frekvens inställd på Skellefteå sändarens P4 frekvens,
103.9 MHz.

Luleå - Skellefteå Frekvens inställd på Älvsby sändarens P3 frekvens, 99.4
MHz.

Kalix - Luleå Frekvens inställd på Älvsby sändarens P3 frekvens, 99,4
MHz.

GPS-mottagaren levererar data enligt ett protokoll som heter NMEA. Det som
används från NMEA meddelandet är i detta fall GPS tid, x-koordinat, y-koordinat.
Teravox-mottagaren levererar tid, signalstyrka och blockfelhalt. För att koppla
signalstyrkan till en position på kartan måste synkroniseras de båda loggfilerna genom
att jämföra tiden när de är uppmätta. Eftersom tiden mellan GPS-tiden och svensk tid
skiljer från varandra med en timme och nio sekunder korrigeras GPS tiden. Filen som
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sedan kommer att användas i verifieringen innehåller: positionen (x,y), signalstyrkan
(dBuV/m) och blockfelhalten (%), denna fil kommer nedan att kallas Indatafil.

Exempel på NMEA-meddelande där $GPGGA används:

$GPGGA,111502,6504.1927,N,02126.4449,E,2,08,00.15,000000.0,M,0022.3,
M,01,00
$GPZDA,111502,24,04,1998,+00,00
$GPGLL,6504.1927,N,02126.4449,E,111502,A
$GPVTG,177.4,T,172.2,M,000.1,N,0000.1,K
$GPRMC,111502,A,6504.1927,N,02126.4449,E,000.1,177.4,240498,005.2,E*
70

Exempel på Teravox-meddelande:

Time           Err %  dBµV
12:16:35      12          26
12:16:38      12          26
12:16:40       4           26
12:16:43       4           24
12:16:45       2           28

9.3 Beräkning

De data som insamlas kan inte användas direkt i tolkningen. Först måste de bearbetas
i Matlab* innan de kan presenteras. Bearbetningen går ut på att konvertera
positionerna som GPS-mottagaren levererar från WGS84 till RT 90 2,5 g V. För
beräkningen av predikterade värden används Teragis och för det behövs data för
sändarna som mäts mot. För beräkningen av standardavvikelsen och medelvärdet
används Matlab.

Följande parametrar används i beräkningen av de predikterade värdena:

• X-koordinaten i RT 90 2,5 gon V
• Y-koordinaten i RT 90 2,5 gon V
• Marknivån
• Indatafilen IndatafilX
• Utdatafil UtdatafilX.arc
• Cellstorlek 50 meter för att få bästa

upplösningen
• Antennhöjd
• Mottagarantennens höjd 1,5 meter
• Frekvens
• Polarisation
• Effekt (ERP)
• Antenndiagram
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Med dessa parametrar beräknar Teragis fram signalstyrkan i varje position som är
angiven i indatafilen. Vid beräkningen skapas en utdatafilen som innehåller samma
data som indatafilen förutom ett antal kolumner som läggs till. Bl a läggs den
uppmätta signalstyrkan och den predikterade signalstyrkan i varsin kolumn. Med
dessa två kolumner jämförs den mätta täckningen med den predikterade täckningen.
Genom att beräkna differensen mellan de båda kolumnerna och plotta ut en kurva fås
en snabb överblick av resultatet. För tolkningen beräknas standardavvikelsen och
medelvärdet på differensen för utfilerna.

9.4 Resultat av verifieringen

Figurerna 9.1-9.4 visar mätpunkternas numrering på x-axeln och skillnaden mellan
predikterat och uppmätt värde i dBµV/m på Y-axeln.

• Körsträcka: Luleå - Skellefteå 
 Sändare: Skellefteå
 Frekvens P3, 100.0 MHz
 Antal mätpunkter: 580 st
 Medelvärde: 12,5 dBµV/m
 Standardavvikelse: 7,6 dBµV/m

 

 
 
 
Figur 9.1. Fördelningen av differensen mellan predikterat och uppmätt fältstyrka.
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• Körsträcka: Luleå - Skellefteå 
 Sändare: Älvsbyn
 Frekvens: P3, 99.4 MHz
 Antal mätpunkter: 2800 st
 Medelvärde: 13,3 dBµV/m
 Standardavvikelse: 7,3 dBµV/m

 
 
 

 
 
 

Figur 9.2. Fördelningen av differensen mellan predikterat och uppmätt fältstyrka.
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• Körsträcka: Luleå - Skellefteå 
 Sändare: Älvsbyn
 Frekvens: P3, 99.4 MHz
 Antal mätpunkter: 70 st
 Medelvärde: 6,5 dBµV/m
 Standardavvikelse: 6,4 dBµV/m
 
 

 
 
 
Figur 9.3. Fördelningen av differensen mellan predikterat och uppmätt fältstyrka.
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• Körsträcka: Skellefteå - Luleå
 Sändare: Skellefteå
 Frekvens: P4, 100.0 MHz
 Antal mätpunkter: 1500 st
 Medel: 6,4 dBµV/m
 Standardavvikelse: 4,3 dBµV/m

Figur 9.4. Fördelningen av differensen mellan predikterat och uppmätt fältstyrka.
 

Som tumregel reduceras det predikterade värdet med cirka 6 dBµV/m för att minska
inverkan av en icke ideal antenn. Detta görs på grund av att det predikterade värdet är
framtaget för en helt rundstrålande mottagarantenn. Det mätta värdet fås genom
uppmätning med en bilantenn. Dessa antenner är oftast inte helt rundstrålande vilket
leder till att det predikterade värdet kommer att ligga högre än det uppmätta.

Följande formler används:
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Om man subtraherar inverkan av antenn, så erhålls följande resultat:

Sträckan: m (1) Sx (2) Sm (3)
Luleå-Skellefteå 6,5 7,6 0,32
Luleå-Skellefteå 7,3 7,3 0,14
Luleå-Skellefteå 0,5 6,4 0,76
Skellefteå-Luleå 0,4 4,3 0,11

Variabeln M/ Sm är t-fördelad. Hypotesen H0: M=0 kan då formuleras, vilket innebär
att de predikterade värdena förväntas överensstämma med de uppmätta värdena. M är
det sanna väntevärdet subtraherat från det uppskattade vänte värdet. I detta fall är m
medelvärdet. H0 förkastas om (m/Sm) > 1,96, vilket ej är fallet för mätserie 1, 2 och 4.
Detta innebär att de predikterade värdena ej alltid överensstämmer med de uppmätta.
Det förefaller således att vissa systematiska fel kvarstår.

Noggrannheten i differensmätningarna är ∑ 4
xs =6.5 dBµV/m.

Detta påvisar ett brus i beräkningen.

För att korrigera den predikterade täckningen med den uppmätta beräknas
medelvärdet på alla körsträckor. Sedan subtraheras täckningsbilden med nedanstående
resultat.

Slutsatsen blir således att vissa systematiska fel kvarstår. Viss del av felet beror på att
själva prediktionsverktyget inte räknar helt korrekt samt att vid beräkningen används
höjd- och terrängtypsmodeller med inte alltför hög upplösning. En orsak till det
uppkomna bruset är också att en skillnad på ca 2 dBµV mellan mottagaren och
Monitor-programmet upptäcktes. Det går ej att här avgöra om resterande brus
kommer från predikteringen eller från mätningarna. För att få en uppfattning om detta
krävs exempelvis att precisionen i mätningarna studeras, t ex genom att mäta samma
sträcka två gånger men med olika instrument.
På grund av avsaknad av likvärdiga instrument kan vidare tester inte utföras på
resterande brus. Detta anses inte heller nödvändigt på grund av att det resterande
bruset är relativt litet.
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10. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Den predikterade täckningskartan som tagits fram i detta examensarbete beskriver inte
den verkliga täckningen på ett detaljerat sätt utan mer översiktligt. Orsaken till detta
är att alla variationer som finns i verkligheten helt enkelt inte går att återskapa i
digitala modeller och de dataset som finns tillgängliga. För att återskapa till
exempelvis en stads komplexa miljö skulle behövs en mycket detaljerad höjd- och
terrängtypsmodell. Men syftet är ej heller att skapa en detaljerad bild, utan målet har
hela tiden varit att illustrera en täckning över hela Sverige.

Täckningen varierar även över tiden samt andra ej predikterbara faktorer. Till exempel
så påverkas utbredningen av radiovågor av  tidpunkten på dygnet, ljus- och
mörkerförhållandet längs riktningen, årstiden, solaktiviteten, markens elektriska
egenskaper samt de atmosfäriska förhållandena på olika höjder.

De slutsatser som man kan dra är följande:

• De predikterade täckningskartorna är användbara för översiktlig redovisning.
• Som gränsvärde för god mottagning uppmättes 32,7 dBµV/m.
• Som gränsvärde för varierande täckning uppmättes 29-32,7 dBµV/m. Fältstyrka

under 29 dBµV/m betecknas som ”ingen” täckning.
• Genom analysen kan man konstatera att inverkan av relativt närliggande

frekvensen är obefintlig på täckningen.
• Inverkan av antennhöjden har som väntat större betydelse än frekvensen.
• Täckningen blir betydligt bättre man använder sig av slavsändare i ett område med

dålig täckning.
• Noggrannheten i de predikterade täckningskartorna är bättre än 6,5 dBµV/m.
• Medelfelet för alla mätserier är 11 dBµV/m. C:a 6 dBµV/m beror på antennen och

ytterligare c:a 2 dBµV/m beror på kalibreringen av mottagaren och Monitor-
programmet. Resterande brus beror antingen på prediktionsverktyget eller på
verifieringsmätningen. Detta har dock inte studerats i sammanhanget p g a att
bruset anses litet.



Täckningskarta RDSP3-P4 35

11. REFERENSER

[1] Kämpe B, Stenflo A, Lundin A-L, Löfgren O, Nieminen P,
Förstudierapport Datorbaserat Kartstöd i Teracom, okt 1996.

[2] Lantmäteriet, Handbok till mätningskungörelsen Fotogrammetri,
Lantmäteriverket.

[3] Online help, Teragis. Predict.

[4] Teli, The RDS System, maj 1992, ver 1.07.

[5] Teli, This is RDS!!, maj 1992.

[6] Teracom AB, Antennteknik.

[7] Teracom AB, Rundradioteknik information, 1997.

[8] Teracom AB, Teracom Årsredovisning 1997, Stockholm, 1 april -98.

[9] Teracom Components, Antenna measurements from the air, 1996.

[10] Wallerman A, Övervakningssystem för RDS, Linköping Universitet,
Institutionen för datavetenskap, dec -92, LiTH-IDA-Ex-9268.

[11] Östman A, Interpolering av geografiska data, Luleå tekniska
Universitet, Nov -95.



36

APPENDIX 1 BILINJÄR INTERPOLERING
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Bilaga 1  Horisontal Radiation Pattern, HRP
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Measured at elevation angle: 0.0 deg.

Date: 960205 Transmitter power: 1 kW

Type of antenna: BRW 88 Measured ERP: 2.5 kW

Frequency: 97.100 MHz Feeder attenuation: 1.0 dB

Antenna height: 347 m a ground Antenna gain: 5.0 dBd

Measured at a distance of 300 m

Station: JÖNKÖPING BONDBERGET   FM 3
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Bilaga 2 VERTICAL RADIATION PATTERN
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Measured in azimut: 315.00 deg.

Date: 980326 Transmitter power: k

Type of antenna: R&S AD087/B017/50 Measured ERP: k

Frequency: 655.250 MHz Feeder attenuation: d

Antenna height: 248 m a ground Antenna gain: d

Measured at distance of 1800 m

Station: VISBY / FOLLINGBO  UHF  K44  TV4
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Bilaga 3 Täckningsbild Älvsbyn P3
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Bilaga 4 Älvsbyn P3-P4

Skillnaden i fältstyrka är i huvudsak cirka 5 dBµV/m.
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Bilaga 5 Älvsbyn 10 - 1,5 m
antennhöjd

Den övervägande ljusa färgen visar att täckningen blir bättre med högre antennhöjd.



43

Bilaga 6 (Storstationer+slavsändare)-
storsändare

Den ljusa färgen visar förbättringen vid användande av slavsändare i ett område.


