
Lokale omroepen Eindhoven en omgeving via DAB+ te ontvangen

DAB+ 4 Brainport experiment tot 1 januari 2018

De lokale omroepen van Eindhoven en omgeving zijn tot 1 januari 2018 ook te 
ontvangen via DAB+. Luisteraars kunnen hun DAB+ ontvanger afstemmen op 
het ensemble van “DAB+ 4 Brainport” op kanaal 8A. Dan kunnen zij digitaal 
luisteren naar de programma's van

• Studio040, de lokale omroep voor Eindhoven, Geldrop en Nuenen
• Glow FM, de jongerenzender
• Radio Son & Breugel
• Omroep Best
• Omroep Veldhoven
• VOS FM, uit Valkenswaard
• Radio 4 Brainport (engelstalig), voor de internationale gemeenschap

Alle stations worden AAC gecodeerd met een bit rate van 80 kilobits per 
seconde uitgezonden, met maximale foutencorrectie capaciteit (profile A1). De 
restcapaciteit wordt benut voor een oproep aan luisteraars om een 
ontvangstrapport te sturen door het invullen van een enqueteformulier op 
www.DABlokaal.nl/DABtest.

Het heeft bijzonder lang geduurd voor het ensemble in de lucht kon worden 
gebracht, doordat de antenneopstelplaats op de Eindhovense stadhuistoren 
lange tijd niet beschikbaar was door renovatie werkzaamheden. De tijd die nu 
resteert hoopt de initiatiefnemer, Gerard Lokhoff, te gebruiken voor verificatie 
van ontvangstprognoses: “Juist op het moment dat de indeling van de DAB 
frequentieruimte ter discussie staat, willen we door een praktijktest verifiëren 
of de gebruikte normen voor planning van indoor en outdoor ontvangst nog 
met de werkelijkheid overeenkomen. Deze normen zijn meer dan 20 jaar oud, 
en lijken – door het grote aantal klachten over met name indoor ontvangst – 
op verkeerde aannamen gebaseerd te zijn. Destijds werd gedacht aan DAB 
ontvangst met een buitenantenne op 10 meter hoogte. Tegenwoordig is 
mobiele en (indoor) portable ontvangst op 1,5 meter hoogte veel belangrijker”.

De stations leveren hun signalen aan via een innovatief contributiesysteem 
gebaseerd op uiters goedkope raspberry pi microprocessoren. De lange 
voorbereidingsperiode is o.a. gebruikt om dit systeem te optimaliseren. Het 
heeft nu al maandenlang heel stabiel gedraaid, zoals ook gemeld door 
WorldDAB, het consortium dat de DAB standaard promoot.

Links:
www.DABlokaal.nl/DABtest

https://www.worlddab.org/system/news/documents/000/008/283/original/110
92017_RaspDAB_Contribution_-_press_release.pdf?1505206102 

Voor meer informatie: info@DABlokaal.nl
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Ontvangstprognose DAB+ 4 Brainport Ensemble vanaf Stadhuistoren

Geel – outdoor dekking, groen – indoor dekking


