Windmolens beïnvloeden radio communicatie ZX ronde 10 januari 2021
Enkele weken geleden meldde Adri PD0AV uit Waardenburg dat hij
fluctuerende signalen waargenomen had op 2 meter en 70 cm.
De fluctuerende signalen waren van de laatste tijd, eerder had hij deze niet
waargenomen.
De eerste reactie was dat er een probleem zo kunnen zijn met de verticale
combiantenne maar na controle bleek dit niet het geval te zijn. Het viel op dat
de fluctuerende signalen niet altijd dezelfde frequentie hadden en er
momenten waren dat ze niet werden waargenomen.
Al snel was een relatie gelegd met het nieuw in gebruik genomen
Windmolenpark bij verkeersplein Deil. Daar staan 11 windmolens opgesteld
met een tip wiekhoogte van 208 meter. De masthoogte is 136 meter. De
wieken zijn van glasvezel versterkt polyester met carbon voor bliksemafleiding.
Het fabricaat is Lagerwey type L136.
De woning van PD0AV ligt 2 km zuid van het windmolenpark. Vanuit de tuin zijn
de wieken van de windmolens goed te zien wat helpt om te kunnen monitoren.

Deze waarnemingen hebben geleid dat we een plan opgestart hebben om ter
plaatse een experiment uit te gaan voeren op 2 meter en 70 cm.
Dit experiment moet aantonen dat het windmolenpark inderdaad de oorzaak is
van het fluctuerende signaal.
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De Experimenten bestonden uit een audio visuele opname van de draaiende
wieken van de windmolens in relatie met de audio van een FM signaal op 2
meter en 70 cm vanuit Culemborg en Waardenburg.
De Audiovisuele opnamen zijn op 640 meter afstand aan de zuidzijde in het
midden van het windmolenpark gemaakt.
Voor de opname op de testlocatie is de volgende apparatuur gebruikt:
- Yaesu FT857D met mobile verticale rondstralende antenne op het dak
van de auto.
- Samsung HD videocamera + statief
- Spectrum analyser RSP SAS + SDR Uno + Dell Labtop
Om het experiment uit te voeren moet er natuurlijk voldoende wind aanwezig
zijn. Ook de windrichting en daarmee de stand van de wieken kan van invloed
zijn. De ideale hoek t.o.v. de stand van de wieken is de invalshoek.

De rotatie snelheid van de windmolens is 11,7 rpm. Ongeveer 35 maal per
minuut passeert een wiek de mast van een windmolen. Tijdens de visuele
waarneming draaiden de wieken van de 11 windmolens asynchroon.
De onderlinge afstand tussen de windmolens is ongeveer 400 meter 2 x de
wiek hoogte. De traject lengte van de opgestelde windmolens is ongeveer 4
km. De tipwiek snelheid is 3,14 x rotordiameter x rotatiesnelheid= 3,14 x 136
mtr x 11,7 rpm = 4996 meter per minuut = 83 meter per seconde.
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Opstelling 11 windmolens bij verkeersplein Deil

De experimenten zijn op donderdag 24 december 2020 uitgevoerd.
De voorspelde windkracht was 4 Beaufort en de wind kwam uit noordelijke
richtingen, de wiekstand was ongeveer 300 vanuit het noorden naar west
De eerst test was een FM signaal op 145.937,5 kHz uitgezonden door een Yaesu
FT857D met een vermogen van 10 watt uit een Comet GP6 verticale antenne
vanuit een woonwijk in Culemborg ten noord oosten van het windmolenpark.
De afstand tot de ontvangstlocatie was 11,5 km. De fluctuaties waren duidelijk
te horen maar er was geen relatie te leggen met de roterende wieken.
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Te horen waren ongeveer 48 fluctuaties per minuut bij een wiekrotatie van 8,5
rpm. De signaalsterkte was S9 +20dB ( -53dBm)
De tweede test was een FM signaal op 433.100 kHz uitgezonden door een
Yaesu FT857D met een vermogen van 10 watt uit een Comet GP6 verticale
antenne vanuit een woonwijk in Culemborg ten noord-oosten van het
windmolenpark. De afstand tot de ontvangstlocatie was 11,5 km. De fluctuaties
waren ook nu weer duidelijk te horen maar er was ook nu geen relatie te
leggen met de roterende wieken. Te horen waren veel meer fluctuaties per
minuut bij een wiekrotatie van ook 8,5 rpm dan bij het 2 meter signaal. De
signaalsterkte was S9 +10dB (-63dBm )
De derde test was een FM signaal op 145.937,5 kHz uitgezonden door een
portofoon met een vermogen van 200 mW vanuit een woonwijk in
Waardenburg ten zuiden van het windmolenpark. De afstand tot de
ontvangstlocatie was 2 km. De fluctuaties waren ook nu duidelijk te horen
maar er was ook nu geen relatie te leggen met de roterende wieken van de
zichtbare windmolens. Te horen waren onregelmatige fluctuaties per minuut
bij een wiekrotatie van ook 8,5 rpm. De signaalsterkte was S9 +10 ( -63dBm )
De derde test was een back scatter proef om aan te tonen dat er ook signalen
terug werden gereflecteerd door de windmolens. Het FM signaal kwam immers
vanuit het zuiden waarbij het niet het windmolenpark doorkruiste.
Een vierde proef was een 2 meter mobile verbinding op verschillende
afstanden oostwaarts van het windmolenpark tussen PD0AV en PA1JT.
Zelfs onder mobile omstandigheden ware er geen fluctuerende signalen waar
te nemen.
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Ook directe communicatie tussen Ophemert / Waardenburg en Ophemert /
Culemborg leverde geen fluctuerende signalen op.
De signaalsterkte van de te ontvangen stations waren allemaal boven de S9 De
gemiddelde fluctuatiediepte was ongeveer -20dB. De pieken in het signaal zijn
kortdurend van periode.
Uit deze experimenten zijn geen wetenschappelijke conclusies te trekken maar
bedoeld om aan te tonen dat het windmolenpark de VHF/UHF
radiocommunicatie beïnvloed.
Er zijn nog wat meetgegevens die geanalyseerd moeten worden onder andere
de fluctuatie pieken in relatie met de rotatiesnelheid en de stand van de
wieken. Verder is het experiment beperkt omdat alleen getest is op genoemde
locaties, frequenties, FM modulatie en het aangegeven vermogen.
Er wordt een meetplan gemaakt om dit verschijnsel nog eens verder te gaan
onderzoeken.
Deze experimenten zijn een eerste stap om aan te tonen dat deze windmolens
radiocommunicatie verstoren. De hinder die optreedt, kan voor radio amateurs
geen probleem te zijn maar kunnen voor andere diensten misschien wel
problemen gaan opleveren.
Ook de uitbreiding met meer windmolenparken in dit gebied kan er voor
zorgen dat de hinder aan radio communicatie gaat toenemen.
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In het Milieueffectenrapport wat aan de gemeente Geldermalsen is
overhandigd voor de goedkeuring procedure is deze verstoring van
radiocommunicatie niet kenbaar gemaakt wat zou kunnen betekenen dat dit
minder of geheel niet bekend is bij degene die het Milieueffectenrapport
opgesteld hebben of de richtlijnen hiervoor maken.

De audio waveform van het fluctuerend 2 meter signaal bij 100% videosnelheid

De audio waveform van het fluctuerend 2 meter signaal bij 20% videosnelheid
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