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• Droner har potensiale til å hjelpe oss med noen arbeidsoppgaver

• Droner er i «skuddet»

• Avdeling for Teknologi: Følge med på den teknologiske utviklingen, 
og vurdere hvordan ny teknologi kan påvirke Nkoms oppgaver

Bakgrunnen for Droneprosjektet
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• Finne interferens og støykilder

• Sjekke hvilke antenner som er i bruk, lag strålingsdiagram på disse

• Dekningsmålinger

Bruksområder



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet4

• Kurs og eksamen i 2019

• RO3 Operatørtillatelse fra 
mars 2020

• 4 piloter per dags dato

Nkoms dronetillatelse
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• Kan løfte 5,5 kg nyttelast

• Ca. 20-25 min flytid med 
last på ≈ 3 kg

• Mulig å hente ut sensordata
(GNSS, kompass)

DJI Matrice 600 Pro



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet6

• Målemottaker: SDR med egenutviklet 
software

• Mobilnett brukes til overføring av måledata

• Scanner frekvensspekteret i sanntid, 
opptak kan lagres for videre analyse

Nyttelast
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• En FM-stasjon har tillatelse til å sende med 
antenneretning på 100 grader

• Sendes FM på samme frekvens 
i flere retninger fra samme mast?

Sjekke antenneretning til en FM-sender
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Sjekke antenneretning til en FM-sender

0
10 20

30
40

50
60

70
80

90

100
110

120
130

140
150

160170
180

190200
210

220
230

240
250

260

270

280
290

300
310

320
330

340350

Målt antenneretning
• Sirkler rundt masten og måler

• Analyserer opptaket i etterkant

• Basert på nivå kan vi visualisere 
retningen på signalet
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• Droner kan brukes til mange 
av våre oppgaver

• Begrenset utvalg med radioutstyr som kan 
brukes

• Utfordring med sterke sendere

• Posisjon og kompassretning er avgjørende 
for analyser i etterkant

Våre erfaringer, så langt
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• Hente ut sensordata fra dronen og integrere dette i våre 
måleprogrammer

• Måle absoluttnivå

• Dekningsmålinger

Videre arbeid
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Spørsmål?

Takk for meg
asn@nkom.no

Nkom på Facebook
facebook.com/nasjonalkommunikasjonsmyndighet

Seksjon for tilsyn og veiledning på Facebook
facebook.com/frekvenskontroll

http://www.facebook.com/nasjonalkommunikasjonsmyndighet
http://www.facebook.com/frekvenskontroll
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