MÅLING PÅ INDENDØRS MOBILNET & WIFI
Mobiltelefoni og WiFi bliver i stigende grad forretningskritisk for både erhvervslivet og det offentlige. For at
mobiltelefonerne fungerer korrekt, kræver det et godt
mobilnet. Såvel udendørs som indendørs, og både når
man står stille og er i bevægelse.
De mange forskellige
netværkstyper 2G (GSM), 3G
(UMTS) og 4G (LTE) skaber
udfordringer, når de skal arbejde
sammen på tværs af de forskellige
frekvensbånd, og i særdeleshed når
der er et indendørs mobilanlæg i en
bygning.
Det første skridt på vejen mod
bedre mobildækning er en
dækningskontrol med specialiseret
måleudstyr betjent af eksperter.
Herved kortlægges dækningshuller
og/eller fejl på mobilanlæg.
Som Facility Manager kan det være
en nærmest uoverskuelig opgave
at finde ud af, om et indendørs
mobilanlæg fungerer korrekt, om
der er problemer med dækning og
interferens, eller om problemerne
skyldes dårlige mobilterminaler.

Indendørs måling (walktest)
Med bærbart måleudstyr kan
der f.eks. laves dækningskontrol
af indendørs dækning, og fejl
på indendørs mobilanlæg kan
afsløres. Det er muligt at måle på
udefrakommende signaler såvel
som på indendørs anlæg.

Hvad kan der måles?
• Signalstyrke (dækning) på 2G,
3G, 4G og Wi-Fi (WLan)
• Signalkvalitet på 2G, 3G og 4G
• Rate for droppede & fejlede kald
• Datahastighed (IP Throughput)
• SMS (succesrate,
leveringshastighed)
• Video Stream (YouTube)
• E-mail
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EKSEMPEL PÅ INDENDØRS MÅLING
Billede 01: Billedet viser en
indendørs måling, som klarlægger
flere områder med dårlig dækning.
Brugere med terminaler, der ikke har
gode radioegenskaber, vil opleve
problemer med fejlede-/droppede kald.
Brugere med terminaler med gode
radioegenskaber kan opleve problemer
med fejlede-/droppede kald.
Billede 02: Billedet viser, at
signalkvaliteten derimod er helt fin og
uden interferens. En god signalkvalitet
hjælper ved lav signalstyrke.
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Agg. Active
[Min, -105)
[-105, -90)
[-90, -80)
[-80, -70)
[-70, -60)
[-60, -40)
[-40, Max)

RSCP (dBm)
(0)
(0%)
(36)
(2,08%)
(360)
(20,85%)
(865)
(50,09%)
(381)
(22,06%)
(85%)
(4,92%)
(0)
(0%)

Agg. Active Ec/Io (dB)
[Min, -18)
(0)
(0%)
[-18, -15)
(0)
(0%)
[-15, -13)
(0)
(0%)
[-13, -11)
(1)
(0,06%)
[-11, -9)
(0)
(0%)
[-9, -7)
(1)
(0,06%)
[-7, -5)
(49)
(2,84%)
[-5, 0)
(1676)
(97,05%)
[0, Max)
(0)
(0%)

