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1. Behövs fri sikt?
Det vanligaste svaret, JA! Men...
Det finns många faktorer som påverkar hur långt man kommer. En viktig faktor är att
man har helt fri sikt. Men på kortare avstånd så behöver enstaka träd eller väggar inte
vara några problem. Men det är helheten som gör det och då finns det några saker som
påverkar signalen. Några av dem är nedan:

1. Antenn

2.

Ju större förstärkning det är på antennen desto längre kommer man. Man ska
dock inte har för stark antenn utan den ska vara anpassad för ändamålet. Här
gäller det vanliga lagom är bäst! Har man för stark antenn kan man komma för
långt och störa andra trådlösa nät och få in andra signaler som man inte vill ha.
Vad man har för uteffekt på radiokortet
Ju högre uteffekt desto längre kommer man. Som exempel kan jag ge att en
vanlig Dlink normalt ger 32 mW (15dBm) uteffekt (D-LINK DWL-2100AP) men en
Mikrotik ger upp till 65mW (19 dBm). Det innebär att man kommer 63% längre!
Många tillverkare anger dock maxeffekten. Effekten varierar beroende på vilken
frekvens man kör och på vilken hastighet. Om vi tar ett Atheros 5006 radiokort,
som är ett standardkort som används av många inkl vår Mikrotikutrustning,
specificeras uteffekten enl. följande:
IEEE 802.11a: 17dBm/-88dBm @ 6Mbps 13dBm/-71dBm @ 54Mbps
IEEE 802.11b: 19dBm/-95dBm @ 1Mbps 19dBm/-90dBm @ 11Mbps
IEEE 802.11g: 18dBm/-90dBm @ 6Mbps 15dBm/-73dBm @ 54Mbps
Som ni kan se är uteffekten endast 13 dBm när man kör 5 GHz och full hastighet
mot den maximala 19 dBm. Liknande värden återfinns på hos alla tillverkare och
många ligger långt under detta och vissa anger det inte alls!
Men...
Man ska inte bara stirra sig blind på uteffekten. Lika viktig är hur bra
radioenheten hör! Nedan är värde tagna från två olika accessespunkter. Den ena
är en D-LINK DWL-2100AP och den andra en Mikrotik med Atheros 5006
radiokort.
D-LINK DWL-2100AP
54Mbps OFDM,-66dBm)
6Mbps OFDM,-87dBm)
Mikrotik Atheros 5006
54Mbps OFDM, -73dBm)
6Mbps OFDM, -90dBm)
Ni kan se så skiljer det hela 7 dBm på 54 Mbit/s och 3 dBm på 6 Mbit/s. Med 7
dBm så kommer man ganska långt! Det är alltså stor skillnad mellan en billig
accesspunkt för 600:- och en som kostar 1500:- och upp! Man ska titta lika
mycket på känsligheten som på uteffekten!

3. Hur långa antennkablar man använder och vilken kabel ska jag använda?

Antennkabeln spelar mycket stor roll för hur långt man kommer. Antennkablar
som ska användas till trådlösa nät ska vara på 50 ohm. Den enklaste
antennkabeln är vanlig RG58 som även används i den äldre coaxialnätverken.
Vanlig RG58 har ca. 1 dB förlust per m kabel för 2.4 GHz. 3 m kabel är 3 dB
förlust vilket är en halvering av effekten! En bra kabel är med andra ord viktig och
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man ska ha så kort kabel som möjligt.
Nedan är några exempel på olika kablar och dess förluster.

4.

Kabeltyp

Förlust 2.4GHz Förlust 5GHz

RG58 "billig"

1-1,5 dB/m

1 - 3 dB/m

RG58 mil

0,6 dB/m

1,17 dB/m

Low Loss tunn (HXF1336 0,62 dB/m

1,03 dB/m

C2FCP/WBC400

0,29 dB/m

0,46 dB/m

1/2" Heliax

0,13 dB/m

0,21 dB/m

Vi använder RG58 mil som ger ca 0,6 dB i förlust per m samt en lowloss kabel av
typen HXF1336 samt C2FCP. Vi kan även ta hem andra typer om de efterfrågas.
Normalt är det så korta avstånd som används att dess kablar fungerar bra och de
håller ett bra pris/prestanda förhållande.
Vilken kabel som ska användas beror på var den ska användas. Till en skarvkabel
hemma på 3 m duger en billig RG58 oftast bra. För 10 m utomhus
rekommenderar vi en lowloss och är det över 10 m så bör man använda en C2FCP
kabel eller bättre. Det beror också lite på vilken antenn, uteffekt och avstånd man
har. Till 5 GHz rekommenderar vi korta kablar, 1-2 m med C2FCP då förlusterna
snabbt blir stora annars. Radioenheten ska ALLTID sitta så nära antennen som
möjligt och långa kablar kommer göra att signalen försvinner snabbt!!! Fråga oss,
så hjälper vi till att ge förslag på utrustning.

5. Vad som finns i mellan antennerna absorberar signalen?

Fri sikt fungerar bäst med trådlösa nät. Ha som regel att allt som innehåller
vatten och fukt absorberar signalen då 2.4 GHz är samma frekvens som används i
mikrovågsugnar. All metall reflekterar signalen. Sätt inte antennen för nära ett
stuprör eller ett plåttak.
Alla typer av lövträd absorberar radiosignalen och ett lövträd i vägen kommer att
minska räckvidden rejält. En björk kan stoppa signalen helt!!!

6. Har man tillräckligt med "fritt luftrum" för signalen?

Även om man har helt fri sikt, så är det inte säkert att det kommer att fungera!!!
Radiosignalen behöver ett visst fritt luftrum för att transportera sig igenom. Ju
längre avstånd desto större luftrum. Gäller även höjden över marken!
Två träd
Antenn mellan två träd kan ställa till problem! Har otur kommer problemen bara
ibland! Regn, dagg, dis eller snö är kända faktorer som kan påverka. Vattnet
lägger sig på träden som då absorberar signalen. Så fort det torkar upp så funkar
det igen. En mycket irriterande grej!
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Två hus
Samma sak gäller mellan två hus.

Två skorstenar
Mellan två skorstenar är ännu lurigare då man uppfattar det som mer fritt.

Fritt på ena sidan
Man kan ibland ha fritt på ena sidan. Det kan hända att antennen sitter i kanten
på ett hus eller ett träd. Även detta kan ställa till problem!
Har ni någon av ovanstående problem, försök hitta en annan placering av
antennen. Om det inte finns andra möjligheter så är det bara att prova sig fram
den hårda vägen, men det är inte alltid så kul då antennerna kan sitta högt.
Problemen brukar även uppkomma när det är som mest olämpligt och vädret som
sämst! Murphys lag!
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7. Finns det andra källor som använder samma frekvensutrymme i närheten
som kan störa min signal?
Inom tätbebyggt område kan det ibland finnas många som använder trådlöst och
frekvensutrymmen kan vara upptaget. Det brukar visa sig som dåligt
Signal/brusförhållande. Ett knep att komma förbi detta är att använda sig av
horisontella antenner istället för vertikala då de flesta idag använder sig av
vertikala antenner. En annan lösning kan vara att sektorisera upp området för att
få in mindre störsignaler. En rundstrålande antenn tar upp signalen 360° grader
medan en sektorantenn kan begränsa sig till 90°. Ett alternativ kan vara att helt
gå över till 5 GHz bandet som för det mesta är helt störfritt, ännu.

Har du mycket "brus" i ditt område så måste du ha större marginaler. Vid
beräkning av en länk har man normalt 5 dB marginal. Detta baserar sig på att det
är brusfritt! Skulle det vara 10 dB brus, så ligger man helt plötsligt på -5 dB!

Bygger man sitt trådlösa nät så är det normalt inte några problem med ett träd eller
några väggar, men det finns som sagt begränsningar. Ovan är de viktigaste faktorerna
och sedan får man prova sig fram. Det kan finnas dolda saker som man inte tagit med i
beräkningarna som överraskar en. Ett gott råd innan allt slutmonteras och sätts fast.
Prova att det fungerar!

2. Hur långt kommer man?
Det är en av de vanligaste frågorna som jag får. Den frågan beror på många parametrar.
Nedan ger jag ett par exempel på hur stora antenner man ska ha för olika avstånd. Ta
det som en grov uppskattning och många faktorer kan som sagt påverka hur långt man i
verkligheten kommer. Man kommer olika långt på 2.4 respektive 5 GHz och jag har delat
upp det i två tabeller.
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Avståndsexempel 2.4 GHz:
Antenn nr 1

Antenn nr 2

Max avstånd
2.4GHz-54MBit/s

Max avstånd
2.4GHz-11MBit/s

12 dBi

12 dBi

1,5 km

9,7 km

14 dBi

14 dBi

2,4 km

15,4 km

18 dBi

18 dBi

6,1 km

38,7 km

24 dBi

24 dBi

24,4 km

154 km

4 dBi omni

12 dBi

0,61 km

3,8 km

4 dBi omni

14 dBi

0,77 km

4,8 km

4 dBi omni

18 dBi

1,2 km

7,7 km

4 dBi omni

24 dBi

2,4 km

15,4 km

8 dBi omni

12 dBi

0,97 km

6,1 km

8 dBi omni

14 dBi

1,2 km

7,7 km

8 dBi omni

18 dBi

1,9 km

12,2 km

8 dBi omni

24 dBi

3,8 km

24,4 km

12 dBi omni

12 dBi

1,5 km

9,7 km

12 dBi omni

14 dBi

1,9 km

12,2 km

12 dBi omni

18 dBi

3,0 km

19,0 km

12 dBi omni

24 dBi

6,4 km

37,9 km

15 dBi omni

12 dBi

2,1 km

13,7 km

15 dBi omni

14 dBi

2,7 km

17,3 km

15 dBi omni

18 dBi

4,3 km

27,4 km

15 dBi omni

24 dBi

8,6 km

54,0 km

Avståndsexempel 5 GHz:
Förutsättningar: En standard radioutrustning med ett Atheros radiokort som ger 13 dB
(32 mW) för 54 Mbit/s och 16 dB (65 mW) för 12 Mbit/s. Kabelförluster på 3 dB på varje
sida samt helt fri sikt. En marginal på minst 5 dB.
Max avstånd
Max avstånd
Antenn nr 1
Antenn nr 2
5GHz-54MBit/s
5GHz-12MBit/s
22 dBi

22dBi

3,8 km

34 km

30 dBi

30 dBi

24,5 km

218 km

10 dBi omni

22dBi

0,97 km

8,7 km

10 dBi omni

30 dBi

2,4 km

21,8 km

13 dBi omni

22dBi

1,3 km

12,2 km

13 dBi omni

30 dBi

3,4 km

30,8 km

16 dBi panel

22dBi

1,9 km

17,3 km

16 dBi panel
30 dBi
4,8 km
43,6 km
När ni ska bygga ett trådlöst nät, försök hålla er inom marginalerna för full hastighet 54
Mbit/s enl. ovan. Kör inte på gränsen eller "det kanske går". Det går oftast INTE och ni
kommer bli missnöjda med både prestanda och stabiliteten.
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3. Starkast antenn är inte alltid bäst!
En av de vanligaste missuppfattningarna är att man ska ha så stark antenn som möjligt!
GLÖM DET! Ha bara så stark som behövs eller en antenn som är avsedd för ändamålet.
En grundregel är att ju starkare antenn desto plattare antennlob.
Vad menas då med antennlob?
Om man tar en antenn på 3 dBi så sänder den nästan ut signalen rom ett runt klot. Lika
mycket åt alla håll. Ju mer man sedan förstärker signalen desto plattare blir bollen för att
till slut bli helt platt!

Ovan ser man att 3 dBi antennen kommer att ha en mycket bra täckning i närområdet
medan 12 dBi inte har någon närtäckning alls. Nedan ger jag ett par exempel på var
olika antenner kan passa:
Rundstrålande 3 dBi:



Lagerlokaler med högt i tak där man vill ha bra täckning till truckar och
handdatorer.
1 1/2 plans och 2-planshus

Rundstrålande 6 dBi:







Lagerlokaler med lågt i tak där man vill ha bra täckning till truckar och
handdatorer.
1-planshus
Rundstrålande 9 dBi:
Lagerlokaler med lågt i tak där man vill ha bra täckning till truckar och
handdatorer.
Stora 1-planshus
Stora innegårdar
Ett kvarter eller en gata, dock inte placerad för högt, ca 8-15
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Rundstrålande 12 dBi:






Utomhus på längre avstånd. Sitter antennen 30 m upp så kan den närmaste
klienten vara 200 m bort. Det är först där antennsignalen när når marken!!! Alla
närmare än 200 m kommer befinna sig i en död zon!
Nedan är en skiss på hur långt bort första kunden kan vara för olika
spridningsvinklar. Antennen sitter här endast 10 m högt.
4 dBi har en spridninsvinkel på 50° och signalen når marken efter 8 m
8 dBi har en spridninsvinkel på 15° och signalen når marken efter 38 m
12 dBi har en spridninsvinkel på 8° och signalen når marken efter 70 m

4. Fukt och vatten = kortslutning!!!
Ofta när man får sin utrustning så vill man ha upp den så fort som möjligt för att se om
det fungerar och det kan ibland bli provisoriskt uppsatt. Att vulka kontakter slarvas det
mer än gärna med! Resultatet låter dock inte vänta på sig. Vid första bästa regnskur är
det roliga över!
På frekvenser på 2.4 resp. 5 GHz är fukt och vatten lika med kortslutning. Se därför till
att täta kontakten med antingen vulkaniserande tejp eller krympslang med smältlim
inuti. Använder du vulkaniserande tejp, så ska den sträckas till 50% av sin längd och
tejpas jämt över kabel och kontakt. Börja 2-3 cm ut på kabeln, över kontakten och ut 23 cm på andra sidan och sedan tillbaka igen. Är det kallt ute, värm vulktejpen innan så
den verkligen vulkar (smälter ihop) ihop. Använd inte varmluftspistol men hårtork på låg
effekt kan fungera med försiktighet. Sätt sedan gärna lite svart isoleringstejp över för att
skydda vulktejpen mot UV-ljus. Vi säljer små 0,5m bitar av vulktejp i vår shop. Den finns
annars i välsorterade byggvaruhus eller stormarknader för 50-100 kr för en rulle.
Skulle du ha fått fukt i en kontakt, antenn m.m., plocka ner allt och ta in det inomhus
och låt det torka något eller några dygn på en varm och torr plats. Skulle det ha gått in
mycket fukt kan man få klippa av kabeln och pressa en ny kontakt. Det kan nämligen
komma in fukt mellan ytterhöljet och innerledaren som man sedan inte kan få bort.

5. Hantera en antennkabeln försiktigt och böj den inte för mycket!
En antennkakel består av en innerledare, ett isolerskikt av t.ex. skum, en jordfläta samt
ytterhölje. En antennkabel måste hanteras försiktigt. Man får inte:

Sida 8 av 21

TRÅDLÖST NÄTVERK





Klämma den i t.ex. ett fönster
Dra i den över en kant
Ha inte mindre böjradie en föreskrivet. Ett bra mått är att börjar innersidan få
små veck, så har man böjt den för mycket!
Trampa eller gå aldrig på en antennkabel och för allt i värden kör inte över den
med din bil!!! Det är bara att klippa av den biten för ni har förstört kabeln!

6. Fäst upp antennkabeln!
Fäst alltid upp antennkabeln med buntband.
OBS! Buntbanden ska vara svarta då vita ej tål UV-ljus och kommer att spricka efter
något år.
Anledningen till att det är viktigt att fästa upp antennkabeln är att den annars kan röra
sig vid blåst och skada kontakter eller kabeln samt att vikten på kabeln kan skada
anslutningen på antennen. Antennkabeln ska därför fästas upp på ett sådant sätt att
dess tyngd inte belastar antennen eller dess kontakt.

7. Jag har ett 1 1/2 eller 2-planshus. Hur får jag bra täckning?
Ett av de vanligaste problemen som jag får frågor är från folk som bor i 1 1/2 eller 2planshus. De får inte täckning på bägge våningsplanen eller stora döda punkter.
Problemen är extra stora i gamla hus och hus med tjocka betonggolv och väggar. Men
det finns lösningar även för detta, men det kräver att man använder rätt utrustning. Här
kan ni glömma accessespunkten för 500 spänn direkt!
Lösning nr 1
Börja med vår Mikrotik Routerboard 532 med dubbla radiokort för 2.4Ghz. Ni har ingen
nytta av 5 GHz här! Enheten ska även vara utrustad med N-hona anslutning för extern
antenn.
Ja, den kostar lite mer men den har plats för dubbla radioenheter och är ganska
överlägsen konkurrenterna och det funkar!
Komplettera med 1 st 8 dBi antenner samt 1 st 9 dBi antenn som skruvas direkt på
Mikrotiken. Dessa antenner har en smal spridningsbild och signalerna kommer då inte slå
in så mycket på våningsplanen, men signalen kommer långt på varje våningsplan och
några betongväggar gör verken till eller ifrån! Placera allt på en central och öppen plats i
huset. Tänk på att inte sätta enheten på en vägg där det kan finnas en kylskåp eller en
panna väggen bakom! Radiovågorna kommer då att studsa! Försök att sätta enheten så
högt att den kommer över eller en bit på sidan ca 2 m upp på väggen. Sätter ni
antennerna för lågt så kommer ni få alla möbler och inredning som kommer att
absorbera signalen mer och där med sämre täckning! Sämsta tänkbara placering är en
bit ovanför golvnivå bakom en dator och med ett element bakom. Tro inte ens att en
sådan lösning kommer fungera bra!
Var noggrann när ni monterar, slarv får man alltid betala för i efterhand!
Böj inte antennkablar för mycket. Insidan av en böj får aldrig börja få småveck!
En antennkabel får aldrig klämmas! Har ni klämt kabeln, så är den förstörd!
Se Exempel nedan hur man kan göra:
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8. Jag har ett 1 -planshus. Hur får jag bra täckning?
I ett 1-planshus är det lite enklare att få bra täckning. Många nyare hus har endast tunna
gipsväggar som signalen lätt går igenom. Jag har två exempel nedan på hur man kan
göra. Har man ett mycket stort hus kan det ev. behövas delas upp i flera sektorer med
roaming emellan.
Se exempel nedan hur man kan göra:
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9. Jag har en lagerlokal. Hur får jag bra täckning?
I en lagerlokal finns massor med olika förutsättningar som man måste ta hänsyn till för
att det ska fungera bra. Det kan vara allt från det enkla öppna lagret i exempel i 1 till
komplexa lager i flera byggnader med 10-talet sändare eller fler. Har man en så komplex
lösning så rekommenderar vi inte att man installerar det själv om man inte är mycket
insatt i trådlöst. Kontakta oss då för konsultation först. Vi kan bistå med allt från att
svara på frågor till kompletta installationer.
Se Exempel nedan hur man kan göra:
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10. Jag och en kompis vill dela bredband, hur ska vi göra?
Jag kommer ge två olika alternativ på hur man kan göra och vilken utrustning som kan
användas.
1. Ett billigt alternativ för upp till ca 1000 m.
2. En lösning för företag er som bara nöjer er med det bästa och kräver att det ska
fungera!
Alternativ 1
Ett billigt alternativ för upp till ca 1000 m.
En billig och enkel lösning för privatpersoner och mindre företag som inte kör
affärskritiska lösningar. En lösning från D-Link som använder 54 Mbit/s (ca 20-25 riktiga
Mbit/s, så det fungerar perfekt till ADSL 24 Mbit). Kräver helt fri sikt för 1000m. Har ni
lite buskar eller annat i vägen räkna med 1-300 m max! Har ni en björk, så är det kört!
Flytta antennerna!
Material:
1 st D-Link DWL-2100AP, 108 Mbps, 802.11.b/g, Pris på Dustin: 795:-/st
1 st D-Link DI-624, 108 Mbps, 802.11.b/g, Pris på Dustin: 695:-/st
2 st Antenner Yagi 14 dBi inkl 4 m kabel med R-SMA á 355:-/st tot. 710:=================
Summa: 2.200:- inkl moms
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Spelar eller tankar ni mycket? Byt ut DI-624 mot en D-LINK DGL-4300 SUPER G GAMING
ROUTER. En vanlig DI-624 kommer inte klara av alla samtidiga anslutningar utan att
tappa prestanda (pingtiderna kommer öka). Detta medför att det kommer kännas segt
och det kommer inte gå att spela eller använda IP-telefoni m.m. DGL-4300 klarar även
enkel trafikprioritering för spel och IP-telefoni. En D-LINK DGL-4300 SUPER G GAMING
ROUTER kostar ca 1295:-, 600:- mer än DI-624.
Se exempel nedan:

Alternativ 2
En lösning för företag eller er som bara nöjer er med det bästa! Fungerar upp
till 3,8 km.
Kräver ni en lösning som ska fungera med affärskritiska lösningar eller vill ni bara ha det
bästa kompletteras lösningen med 2 st paraboler på 30 dB. Då kan man köra upp till
24,5 km med 54 Mbit/s. Det kostar ca 3.300:- extra.
Material:
2 st Mikrotik Routerboard 532 med dubbla radiokort. Pris 3.891:-/st tot. 7.782:4 st Pigtail, U.fl-HIROSE'S -> N-Hona á 156:-/st tot. 6242:2 st Panelantenner 22 dBi inkl. á 796:-/st tot. 1.592:2 st Antennkablar 5 m C2FCP á 450:-/st tot 900:2 st Rubber Duck antenn 9 dBi á 316:-/st tot. 632:=================
Summa: 11. 530:- exkl. moms.
Denna lösningen klarar de flesta tänkbara krav man kan tänka sig som t.ex.:
- Fullständig trafikprioritering. All trafik prioriteras, så att t.ex. IP-telefoni kommer före
webbsurfning, Webbsurfning före FTP, FTP före filnerladdning osv.
- Dubbla radiodelar. Den ena används till en 5 GHz radiolänk och den andra som
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accessespunkt.
- Hotspotinloggning, så att ingen kan använda sig av nätet utan lösenord.
- Fullständig brandvägg
- Krypterade länkar
- Möjlighet för krypterade tunnlar för hemmanvändare
- Klarar ca 40 Mbit/s riktig throughput!
Listan kan göras mycket lång. För er som vill veta vad den kan finns en manual finns på
630 sidor.

11. Vi är fler än 2 som vill dela på en bredbandsanslutning?
Samma förslag som ovan, men ni byter ut den centrala antennen mot en
rundstrålande/sektorantenn. Ni kompletterar sedan bara med fler klienter. Det finns dock
en begränsning på exempel nr 1. Jag rekommenderar bara upp till max 10 användare.
Detta då D-Link använder vanlig AP-teknik medan en Mikrotik använder en speciell sk.
pollande utomhusteknik. Man kan ansluta upp till ca 25-30 användare med bra
prestanda. Mikrotiken klarar ca 40 Mbit/s som maximal throughput. Här kommer även
Mikrotikens mycket kraftfulla processor att märkas mer och man kan lägga upp
funktioner som hotspotsinloggning och brandväggsregler direkt i enheterna för att
optimera det trådlösa nätverket mot oönskad trafik. Det kan annars finns mycket
"skräptrafik" i ett nät, men genom brandväggsregler redan i klienterna så slipper man
detta. Man kan t.ex. blockera kända virus och Windows fil/printerdelning så de inte
skickar en massa trafik som fyller upp det trådlösa nätet.
Material Exempel 1: D-Link:
1 st D-Link DWL-2100AP, 108 Mbps, 802.11.b/g, Pris på Dustin: 795:-/st
1 st D-Link DI-624, 108 Mbps, 802.11.b/g, Pris på Dustin: 695:-/st
1 st Antenner Yagi 14 dBi inkl 4 m kabel med R-SMA á 355:1 st Omniantenn 8 dBi á 995:1 st Antennkabel lågförlust á 235:=================
Summa: 3.075:- inkl moms
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Varje klient extra kostar sedan 1.150:- inkl. moms

Material Exempel 2: Mikrotik RG532:
2 st Mikrotik Routerboard 532 med dubbla radiokort. Pris 3.891:-/st tot. 7.782:4 st Pigtail, U.fl-HIROSE'S -> N-Hona á 156:-/st tot. 624:1 st Panelantenner 22 dBi inkl. á 796:-/st
2 st Antennkablar 5 m C2FCP á 450:-/st tot 900:2 st Rubber Duck antenn 9 dBi á 316:-/st tot. 632:1 st Omniantenn 8 dBi á 796:=================
Summa: 11.530:- exkl. moms.
Varje klient extra kostar sedan 6.081:- exkl. moms
Man kan sedan komplettera med andra antenner så att man kan komma upp till 8,6 km
med en rundstrålande 15 dbi samt 24 dBi:s klientantenner.
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12. Vilken kanal ska jag använda?
På 2.4 GHz bandet finns det i Sverige 13 kanaler att välja på. Ibland dock bara 11
kanaler pga. importerad utrustning. Följande kanaler används normalt som
standardkanaler av många märken:
Kanal 1, 3 samt 6. Funkar det bra kör på standardinställningarna. Skulle du få in andra
eller har mycket brus och det går segt. Prova att byta kanal. I tätbebyggelse är det
många som använder trådlöst och det kan ibland vara svårt att hitta en kanal som inte
redan är upptagen.
Antenner är normalt avstämda för mittkanalerna och har den starkaste förstärkningen
just där. Signalen är ca 3 dB högre på mittkanalerna än de längst ut.
På 2.4 GHz bandet är det sk. överlapp på kanalerna och man kan inte använda t.ex.
kanal 5 och 6 på samma stället då de kommer störa varandra med prestandaförluster
som följd. Kan funka bra så länge man inte belastar eller endast belastar ena kanalen, en
börjar man köra på bägge kommer även problemen. Har man 13 kanaler så kan man
använda 3-5 av dem beroende på övrig brusnivå. Förslag på kanal fördelning:
 1, 4, 7, 10 samt 13
 2, 5, 8 samt 11
 3, 6, 9, 12
Det är dock viktigt att verkligen undersöka från ställe till ställe att det verkligen är fritt
på den kanalen man ska använda innan man börjar köra.
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Är man i behov av fler kanaler så kan man börja dela upp signalerna med vertikala och
horisontella antenner. Använder man sig av detta så kan det faktiskt fungera att lägga
kanaler intill varandra eller i närheten av andra som kör på samma frekvens!
Ska man bygga ett större nät, så rekommenderar jag dock att man lägger ALLA länkar
på 5 Hz bandet och alla spridande på 2,4 GHz bandet. Alla länkar ska köras med
antenner med smal spridning typ paraboler. Alla spridande 2.4 inom tätbebyggt område
med horisontella antenner för att kringgå störningar från andra. Bygger man utanför
tätbebyggelse, så funkar det lika bra med vertikalt. Detta under förutsättning att ingen
annan kör på samma frekvens och polarisation (vertikalt/horisontellt).

13. Köra trådlöst över vatten?
Ska man köra trådlöst över vatten så bör man vara lite observant. Speciellt om det är
längre avstånd och man inte har antennerna så högt. Är egentligen gjort för problem!!!
Radiovågorna har en förmåga att "studsa" på vattnet så att de inte kommer fram. Det
riktigt roliga är att problemet varierar beroende på årstid, väder, vågor m.m.
Några tips om man har denna typen av problem är:




Ha antennerna högt i varje ända så att radiovågorna får större "utrymme" att
färdas genom.
Prova att köra horisontellt istället för vertikalt. Kan ibland fungera.
Sätt upp två antenner med en splitter i mellan. Ena på vertikalt och den andra
horisontellt. Problemen uppkommer normalt endast på ena polarisationen åt
gången eller använd en antenn som har cirkulär polarisation. Vi säljer för
närvarande inte dessa, men kan skaffa fram dem i specialfall.

14. Ny fråga?
Har du frågor eller tips skicka gärna ett mail till vår support. Vill även ha synpunkter på
texterna ovan. Skulle du finna någots felaktig eller något som kan göras bättre, så är jag
mycket tacksam för ett mail. Att jag stavar som en kratta vet jag och jag rättar
efterhand!
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