


ZASIĘG NADAJNIKÓW BTS W ZALEŻNOŚCI OD PASMA

• Pokrycie sygnałem maleje wraz ze wzrostem częstotliwości

• Pokrycie sygnałem maleje wraz ze wzrostem odległości do nadajnika
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RODZAJE TRANSMISJI  I WYKORZYSTANIE PASM CZĘSTOTLIWOŚCI

• GSM  :  900 MHz

• CDMA  :   420, 450 MHz

• UMTS/HSPA+ :   800, 900, 2100 MHz 

• LTE  :   850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
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TEORETYCZNA, MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI, DLA AKTUALNIE STOSOWANYCH TECHNIK

Rodzaj sieci Maksymalna przepustowość Jednostka

LTE 150 Mbit/s

HSPA+/UMTS 42 Mbit/s

CDMA 9,3 Mbit/s

EDGE/GPRS 250/115 kbit/s
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REFERENCYJNE WARTOŚCI SYGNAŁU  ( RSRP )

Wartość Jednostka Opis mocy

-45 do -79 dBm Moc bardzo dobra, praca z antenami wewnętrznymi modemu.

-80 do -90 dBm Moc dobra, można jeszcze pracować z antenami wewnętrznymi.

-91 do -100 dBm Moc średnia, zalecane jest stosowanie anten zewnętrznych.

-100 i wyżej dBm Bardzo słaba moc, wymagane jest stosowanie anten zewnętrznych.
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ANTENA ZEWNĘTRZNA JEST JEDYNYM PEWNYM ROZWIĄZANIEM PROBLEMÓW Z TRANSMISJĄ 
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W przypadku gdy użytkownik oddalony jest stacji bazowej, lub znajduje się w gęstej zabudowie, mogą wystąpić 

problemy z odpowiednim poziomem sygnału. W celu polepszenia sygnału należy zastosować odpowiednią antenę.

Antenę należy dobrać uwzględniając częstotliwość nadawania na danym obszarze.  

• Antena wewnętrzna

• Antena zewnętrzna kierunkowa



ANTENY WEWNĘTRZNE NP. MAGNETYCZNE 
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ZALETY  TAKIEGO ROZWIĄZANIA:

• Niższe koszty. 

• Łatwość montażu.

WADY TAKIEGO ROZWIĄZANIA:

• Brak wyraźnej poprawy sygnału a tym samym transferu danych.

• Niestabilna praca modemu



ANTENY ZEWNĘTRZNE KIERUNKOWE , MOCOWANE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
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KORZYŚCI ROZWIĄZANIA:

• Wyniesienie anteny na zewnątrz powoduje przejęcie czystego, 
wolnego od zakłóceń sygnału. 

• Przełącza modem na wyższy poziom transferu danych.

• Stabilizuje pracę modemu.

WADY ROZWIĄZANIA

• Możliwe zakazy lokalnej administracji.

• Wyższa cena. 



JAK WYBRAĆ ANTENĘ ZEWNĘTRZNĄ ? 
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• Ustalić rodzaj transmisji dostępny dla danej lokalizacji:

- ustalić rodzaj usługi: LTE, HSPA+, 3G, CDMA, EDGE, GPRS

- oraz pasma nadawania: 450, 900, 1800, 2100, 2600 MHz

• Ustalić lokalizację najbliższej stacji bazowej np. przy pomocy strony:  http://beta.btsearch.pl/

• Na podstawie powyższej wiedzy wybrać odpowiednią antenę zewnętrzną.

• Ustalić miejsce zamontowania anteny zewnętrznej.

• Określić długości kabla(i) łączących antenę z modemem/routerem.

• Sprawdzić, jaki konektor antenowy pasuje do naszego modemu.

http://beta.btsearch.pl/


TECHNOLOGIA SISO ( SINGLE INPUT SINGLE OUTPUT )
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• Dotychczas mieliśmy do czynienia z technologią SISO (single input single output)-

antena nadawcza i antena odbiorcza jest tylko jedna

• Rozwiązanie takie jest stosowane dotychczas w modemach, które posiadają

jedno wejście antenowe.



TECHNOLOGIA MIMO LTE  MIMO  ( MULTIPLE INPUT MULTIPLE OUTPUT )
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• Wraz z wejściem transmisji LTE, powszechne stały się modemy wykorzystujące

technologię MIMO - jest to technologia wykorzystująca wiele nadajników

i wiele odbiorników.

• Rozwiązanie takie jest możliwe w nowych modemach, które posiadają 

dwa wejścia antenowe.



PODŁĄCZENIE ANTEN DO MODEMU ZE ZŁĄCZAMI SMA
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• Modemy wyposażone w złącza SMA cechuje najmniejsza strata 

sygnału.



ZŁĄCZA / KONEKTORY 

5/11/2016all-ant.pl 13

• Modemy wyposażone w dwa konektory przejściowe cechuje nieco 

większa strata sygnału.



KABEL ANTENOWY  
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• Kabel odgrywa ważną rolę. Źle dobrany lub zbyt długi kabel, może całkowicie zredukować zysk 

wynikający z zastosowania anteny.

• Na każdych 10mb zastosowanego kabla, stracie ulega ok. 5dBm sygnału + konektor i złącza 

przejściowe ok 1-2 dBm straty.

• Im wyższa częstotliwość odbieranego sygnału tym lepszej jakości musi być kabel . Jednym z lepszych 

kabli na rynku jest H-155Pe który stosujemy w naszych zestawach. 

• Kabel w antenach firmy ALL-ANT jest zamontowany na stałe w długościach fabrycznych wg 

typoszeregu:  5, 10, 15, 20, 25m i zakończony złączem SMA.

• W antenach do transmisji nie dozwolone jest stosowanie kabla telewizyjnego 75 Om



KRYTERIA WYBORU MIEJSCA DO ZAMONTOWANIA ANTENY ODBIORCZEJ
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• Zasadą nadrzędną, jest wysokość zamontowania anteny. Im wyżej antena jest zamontowana tym 

lepszą ma widoczność z nadajnikiem. 

• Należy zadbać o możliwie wolną przestrzeń wokół anteny.

• Dozwolone jest montowanie anteny na balkonie, brzegu dachu, na ścianie (od strony nadajnika), na 

barierce balkonu itd.

• Należy pamiętać aby antena wykierowana w nadajnik, miała przed sobą otwartą przestrzeń, nie była 

niczym zasłonięta.

• Teren zalesiony bardzo istotnie tłumi sygnał radiowy, w takim przypadku należy wynieść antenę

ponad płaszczyznę zadrzewienia. 



JAK WYKIEROWAĆ ANTENĘ  ZEWNĘTRZNĄ ? 
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• Korzystając z informacji o nadajnikach, znajdujących się na stronie btsearch.pl wykieruj antenę na 

nadajnik twojego operatora. 

• przesuwając antenę co kilkanaście stopni, obserwuj poziom sygnału w programie do obsługi 

modemu/routera. Po zgrubnym ustaleniu kierunku, należy dostroić się dokładnie, przesuwając antenę 

o kilka stopni w jedną lub w drugą stronę.

UWAGA - należy pamiętać o zwłoce (odświeżanie co 10 do 30 sek.) we wskazaniach poziomu sygnału 

przy obracaniu anteny.

• Należy dokładnie dokręcić śruby, aby położenie anteny nie uległo zmianie. 



ZESTAW ANTEN H4G MIMO
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• Zestaw anten śrubowych o wąskiej wiązce  promieniowania.
• Zysk w kierunku 2x15 dBi
• Przeznaczona do modemu LTE z technologią MIMO
• Pasmo pracy 1800-2200mHz
• Opis:  https://all-ant.pl/pl/p/Antena-H4G-15-dBi-LTE-1%2C8-2%2C1GHz-konfigurator/260

• Karta produktu do pobrania:  https://all-ant.Pl/pl/p/file/478d15e01b1e616a664d422b1d3ab614/karta-produktu-h4g-mimo.Pdf

 Szczególnie przydatna antena dla transmisji LTE 1800
oraz UMTS/HSPA+ 2100MHz, zwłaszcza technologii MIMO.



ANTENA KIERUNKOWA ŚRUBOWA H4G
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• Antena śrubowa o wąskiej wiązce  promieniowania.
• Zysk w kierunku 15 dBi
• Przeznaczona do modemu LTE bez technologii MIMO
• Pasmo pracy 1800-2200mHz
• Opis:  https://all-ant.pl/pl/p/Antena-H4G-15-dBi-LTE-1%2C8-2%2C1GHz-konfigurator/260

• Karta produktu do pobrania: https://all-ant.pl/pl/p/file/18506fc0089ce7442c7b5adc0d81dec6/Karta-produktu-H4G.pdf

 Szczególnie przydatna antena dla transmisji LTE 1800
oraz UMTS/HSPA+ 2100MHz, bez technologii MIMO.



ZESTAW ANTEN WIELOPASMOAYCH L4G MIMO 
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• Zestaw anten logarytmicznych o szerokim paśmie i szerokiej wiązce promieniowania.
• Zysk max. w kierunku 2x15 dBi
• Przeznaczona do modemów LTE z technologią MIMO
• Pasmo pracy 790-2600MHz
• Strona produktu:  https://all-ant.pl/pl/p/Antena-4G3G2G-L4G-MIMO%2C-2x15dBi-konfigurator-/452

• Karta produktu do pobrania: https://all-ant.pl/pl/p/file/616b368b97630824c5550a95a774d2fb/Karta-produktu-L4G-MIMO.pdf

 Bardzo uniwersalny zestaw anten, na wszystkie dostępne pasma oraz wszystkie technologie, łącznie z MIMO.



POLARYZACJA ZESTAWU L4G MIMO
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 W celu separacji między kanałami MIMO, anteny zespołu L4G MIMO 
ustawione są w układzie wzajemnie prostopadłym. 
Uchwyt zestaw L4G/15 MIMO posiada możliwość zamocowania
na maszcie w dwóch konfiguracjach:

X-pol. 45 st. 

H/V 90 st.    

• Dotychczas do transmisji LTE wszyscy operatorzy wykorzystują pasma 800 
i 1800MHz oraz polaryzacje X-pol.

• Dla transmisji HSPA+/UMTS operatorzy obecnie używają zakresów  900 
oraz 2100MHz stosując polaryzację H/V 90 st.

MIMO LTE 1800

HSPA+/UMTS 800,900, 2100



ANTENA WIELOPASMOWA   L4G 
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• Antena logarytmiczna o szerokim paśmie i szerokiej wiązce  promieniowania.
• Zysk max. w kierunku 15 dBi
• Przeznaczona do modemów LTE bez technologii MIMO
• Pasmo pracy 790-2600MHz
• Strona produktu:  https://all-ant.pl/pl/p/Antena-4G3G2G-L4G-15dBi-konfigurator-/622

• Karta produktu do pobrania: https://all-ant.pl/pl/p/file/1f98067849be3eb60cd19b9ab49eab6f/Karta-produktu-L4G-.pdf

 Bardzo uniwersalna antena na wszystkie dostępne pasma 
oraz wszystkie technologie, bez technologii MIMO.



ANTENA ZEWNĘTRZNA KIRUNKOWA CDMA  dBi-13
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• Antena typu Yagi o wąskiej wiązce promieniowania w kierunku.
• Zysk max. w kierunku 13 dBi
• Przeznaczona do modemów CDMA
• Pasmo pracy 450MHz
• Strona produktu:  https://all-ant.pl/pl/p/Antena-CDMA-DBi-13-konfigurator/253



INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PODCZAS DOBORU ANTENY PRZY POMOCY STRONY www.btsearch.pl 
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• Wybierz lokalizację
• Wybierz operatora Orange lub NetWorks
• Wybierz źródło danych BTSerch lub UKE
• Wybierz technologię wynikająca 

z wykupionej usługi
• Sprawdź najbliżej położone nadajniki

dla wybranej technologii

 Pamiętaj o zasięgach nadajników na 
poszczególnych  pasmach.

 Pamiętaj, że zasięg w terenie
zabudowanym oraz zadrzewionym
spada do 50 odległości.

 Bezpośrednio za ściana lasu, wynieś
antenę powyżej jego płaszczyzny.

 W przypadku dużych zbiorników
wodnych, tłumienie na lustrem wody
jest minimalne.

Ważne:

Kolejność postępowania:




