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1. Sammanfattning. 

I den här rapporten redovisas resultatet av de mätningar som gjorts av Telias 4G-nät i form av 

datahastighet och signalstyrka, inom området av Umeå universitets Campus. Rapporten innefattar 

även en grundläggande teoretiskt beskrivning av de system och tekniker som berör ett 4G-nät. 

Mätningen utgick från 304 punkter över Campus området, mätningen skedde via att använda 

applikationen ”Bredbandskollen” på en mobiltelefon av modellen Huaweii P7-L10.  

En andra mätning genomfördes under ”Brännbollsyran” på Campus, från 26-28 maj. Syftet med 

den mätningen var att undersöka hur nätet klara av en högre belastning, och jämföra de 

mätvärdena mot dom tidigare. 

 

De slutsatser som dragits av rapporten är följande: 

 Telias 4G nät lever upp till det kriterium om täckning och hastighet de själva uppgett. 

 Mottagningen är bra på campusområdet, men inomhus kan den vara oberäknelig. 

 Nätet klarade av belastningen under brännbollsyran, och gick fortfarande att använda bra 

trots hög belastning inom nätet. 

1.1 Abstract. 

This report presents the results of the mesaurements I’ve made on Telias 4G-network in the form 

of data rate and signal strength, withing the vicinity of Umeå University campus. This report also 

includes basic theoretical information about the techonolgy behind a 4G-network.  

The mesaurements emanated from 304 different locations around the campus area,  

mesaurements were made through the application ”Bredbandskollen” on a mobilephone of the 

model Huaweii P7-L10. 

A second measurement was made during the fesitval called ”Brännbollsyran” on Campus 

between 26-28 of may. It’s purpose was to examine how the 4G-network handled a heavier 

strain, and compare it’s measurements to the first one. 

The conclusions that have been made are the following: 

 Telias 4G network lives up to the criteria concering coverage and speed they have stated. 

 The reception on the campus are is good, however inside it can be unreliable. 

 The network managed the strain during Brännbollsyran, and you could still use it 

sufficently, despite a heave load in the network. 
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2. Bakgrund. 

I princip alla människor i vår nation använder sig dagligen av en mobiltelefon, och de flesta hade 

nog ansett det väldigt svårt att leva utan den. En stabil och ständig uppkoppling har blivit en 

vanesak, men hur tekniken bakom den uppkopplingen fungerar, som med annan vardaglig teknik, 

finns det en stor ignorans om. Jag misstänker att vi alla själva, eller i alla fall varit med om 

tillfällen där någon utbrutit att de saknar täckning för sin mobiltelefon. Varvid följden av denna 

upptäckt, tragikomisk som den var, resulterar i att personen beter sig som om en ständig 

mobiltäckning borde vara en mänsklig rättighet. Så med det i baktanke, tänkte jag att mitt 

framtida examensarbete skulle vara ett ypperligt tillfälle att försöka förmedla hur ett telekom-nät 

fungerar. 

 

3. Syfte. 

Med denna rapport vill jag förmedla några av de grundläggande teknikerna som används inom 

den senaste generationens telekomsystem. Rapporten innefattar även en övergripande mätning av 

Telias 4G-nät över Umeå universitets campusområde, vilket resulterar i en täckningskarta varvid 

man enkelt kan se vars täckning är bra eller dålig. Därtill med de mätningarna som skett, kan man 

se om de håller upp till en generell 4G standard i form av datahastighet. 
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4. Teori. 

 

4.1 Trådlös kommunikation. 

En radiolänk är ett kommunikationssystem som sänder radiovågor inom mikrovågsfrekvenser 

mellan två fasta punkter, ett exempel kan ses i bilden nedan. De är viktiga för nästan alla form av 

kommunikation, beroende på frekvensen kan t.ex. TV, internet och telefoni sändas via ett sådant 

system. 

 

Figur 1 Exempel på en simpel radiolänk 

En av anledningar till radiolänkens popularitet är dess bandbreddskapacitet. Den kan föra över 

stora mängder data snabbt, samt att det inte kräver någon infrastruktur mellan sändare och 

mottagare, vilket i många fall kan betyda att det är mer kostsamt än att dra t.ex. fiber mellan två 

punkter. Så länge det finns fri sikt, dvs. att det inte är något hinder i vägen för signalen, kan man 

placera en radiolänk var som helst. En enkel radiolänk innehåller fyra komponenter, sändare, 

mottagare, överföringsledning och en antenn. I denna rapport som behandlar ett 4G-nät kan en 

mobiltelefon ses som en mottagare och en 4G-basstation vara en sändare.1 

 

4.2 Frekvenser och våglängder. 

Telias 4G nät i Umeå ligger på frekvensbandet 800MHz och 2,6GHz. Eftersom samma nät sänder 

på olika frekvenser, har det också inverkan på ens uppkoppling mot nätet. Högre frekvens 

betyder kortare våglängd, och i princip utrymme för snabbare uppkoppling, men kortare 

räckvidd. I fallet av den mätning som är gjord över 4G-nätet, ska man ha i åtanke att de kortare 

våglängderna är känsligare för hinder och sådant som kan orsaka dämpningar i signalstyrkan. 

Universitetsområdet täcks av en basstation på 800MHz (dock inte belägen i närheten), men det 

finns samtidigt en 2.6GHz basstation på själva campusområdet.2 

 

 

 

                                                           
1 Matthe Gast - 802.11ac: A survival guide, 2013 

2 http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand/ 
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4.3 Long term evolution, 4G. 

4G Som namnet indikerar, står det för fjärde generationens mobila telekomsystem. Syftet med 

tekniken är kort och gott att ge en snabbare och säkrare uppkoppling än dess tidigare generation 

(3G). 4G är ett nät helt baserat på att hantera datatrafik. I teorin ska 4G kunna ge en teoretisk 

uppkoppling om 100mb/s ned och 50mb/s upp. Största anledningen till att den är snabbare än 3G 

är att den använder sig av Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), vilket är 

samma teknik som Wi-fi använder sig av. Genom det får man in mer data på varje frekvens, samt 

att datan sänds parallellt på frekvenserna, vilket i princip är anledningen till den ökade 

bandbredden. 4G använder sig även av MIMO det vanligaste är dock 2x Mimo, eftersom få 

mobila enheter har mer än två antenner. Det betyder att man i teorin kan dubbla hastigheten, utan 

att extra bandbredd behövs. 4G har dock inget stöd för generell telefoni, som 3G hade. Utan den 

tjänsten måste utföras av någon annan. Varvid det vanligaste är att 4G kombineras med GSM.3 

 

4.4 Dataöverföring, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 

Dataöverföringen inom 4G sker via “Orthogonal Frequency Division Multiplexing access” 

(OFDM). Den grundläggande teknik som används är frekvens och tidsmultiplexering. Konceptet 

bygger på dela upp bandbredden inom flera olika band s.k “Subcarriers”, vilket innebär att flera 

användare kan utnyttja ett band samtidigt. Olika typer av data sänds samtidigt på de olika banden. 

Felhantering sker genom att varje band har ett skydd mellan sig, vilket säkerställer att någon form 

att data inte hamnar på fel ställe, samt att data endast avläses om signalen är stabil, för att 

undvika att samma signal avläses flera gånger. 

Inom multicarrier FDM kan även data från en användare sändas parallellt över flera band, för att 

öka dataöverföringshastigheten. Antalet band som en användare blir tilldelat beror mycket på 

belastningen i själva nätet, är det lite belastning kan användaren bli tilldelade flera band eller s.k. 

”tidsluckor”. 

Banden är byggda ortogonalt, så att de överlappat varandra, vilket betyder att bandbredden kan 

utnyttjas mer effektivt, och därmed också öka hastigheten. För att de överlappande banden dock 

inte ska störa ut varandra, måste avstånden mellan banden vara densamma som ändringen i 

symbol värdet (hur transmissionen ändras under tid).4 

 

 

 

 

                                                           
3 ElNashar - Design, Deployment and Performance of 4G-LTE Networks : A Practical Approach. 

4 http://www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/ofdm/ofdm-basics-tutorial.php 
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4.5 Mimo. 

Multiple-input and multiple-output(Mimo) är en teknik för att utnyttja flera antenner från en 

enhet samtidigt. Mimo är ett betydelsefullt verktyg inom flera delar av den trådlösa 

kommunikationen. Inom trådlösa nätverk som styrs av Wi-Fi kan de användas, även inom Long 

Term Evolution(4G)-nät, vilket behandlas främst inom denna rapport.  

 

Resultatet man vill uppnå genom att använda Mimo är att öka överföringshastigheten, samt att 

utveckla ett system där traditionell trådlös överföring stöter på problem, men Mimo kan istället 

utnyttja situationen. I en ideal värld av trådlös överföring finns det inget som kan blockera eller 

störa ut signalen, men eftersom hus, bilar, träd, berg faktiskt kan försämra signalen, kan den 

initiala överföringen tappas och ta längre tid än förväntat. Detta är vad som kallas för spatial 

multiplexing, att samma signal kan komma olika vägar till samma mottagare, men endast delar av 

sändningen kommer fram. Så mottagaren får sporadiskt kasta den information som den antingen 

redan mottagit, eller som den inte kan avläsa.5 

Om man skickar en signal som går via tre antenner från en sändare, till en mottagare med 

motsvarande antal antenner, kan mimo utnyttjas effektivt. Om vi tänker oss ett scenario där tre 

antenner på samma plats, sänder via samma frekvens, men skickar vardera ut annorlunda data, att 

problem skulle uppstå för mottagaren. Eftersom generellt sett skulle dessa signaler störa ut 

varandra, och mottagaren hade fått svårt att avläsa vad som skickades, men istället blir detta 

Mimo’s övertag. Genom att utnyttja avancerad data signal processing–teknik blir detta en 

möjlighet. Det förutsätter dock att det är en tidsintervall i överföringen mellan signalerna, att de 

således i princip tar var sin väg till mottagaren. När signalerna väl är framme hos mottagaren så 

rekonstrueras de olika datamängderna de har mottagit till en hel datasträng. Slutresultatet blir 

således att överföringshastigheten kan dubblas om man utnyttjar två antenner, tredubblas om man 

använder tre stycken osv.6  

 

 

Figur 2, Exempel på signalväg för Mimo. 

                                                           
5 http://www.radio-electronics.com/info/antennas/mimo/spatial-multiplexing.php 

6 ElNashar - Design, Deployment and Performance of 4G-LTE Networks : A Practical Approach. 
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4.6 Beamforming 

Om en klient söker en trådlös anslutning till en sändare, skickar sändaren generellt sett ut signaler 

i alla riktningar (T.ex. en rundstrålande antenn.). Med hjälp av Mimo-teknik och dess digitala 

signal bearbetning, kan en sändare som använder sig av beamforming avgöra en mottagares 

position, och istället rikta signalen i en stråle. Sändare ändrar den relativa amplituden hos 

signalen, vilket innebär att den kan göra signalen i vald riktning starkare, och svagare i andra. 

 

Beamforming används inom bl.a. Wi-fi och fick bra mycket större betydelse när 802.11ac 

standarden lanserades. Mycket av detta beror på att Null Data frames (NDP) introducerades, 

tidigare fanns det ingen satt standard på hur beamforming skulle genomföras. NDP är ett 

kontroll-paket, den har ingen data i sig, utan enda syftet är att kontrollera energihanteringen. 

Eftersom kalibreringen av beamformingen är väldigt energiberoende (i ett belastningssyfte), och 

när signalen ska dirigeras i en riktning, ska den vara så precis som möjlig, dels för bäst 

överföring, men samt att inte slösa energi i en riktning där ingen mottagare finns. 

Beamforming är beroende av kanalkalibrering, som i 802.11ac kallas för ”Channel sounding”, 

vilket är en faktor hur starkt signalen skall vara i en riktning. Andra faktorer som spelar in är 

vilken frekvens sagd signal skickas över, vilken kanal som svara bäst mot sändare och mottagare. 

Vägvalet är avgörande för en stark signal, med hjälp av Mimo kan det dock underlättas avsevärt. 

Vägvalet avgörs i 80211.ac av ”steering matrix”. Genom att analysera resultaten i varje 

överföring, kan den avgöra hur signalen ska riktas, och i vilken styrka. 

En generell utformning av channel sounding utförs i tre steg: 

1.  Beaformingen börjar genom att skicka ett Null data packet till mottagare. 

2.  Mottagaren tar emot NDP och skickar tillbaka informationen, vilket steering matrix använder 

    för att kalkylera bästa vägen. 

3. Steering matrix justerar signalen till varje mottagare, så att den blir svagare i en riktning och 

starkare i en annan. 7 

 

Figur 3, Exempel på Wi-Fi med och utan Beamforming. 

 

 

                                                           
7 Matthe Gast - 802.11ac: A survival guide, 2013. Kapitel 4. 
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5. Genomförande. 

5.1 Utrustning. 

Den utrustningen som använts för mätningarna är en mobiltelefon av modell Huaweii P7-L10. 

Applikationen ”Bredbandskollen” har använts för att mäta ned och upphastigheten av Telias 4G 

nät över Umeå universitets Campus. Signalstyrkan utläses från telefonens egna system.  

Skapandet av täckningskartan har skett via att samtliga värden från en mätpunkt tillsammans med 

dess position (koordinater från Google maps) samlats i ett Excel-dokument. Varvid de värden har 

använts via en kompilator från openheatmap.com, för att skapa en täckningskarta (s.k. heat-map). 

5.2 Mätningens utförande. 

Den initiala mätningen av Telias 4G nät skedde på 304 utvalda punkter över campus området, de 

finns beskrivna nedan. Antalet mätpunkter är utsedda i syftet att ge en god översikt av 4G 

täckningen, och det stora numret genererar ett säkert medelvärde – om en mätning skulle visa sig 

felaktigt. Mätningarna är belagda både inomhus och utomhus, störst vikt har dock lagts vid att 

mäta campusområdet, och inte i Universitets lokaler. Mätningar av 4G-nät inomhus kan te se sig 

svåra att avgöra, eftersom strukturella objekt av olika storlekar dämpar signalen mycket, och ett 

gott resultat kan bli ett dåligt resultat, även om bara några meter skiljer sig åt mellan 

mätpunkterna.  

För att få en jämnfördelning av mätningarna, har alla 304 mätpunkter registrerats under 

eftermiddagen under två veckor på onsdag, torsdag och fredag. Jag tog även ut stickprov på 30 

punkter i efterhand och gjorde samma mätning vid andra tider för att se om det fanns någon större 

skillnad, vilket inte var fallet. Mätningarna ska således försöka representera en vardaglig basis 

över Telias 4G-nät. 
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Mätningar. 

Bilden för Figur 2 representerar de 303 mätpunkterna som är utsatta (är det en siffra istället för en 

markering representerar det flera punkter i samma närområde). Färgen indikerar annorlunda 

hastighet, i det här fallet på Figur 2 representerar de nedladdningshastigheten. 

 

Figur 4, hastigheten Mb/s ned per färg. 

 

 

Figur 5, Visar vars mätningar har tagit plats, karta via google maps. 
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6. Täckningskartor. 

För att få en god överblick av täckningen och hastigheten över nätet har jag konstruerat en 

täckningskarta över de tre kriterierna som är satta för mätningen (Mb/s ned och upp, samt 

signalstyrka). De har vardera färgerna, grön, gul och röd. Vilket i följande ordning ska 

representera Bra, medel och dålig - eller risk för ingen täckning alls. 

 

6.1 Mb/s ned. 

Resultatet indikerar att utomhus finns det god uppkoppling, mellan 38-45 Mb/s. Mellan vissa 

byggnader indikeras dock att det kan finnas problem med uppkoppling, eller svagare signal. 

 

Figur 6, Täckningskarta över gjorda mätningar, MB/s ned. Via open heat map. 
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6.2 Mb/s upp. 

Liknande resultat som för nedladdning, dock ska det påpekas att de ställen utomhus där mb/s ned 

faller avsevärt från medianvärdet, är minskningen i Mb/s upp inte lika drastisk. 

 

 

Figur 7, Täckningskarta över gjorda mätningar, MB/s upp. Via open heat map. 
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6.3 Signalstyrka. 

Signalstyrkan (db) tenderade att hålla ett relativt jämnt värde, även om var inomhus eller 

utomhus. Noteras kan göra de gröna fälten i teknik huset, vilket är tagna inomhus och utomhus. 

Anledningen till det bra värdet där, är antagligen för att det ska finnas en förstärkare i det huset 

(Och antagligen inom andra lokaler också, sett från kartan). Annars fanns det inga direkta 

avvikelser, sett till resterande resultat. 

 

Figur 8, Täckningskarta över gjorda mätningar, signalstyrka (db). Via open heat map. 
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6.4 Slutsats. 

Vad vi kan utläsa från mätpunkterna och täckningskartorna är att utomhus är det att man får ca 

40mb/s i nedladdning, ca 7mb/s uppåt och en generell signalstyrka på -85db. Inomhus och i 

anslutning till hus eller objekt som kan blockera signalen, ser vi gul eller röd täckning. Vilket 

indikerar på en signal under 7mb/s ned och 2 mb/s upp, signalstyrkan tenderar dock aldrig att 

egentligen understiga -70db på någon plats. Av de 304 mätningar som är gjorda kan ett 

medelvärde på Campus (ej inomhus) för Telias 4g-nät utläsas som följande: 

 

Mb/s Ned Mb/s Upp Signalstyrka (db) 

39,45 6,65 -86 

 

Notera dock att det inte har undersökts huruvida signalen som Telias sänder sitt 4G på inkommer 

via 800Mhz eller 2.6Mhz. Det i sin tur kan givetvis ha inverkan på signalen, även om båda 

utnyttjar sig av LTE-teknik. 

7. Mätning Campus, 26-28 Maj. 

Syftet med denna mätning var att jämföra det tidigare mätvärdena med nya mätvärden, men när 

det var större belastning i nätet. Mätningen ägde runt under ”Brännbollsyran” på campus. 

Mätningarna gjordes vid tre tillfällen under kvällen på de tre dagarna runt området som är 

campusängarna, Kl 21:00, 23:00 och 01:00. Det initiala man märker är att signalstyrkan (db) är 

bra mycket högre, och låg på ett medelvärde på -101, anledningen till att den är högre är i direkt 

relation till fler användare i närområdet. Datahastigheten resulterade i ett ganska drastiskt fall 

med resultat mellan 18 och 30 mbs/ned medan upp-hastigheten var konstant mot tidigare 

mätningar. Vad vi kan se från graferna är att belastningen var störst vid 23:00 tiden och gick 

sedan uppåt senare in mot natten. Mätningarna är ett samlat medelvärde av 5 mätpunkter runt 

campusängarna.  

Trots att datamängden ändå föll till nästan halva från tidigare medelvärde, så upplevde jag inga 

problem med att använda nätet (även om det uppenbarligen gick långsammare, men snabbt nog 

att använda vardagliga applikationer likaväl). Så vi kan helt klart konstatera att Telias 4G-nät 

klarade belastningen bra under brännbollsyran. 
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Figur 9, diagram över signalstyrkas medelvärde 26-28 maj (-db). 
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Figur 10, diagram över mbs/upp medelvärde 26-28 maj. 
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Figur 11, diagram över mbs/ned medelvärde 26-28 maj. 
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