
Fordonsantenner

UTMANINGAR
Den största utmaningen är att hitta en balans mellan placering och verkningsgrad. Den ultimata placeringen är mitt på 
ett plåttak. I många fall är detta inte möjligt då det kanske finns annan utrustning monterad på taket som kan skärma av 
strålningen för utgående och inkommande signaler. Vissa installationer kräver dold montering och då ställs det ännu 
högre krav på antennen och dess egenskaper. Vid dold montering av antenner som skall användas till tex en router kan 
det vara fördelaktigt att använda sig av diversity mode i routern och flera antenner.

Även kabeldragning kan vara en utmaning. Som exempel kan nämnas eftermontering i en buss eller annat större 
fordon. En sådan installation kan kräva relativt långa kablar men utrymmet för kablaget kan vara begränsat. Vikten av 
lågförlust kablar vid långa längder kan medföra att man i vissa fall måste välja grövre kablage. Det i sin tur kan medföra 
att multibands eller mimo antenner inte blir optimala då det inte finns plats att dra flera kablar till antennen. 

RÄTT FREKVENSBAND
Ett fordon rör sig oftast över tillräckligt stora områden för att behöva använda flera olika basstationer och troligtvis olika 
band och frekvenser. Det är väldigt sällan man med största säkerlighet kan säga att endast LTE kommer att behövas. 
För att säkerställa att kommunikationen inte upphör bör man använda en antenn som klarar samtliga 3G, 4G och LTE 
banden. Om data mängden inte är allt för stor kan även 2G vara aktuellt. Vi har antenner som klarar alla förekommande 
2,3,4G -LTE banden som används i en och samma antenn.. Många av dessa klarar även att hantera WiFi och GPS 
samt Glonass

RÄTT TEKNIK
De allra flesta 3G och 4G-tillämpningarna kan dra nytta av MIMO antenner. MIMO tekniken används oftast i routers och 
modem. MIMO kan medföra att överföringshastigheten ökar samt att systemet blir mindre känsligt för svag signal. Det 
är inte all utrustning som kan dra nytta av MIMO tekniken och då är det bättre att välja en antenn utan den funktionen. 
Normalt är antenner för cellulär kommunikation vertikalt polariserande, men om ni har egna radionät kanske ni valt att 
använda horisontell polarisation. Det är av yttersta vikt att alla antenner i systemet som skall kommunicera med 
varandra har samma polarisation för bästa tänkbara täkckning. Det finns även cirkulärt polariserande antenner som kan 
överbrygga en del av problemen om man kommunicerar med olika nät där både vertikal och horisontell polarisation 
används.

VANLIGASTE ANTENNTYPERNA

Lågprofilsantenner (ofta kallade puckantenner)
Antenntypen finns för hålmontage eller med magnetfot och i ett stort utbud av versioner samt storlekar. Det finns 
modeller med flera antenner i en och samma konstruktion. Puckantenner lämpar sig mycket väl till installationer som 
kräver en lågprofil tex. arbetsfordon där höga antenner riskerar att brytas av eller i fordon där det behövs flera olika 
kommunikations sätt som 234G, LTE och WiFi. Ett exempel kan vara en buss där man will erbjuda passagerarna fri surf 
och tillgång till internet via WiFI samtidigt som fordonet utbyter information med företaget vid varje hållplats och visar sin 
position under hela resan i realtid. Ett annat exempel kan vara fordon som behöver kommunicera med varandra 
samtidigt som avrapportering sker in till företaget. Lågprofilantenner ger en kostnadseffektiv lösning när flera antenner 
krävs. Lågprofils antenner används även till elskåp parkeringsmätare mm Vi har ett stort utbud som sträcker sig från 
370-6000MHz med upp till 7 antenner i en och samma konstruktion.
 
Magnetfotsantenner
Finns i olika utföranden och kan vara en mycket bra lösning om man ofta flyttar sin utrustning eller för tester av olika 
modem routers mm på olika platser. En magnetfotsantenn behöver inte ha sämre prestanda än en hålmonterad antenn. 
Vi har sett flera exempel på där antenner som finns i versioner för både hålmontage och magnetmontage har haft 
samma verkingsgrad. Det är viktigt att magneten är av bra kvalitet och verkligen kan få fäste i fordonets plåtkaross. Vi 
vill varna för enklare modeller med för dålig magnet eller på tok för långa element vilket ofta medför att antennen flyger 
av fordonet. 
 
Glasantenner
Glasantenner kan vara en mycket bra lösning om man inte vill ta hål i karossen eller använda en magnetfotsantenn. Det 
finns glassantenner som endast monteras på insidan av glaset men även modeller som är tvådelade där en del fästes 
på utsidan och en del med koaxialkabel fästes på insidan. Viktigt att tänka på är att glasrutor i en bil kan dämpa signaler 
kraftigt, ända upp till 15 dB dämpning är inte ovanligt och ibland ännu mer. Glasantenner ses av många som 
nödlösningar.

Dolda antenner
Ibland vill man dölja antenner för att de inte skall synas. Ett sådant montage kan exempelvis vara i en ljusbåge eller en 
takbox. Ett anat exempel kan vara under eller i instrumentpanelen eller under andra konsoler i fordonet Antenner för dolt 
montage kräver inget jorplan utan är konstruerade för att fungera utan jorplan. Även denna antenntyp lider av däpning 
som sker via glasrytor och kaross när de monteras i fordonet.



Antenn Gain eller vinst
En extern monterad antenn med jordplan är alltid bästa valet och ger bästa tänkbara förutsättningar. Se upp med 
antenner som utlovar väldigt höga vinst siffror (gain) då dessa nästan alltid har väldigt lågt / smalt strålningsmönster. 
Var kritisk när ni ser vinst siffror som verkar väldigt höga.

Exempel
Antennen på ditt fordon kommunicerar med en mobilnätsmast. Beroende på om fordonet lutar kraftigt åt vardera sidan 
eller kör i uppförs eller nedförsbacke så kommer antennen att stråla energin uppåt, neråt eller tom ändra polarisation 
och kan därmed vara i vilken position som helst i förhållande till mobilmasten. En antenn med hög vinst (Gain) kan i 
själva verket försämra täckningen av din mobila enhet eftersom energin fokuseras och medför ett smalare 
strålningsmönster. Beroende på omgivande terräng som tex dalgångar eller i skogen kan en antenn med låg vinst 
(Gain) vara ett betydligt bättre val.

Om du är osäker på en antennens egenskaper eller strålningsmönster rådfråga någon innan inköp av antenn.

ANTENNKABEL
Det finns många variabler att ta hänsyn till när det gäller koaxialkablar. En kabel av dålig kvalitet eller fel impedans kan 
radikalt försämra hela systemet. Det är av yttersta vikt att kabeln klarar de frekvenser som skall användas. 
Koaxialkabeln skall även klara de miljöer den skall användas i. I ett fordon förekommer både kyla värme och till vis del 
fukt. Skall kabeln dras utvändigt kommer den att utsättas för stora temperaturförändringar och i vissa fall även vägsalt.
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