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Introdução

Este original fornece perguntas e resposta para o Troubleshooting do Wireless Point-toPoint.

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Q. Que devo eu fazer ou procurar quando minha relação não trabalha?

Perda de sinal simétrica — Confirme que o nível de sinal da recepção em cada extremidade
do receptor é próximo ao valor esperado. O valor não deve ser mais baixo de DB 4 abaixo do
valor original. Se o valor é mais baixo, especialmente se o valor é mais baixo pelo mesmo
valor no ambas as extremidades, você pode suspeitar um problema com as Antenas ou a
expedição de cabogramas ou os conectores. A perda de sinal simétrica pode ocorrer gama
às Antenas desalihnadas.

●

Umidade — A umidade pode igualmente danificar Antenas ou conexões. Se não selado
corretamente na instalação, a umidade pode condensar feedhorns internos da antena e
enchê-los dentro de algumas semanas! A umidade que obtém no cabeamento coaxial é ainda
mais insidioso e o dano que as causas da umidade são invisíveis e severas. A maioria dos
cabos coaxiais tem um dielétrico interno do tipo espuma que pode funcionar como uma
esponja, absorvendo água para dentro do cabo coaxial ao longo de uma parte substancial de
seu comprimento.Note: Não elimine meramente algumas polegadas da extremidade afetada
e reinstale o conector! Se você encontra que a umidade ingressed em seu cabo co-axial,
substitua o comprimento do funcionamento completo.

●

Falhas do sistema de saída — Falhas que se tornam dentro das partes exteriores de um
sistema, por exemplo as Antenas e os cabos, manifestas em um nível de sinal de recepção
que seja degradado pelo mesmo valor no ambas as extremidades de uma relação. Isto é, o
sistema de saída inteiro atua bilateralmente. Consequentemente, se você nota uma medida
de potência degradada do sinal de recepção na primeira extremidade que você mede, não
supõe que a falha é com componentes nessa extremidade; a falha pode igualmente ser no

●
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extremo oposto.
Perda de sinal assimétrica — Finalmente, se o nível de sinal de recepção é baixo em uma
extremidade mas não na outro, você pode concluir que o sistema de saída funciona
inerentemente corretamente. Tais situações assimétricas são geralmente o resultado da
instalação imprópria ou configuração das unidades de rádio (por exemplo, a potência TX é
ajustada demasiado baixa em uma extremidade), ou da interferência. Consequentemente,
não realinhe Antenas nem desmonte conexões RF. Se a instalação está julgada para estar
correta e a falha de equipamento está ordenada para fora, a interferência é a edição
provável.

●

Q. Como posso eu verificar para determinar se há uma interferência?

Verifique se o problema esteja contínuo ou intermitente. A interferência ocorre geralmente
intermitentemente, ou então você observaria a interferência quando a relação foi comissão
primeiramente.

●

Verifique se o nível de sinal de recepção seja apropriado no ambas as extremidades. Esta
medida reflete o recibo de sinais desejados e indesejados (da interferência).Um problema de
interferência pode recentemente manifestar em um sistema com uma história da operação
confiável, contudo o origem de interferência pode ter estado lá durante todo o tempo. Isto é
possível, quando algum outro problema afeta o sistema de saída (veja acima) e degrada os
níveis de sinal da recepção, e permite assim que as interferências causem um problema de
qualidade da relação. As interferências degradam a razão sinal-ruído neste caso, porque as
interferências são igualmente apenas ruído tanto quanto seu sistema. Nesses casos, o nível
de sinal de recepção novo-degradado permite que umas interferências já existentes causem
problemas.

●

Se a indicação do sinal recebido (RSSI) é correta e você suspeita a interferência, meça a
relação signal-to-interference+noise (SINR) em cada extremidade do sistema.Você pode
traçar e seguir este parâmetro (assim como RSS) em função do tempo com a ajuda do
conjunto de recursos do histograma de rádio. Desta maneira, você pode seguir estes dois
parâmetros simultaneamente e correlacioná-los com as observações do desempenho
degradado. Se, por exemplo, o RSS permanece sempre firmemente bom, e o SINR exibe
períodos de leituras anormalmente deficientes, verifique o desempenho de link (tal como a
taxa de erro) durante aqueles períodos de SINR deficiente. Se há uma correlação, a relação
experimenta a interferência. Quando o RSSI é bom no ambas as extremidades, a
interferência é intermitente.

●

Use um analisador de espectro para diagnosticar a interferência. O analisador de espectro
mostra uma imagem da banda de freqüência e também apresenta os sinais que geram
interferência na freqüência ou nas proximidades dela. Os casos os mais resistentes envolvem
interferências intermitentes porque tais interferências podem aparecer raramente e
aleatoriamente. Para estes casos, é necessário ter um analisador de espectro que possa
capturar as imagens ao longo do tempo, de modo a possibilitar a verificação de causadores
de interferência não freqüentes e aleatórios.

●

Q. Que devo eu fazer quando eu confirmo que eu tenho um problema de
interferência?

A. Encontre a fonte da interferência. A fim fazer assim, olhe ao redor no ambas as extremidades
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de sua relação. Você vê alguma outra antena ou equipamento relacionado? Se você identificar
outro equipamento de rádio próximo, tente verificar:

Quem opera●

Quem o possui●

Que frequência ou frequências opera sobre●

Com quanto potência faz este outro equipamento transmita●

Que tipo ou tipo de polarização de antena está no uso●

Veja se você pode contactar o proprietário ou o operador deste outro equipamento para
encontrar:

Que são as horas de operação?●

Trabalharão com você para confirmar se seu equipamento é certamente a fonte de seu
problema? A diplomacia ajuda aqui.

●

Quando você confirmou o tipo e o lugar (e outros detalhes) do equipamento de rádio de
interferência, você pode figurar para fora uma solução. Comece pelas antenas.

Qualquer um um (ou ambos) é apontado na outra antena de sistema?●

Podem você relocate e/ou o re-ponto um (ou ambos) de suas Antenas para obter o outro
sistema mais distante longe de seu eixo de caminho?

●

Mude a polarização de suas Antenas para ser oposto a (cruzado) à polarização do sistema de
interferência a fim resolver o problema. Você deve primeiramente assegurar-se de que suas
antenas de sistemas sejam polarizados de forma cruzada às outras antenas de sistemas, porque
esta solução é tão eficaz e exige o menos custar e o esforço executar.

Se o problema persiste, mude a frequência de um dos sistemas (provavelmente seus próprios).
Os sistemas que não são (ou perto de ser sobre) na mesma frequência interferem raramente um
com o otro. Se as interferências são muito potentes (como o radar), a interferência pode ainda
ocorrer porque as interferências poderosas sobrecarregam o receptor, e causas interferência-
como sintomas. A mudança das frequências é geralmente eficaz.

Note: Esta solução é somente apropriada no caso dos sistemas que se operam nas bandas sem
licença, onde o uso de uma frequência específica não é necessário. Esta opção de solução não
está tipicamente disponível aos usuários licenciados, embora tais usuários não sejam prováveis
encontrar a interferência que podem resolver esta maneira.

Às vezes, você precisa de mudar frequências para seu sistema e o sistema de interferência, a fim
maximizar a separação da frequência.

A fim mudar a frequência de seu sistema, troque transmitir e receba frequências. Este processo
exige a remoção e a reinstalação de ambos seus duplexers, a fim girá-los ao redor para
acomodar a separação NOW-invertida da frequência TX/RX. Você não precisa de fazer nenhum
outro ajuste ou realinhamento das Antenas. Você pode tentar este quando você experimenta a
interferência em somente um fim de sua relação (a maioria de situação comum), porque a
extremidade da relação onde o receptor recebia a interferência transmite agora nessa frequência.
Ou seja somente os receptores podem experimentar a interferência!

Você deve usar a ferramenta final para aliviar um problema de interferência somente depois que
você tentou em vão todo o outro. Essa ferramenta é ganho da antena. Para Antenas, um ganho
mais alto é virtualmente sinônimo com abertura do feixe mais estreita. Quando você muda o alto-
ganho das Antenas, a baixo-abertura do feixe datilografa seu sistema torna-se menos capaz de



   

considerar as interferências, e esta etapa resolve às vezes o problema.

Note: Geralmente somente um fim de uma relação experimenta a interferência.
Consequentemente, você precisa somente de mudar a antena na extremidade da relação onde o
receptor experimenta o problema. Mudar Antenas é a solução a mais cara e a mais demorada. ,
Instale consequentemente Antenas do ganho adequado (estreito bastante abertura do feixe).

Se você decide substituir uma ou amba a Antenas com as unidades mais altas do ganho,
verifique que a potência TX precisa de ser ajustada para baixo para se assegurar de que a
potência TX irradiada (EIRP) ainda siga com as regras aplicáveis FCC.

Q. É possível fornecer uma breve lista de verificação de Troubleshooting de um link
ponto a ponto?

Ambas as antenas estão polarizadas corretamente (o mesmo nas duas)?●

As Antenas são alinhadas corretamente?●

As energias DC são ajustadas para a tensão correta, giradas sobre, e conectadas
corretamente aos PFP?

●

Há algum buraco para marcador em alguns dos componentes exteriores?●

Informações Relacionadas

Folha de referência rápida de Point-to-Point Wireless●

Perguntas freqüentes de Point-to-Point Wireless●

Manual de Troubleshooting de Point-to-Point Wireless●

Configuração de amostra Point-to-Point Wireless e Referência de Comandos●

Saídas de depuração de ponto-a-ponto sem fio causadas por possíveis problemas de
conexão física

●
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