راه ھای بھبود  CCQو داليل تغييرات آن
 Client Connection Qualityبا نام اختصاری  CCQپارامتری است که ميزان کيفيت پھنای باند ارتباطی
در لينک را به صورت دصدی از بسته ھای اطالعاتی صحيح دريافت شده و با ارسال شده در طرفين لينک
راديوی ما نشان می دھد .
به زبان ساده تر مکرر پيش می آيد ارتباط راديويی ما دارای سيگنال مناسبی در دو طرف لينک ميباشد اما بر
خالف انتظار پھنای باند بسيار کم يا متغيری از خود عبور می دھد و اين امر برای ما رضايت بخش نيست .

Info@tan disrayan.co
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شرکت تنديس رايان بانک جامع شبکه و مخابرات

•

وجود مانع در بيشتر ناحيه فرنل ارتباط راديويی که موجب کاھش باند ميگردد.

•

آلودگی و تداخل فرکانسی در کانالی که راديوی لينک ما فعاليت دارد .

•

فاصله طوالنی و کاھش قدرت سيگنال و با توجه به وجود تداخل جزئی فرکانسی .

•

وجود راديوھای مزاحم با تکنيکھا و سايدالب ھای مزاحم در مجاورت ارتباط راديويی ما .

•

تاثيرات ميدان الکتريکی مزاحم قوی در مجاورت راديوی ما مانند ترانسفورماتورھای برق فشار قوی .

•

اثرات ھارمونيک راديوھای مزاحم مجاور .
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داليل کاھش يا تغييرات  CCQميتواند از موارد زير شروع شود .

گاھی چند علت باال با ھم رخ ميدھد لذا به طور کلی تشخيص درست علت  ,در درمان ارتباط کمک زيادی به ما
خواھد کرد .
در ارتباط  CCQسواالتی بيشماری مطرح است اما ساده تر اينکه  CCQدر واقع  ،ميزان پھنای باند واقعی
عبوری شما) به درصد( را نسبت به حداکثر پھنای باند لينک راديويی شما نشان می دھد .مثلن وقتی عدد ٣٠
درصد  Tx ccqنشان می دھد يعنی باند ارسالی شما فقط يک سوم کل ظرفيت راديوی شماست .و زمانی که
 ١٠٠درصد باشد يعنی بازدھی شما در اين ارتباط به نحوی است که می تواند کل ظرفيت تئوری دستگاه را
ارسال نمايد .بارھا سوال می کنند که لينک ما سيگنال خوبی معادل  -۵٠دارد و می بايست کل ظرفيت تئوری
دستگاه جابجا شود اما متاسفانه پھنای باند کمی عبور می نمايد ....متاسفانه ايتم سی سی کيو توجه نمی گردد و
بسيار اھميت دارد.
راھکارھای بھبود  CCQعبارت است از
راھکارھای بھبود : CCQ
 .١در صورت وجود مانع ،افزايش ارتفاع بديم
 .٢درصورت وجود الودگی ،از انتن با بيم بسيار بسته انتخاب کنيم و تييونينگ دقيق .يا تغيير کانال
 .٣افزايش گين انتن برای فواصل طوالنی
و کاھش عرض کانال و استفاده از راديوھايی با عرض باند کمتر و پايدارتر
 .۴استفاده از انتن ھای ھايپرفورمنس تبلی برای جلوگيری از  Side lobمزاحم.
 .۵رعايت فاصله مناسب از ميدان و راديوھای مزاحم
 .۶استفاده از راديوھايی که در تداخل فرکانسی نسبت به تشخيص و تفکيک سيگنال مزاحم بھتر و ھوشمندانه تر
عمل می نمايند.

در تصوير زير تغييرات  CCQدر زمانھای مختلف را مشاھده مينمائيم .

مطلب فوق توسط مھندس مسعودی گرد آوری شده است .
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