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Mõõtmiste eesmärk
Viimasel ajal on mobiilsidevõrgud arenenud tempokalt ning kasutusele
võetud uued tehnoloogiad suurendanud kordades mobiilse
internetiteenuse andmesidekiirusi. Üha suurem hulk tarbijaid, eriti
liikuva eluviisiga, on otsustamas mobiilse internetiteenuse kasuks. Ka
teenust tarbida võimaldavate mobiiltelefonide ja andmesidemodemite
valik on laienenud kiiresti.
Et selgitada välja, millised on tegelikud andmesidekiirused tavatarbija
seisukohast, korraldas Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ajavahemikul
26.-28. mai 2009 Tallinnas mõõtmised. Mõõtmiste eesmärgiks on
informeerida sõltumatu organisatsiooni poolt tarbijat, millised on
andmesidekiirused kohtades, kus on 3G ja 3,5G võrgu leviala. Mõõdeti
AS EMT, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS teenust. Kuna tulemused ei
erinenud üksteisest operaatorite lõikes palju ja operaatorid tegelevad
pidevalt oma võrkude arendamisega, ei pidanud TJA õigeks seada neid
pingeritta. Tulemused näitasid, et kõikide operaatorite mobiilsidevõrgud
pakuvad Tallinnas tarbijale head andmesidekiirust ning leviala.
Tarbijad, kes plaanivad kasutada mobiilset internetti kohtades, kus
puudub 3G/3,5G leviala, peaksid teadmiseks võtma, et kiirused võivad
olla rohkem kui 10 korda siin toodutest väiksemad. Alati enne
otsustamist tasub klienditeenindajalt järgi uurida, millist tehnoloogiat ja
andmesidekiirust pakub sidevõrk asukohtades, kus teenust põhiliselt
tarbima on plaanis hakata. Ka tasub järgi uurida, kas modem või
telefon, mida kasutama hakkate, ühildub kõige uuemate
tehnoloogiatega, vastasel korral võivad andmesidekiirused jääda
väikeseks.
Mõõtmiste käik
Mõõtmised sooritas TJA liikuva autoga kasutades
Huawei USB andmesidemodemeid, mis toetavad
3,5G HSDPA/HSUPA tehnoloogiat ja mille teoreetiline
maksimaalne allalaadimiskiirus on 7,2 Mbps ja
üleslaadimiskiirus 2 Mbps. Spetsiaalne tarkvara
käivitas perioodiliselt andmesidetste veebilehelt
www.netitester.ee. Et välistada auto kere varjestavat
mõju raadiosignaalile, olid modemid paigaldatud auto
katusele kinnitatud konteinerisse. Iga modem oli
ühendatud eraldi USB kaabli abil mõõtearvutiga. Auto
liikus Tallinnas mööda kaardil toodud trajektoori, läbides selle kolm
korda. Testide ajal oli auto keskmine liikumiskiirus 36 km/h.

Tulemused
Keskmiseks kõigi operaatorite mobiilse internetiteenuse
allalaadimiskiiruseks mõõtis Tehnilise Järelevalve Amet Tallinnas
2173 kbit/s ja üleslaadimiskiiruseks 523 kbit/s.
Maksimaalseks saavutatud allalaadimiskiiruseks mõõdeti 5710 kbit/s ja
üleslaadimiskiiruseks 974 kbit/s.
Kõikide operaatorite andmesidekiiruste jaotus testide lõikes:
Allalaadimiskiirused:

Üleslaadimiskiirused:

m-internet DL

7,7%

m-internet UL

9,2%

8,0%

8,1%

14,0%

17,8%

>= 4,0M
3,0...3,9M
2,0...2,9M
43,7%
25,3%

>= 800k
600...799k

30,2%

400...599k

1,0...1,9M

200...399k

< 1,0M

< 200k

35,8%

Mõõdetud allalaadimiskiiruste jaotus mõõteteekonnal (kbit/s):

Mõõdetud allalaadimiskiiruste jaotus mõõteteekonnal (kbit/s):

