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Sammanfattning 
Denna rapport är en jämförande studie av täckningsgrad och bandbredd i trådlösa nätverk av 
typ hot-spot med IEEE 802.11A/G respektive IEEE 802.11N Draft 2.0. Studien genomfördes 
under april och maj månad 2008. 

Examensarbetet görs i samarbete med Radiobolaget som utvecklar kapslingar med integrerade 
antenner. En kapsling är en enhet som inuti möjliggör montering av en accesspunkt, detta 
medför att accesspunkten kan placeras utomhus.  

Bakgrunden till att studien genomförs är att det är helt ny teknik som utvärderas som ännu inte 
är standardiserad, och Radiobolaget har inte hunnit genomföra någon egen analys av den nya 
tekniken.  

Genom hela examensarbetet har en kvantitativ metod används. Mätningar har gjorts på 
bandbredd, täckning och signalnivå runt tre olika platser med två olika plattformar. Varje 
plattform medger test av två olika standarder, antingen 802.11A och 802.11G eller 802.11N på 
både 2.4 GHz och 5 GHz. Platserna valdes på Kvarnholmen i Kalmar utifrån att de skulle 
symbolisera tre olika tänkbara miljöer som skulle likna: 
 

• En öppen yta 
• Mitt på en gata  
• I en fyrvägskorsning  

 

I genomförandefasen börjades arbetet med att inhämta en karta över testområdet. Vid ett test 
placerades kapslingen på en stolpe och drevs med ström ifrån ett batteri. En bärbar dator 
används som server och en annan bärbar dator används som klient. Nästa steg var att ta fram 
det ungefärliga täckningsområdet och markera detta på en karta. Därefter har cirka 30 till 40 
stycken testpunkter markerats och numrerats på kartan inom täckningsområdet, varvid 
mätningar genomfördes i respektive punkt.  

Resultatet av studierna blev kartor med punkter utsatta i olika färger beroende på vilken 
bandbredd som uppnåddes för varje WLAN standard. Signalnivå och bandbredd har också 
jämförts mellan de olika näten.  

Slutsatserna som är dragna visar tydligt på att 802.11N på 2.4 GHz ger både ökad räckvidd och 
högre bandbredd. Jämfört med 802.11A och 802.11G så ger 802.11N på 2.4 GHz högre 
bandbredd vid i princip alla mätpunkter, och i de fåtal mätningar där det inte gjorde det kan 
man anta att det beror på avvikelse i just de mätningarna.  

802.11N på 5 GHz ger högst bandbredd på nära håll men har stora svårigheter på längre 
avstånd eller bakom hinder. Vid den öppna ytan, där det fanns en del små hinder som bilar, 
buskar och mindre byggnader, klarar 802.11N på 2.4 GHz att täcka området galant medan de 
andra näten inte alls kom lika långt och även hade en del döda punkter. 

Tester med olika antal dataströmmar visar att det krävs ungefär 10 parallella dataströmmar för 
att få ut maximal bandbredd av 802.11N. Används bara 1 dataström, vilket görs i många 
program, kommer man bara upp i omkring hälften av maximal bandbredd. I jämförelsen 
mellan 802.11A och 802.11G ger 802.11N med 1 dataström cirka 2,5 gånger bandbredden vid 
2.4 GHz och cirka 3 gånger bandbredden vid 5 GHz. Med 10 dataströmmar ger 802.11N cirka 
4 gånger bandbredden vid 2.4 GHz och cirka 6 gånger bandbredden vid 5 GHz. 

 
 



 

  

Summary 
This report is a comparative study of the coverage and available bandwidth in wireless 
networks or “hot-spots”, using IEEE 802.11A/G and IEEE 802.11N Draft 2.0. The actual 
tests where made during April and March 2008. 

The exam work is made in cooperation with Radiobolaget which develop and manufactures 
enclosures with integrated antennas. An enclosure is a unit which inside enables an access point 
to be placed. This has the benefit that the access point becomes sheltered against water and 
wind and is then suitable for placement outdoors.     

The reason the study are being made are because it is completely new technology that is not 
standardized yet that is being evaluated, and Radiobolaget has not done any own analyze of this 
new technology.         

Throughout this work a quantitative method has been used. Measurements have been made on 
bandwidth, the coverage area and signal strength around three different locations with two 
antenna systems. Each system has the ability to make use of two standards, either 802.11A and 
802.11G or 802.11N at both 5 and 2.4 GHz. 
The locations where chosen at Kvarnholmen in Kalmar with the goal that they should 
represent three different types of typical environment: 
 

• An open space  
• In the middle of a street  
• In a four way intersection  
 
In the implementation phase the work began with retrieving a map over the concerned 
location. The enclosure was then placed on a pole and the access point was powered by a 
battery. A laptop was used as a server and another laptop was used as a client. The next step 
was to find the approximate coverage area and mark it on the map. After this about 30 to 40 
points are placed in the coverage area and the measurements were then made at each of these 
points in turn. 
 
The results of this study are maps where the measured points are marked in different colors 
depending on the bandwidth each point reached for every WLAN standard. Signal strength 
and bandwidth has also been compared between the different standards. 
 
The conclusions that are made showed clearly that 802.11N at 2.4 GHz both gives an increased 
degree of covering area and higher bandwidth. In a comparison with 802.11A and 802.11G 
gives 802.11N at 2.4 GHz higher bandwidth in almost every single measured point.  
 
The 802.11N standard at 5 GHz gives the highest bandwidth at close range but has significant 
problems at longer range and behind obstacles. At the open space location where there were a 
few smaller obstacles like cars, bushes and small buildings, did the 802.11N standard at 
2.4 GHz a good job of covering the whole area while the other standards did not give such big 
coverage area and had also some dead points. 
 
The initial lab tests with different amount of data flows showed that 802.11N needed 
proximally 10 parallel data flows to be able to peek at the maximal bandwidth. If you only use 1 
parallel data flow, which is done in the most common programs, you will only reach about half 
of the maximal bandwidth. In the comparison between 802.11A and 802.11G gives 802.11N 
with 1 data flow proximally 2,5 times the bandwidth when using the 2.4 GHz band, and 
proximally 3 times better bandwidth at 5 GHz. With 10 data flows gives 802.11N 4 times better 
bandwidth at 2.4 GHz and 6 times better bandwidth at 5 GHz.   



 

  

Abstract 
Rapporten är en jämförande studie av täckningsgrad och bandbredd i trådlösa nätverk av typ 
hot-spot med IEEE 802.11A/G respektive IEEE 802.11N Draft 2.0. Studien är gjord i tre 
olika scenarion på Kvarnholmen i Kalmar under april och maj månad 2008. 

Nyckelord: IEEE, hot-spot, 802.11A, 802.11G, 802.11N, 5 GHz, 2.4 GHz, bandbredd, 
täckning, signalnivå, MIMO, kapsling, accesspunkt, WLAN, Channel Bonding.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Radiobolaget Gunhamn och Åsbrink AB 

Företaget Radiobolaget Gunhamn och Åsbrink AB, som i rapporten kommer betecknas Radiobolaget, 
utvecklar produkter för trådlös datakommunikation. En sådan produkt är en kapsling (se 2.2 Kapsling) med 
integrerade antenner för WLAN (se 2.4 WLAN) som kan bilda så kallade hot-spots (se Bilaga 1: Ordlista) eller 
trådlösa surfzoner (se Bilaga 1: Ordlista) för publik Internetaccess (se Bilaga 1: Ordlista). Dessa brukar 
vanligtvis placeras på torg, restauranger, affärer, caféer eller andra publika platser. 

1.1.2 Befintlig produkt 

Radiobolaget har en befintlig produkt med två integrerade antenner för 2.4 GHz respektive 5 GHz. Denna är 
designad för Cisco 1242AG med stöd för IEEE 802.11A/B/G. (se 2.5 IEEE 802.11), och fungerar även med 
till exempel Proxim Orinoco AP-4000.  

IEEE 802.11 standarderna kommer i fortsättningen i rapporten att betecknas 802.11.  

Cisco 1242AG har anslutning för två antenner på respektive frekvensband, det vill säga totalt 4 stycken, och 
kan användas för diversitet. Diversitet implementeras och utnyttjas på olika sätt av olika radioleverantörer. I 
Cisco 1242AG kan båda antennerna användas för sändning respektive mottagning. Kapslingen för Cisco 
1242AG utmärks av hög verkningsgrad på antennsystemet.  

 

 

Den befintliga kapslingen monterad på en stolpe sedd 
framifrån. 

  

Den befintliga kapslingen monterad på en stolpe sedd 
från sidan. 

1.1.3 Planerad produkt 

För att kunna möta marknadens efterfrågan på en motsvarande antennplattform för 802.11N och MIMO (se 
kapitel 2.7 MIMO) planerar Radiobolaget att tillverka en prototypkapsling med 3+3 stycken antennelement för 
2.4 GHz respektive 5 GHz. Denna prototypkapsling är bland annat tänkt att användas tillsammans med Cisco 
1252 och blir cirka 30-50% större i volym än tidigare modeller. 
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Prototypkapslingen monterad på en stolpe sedd 
framifrån. 

 

 

Prototypkapslingen monterad på en stolpe sedd från sidan. 

1.1.4 Utvärdering av teknik 

Vid planering och uppbyggnad av nya trådlösa nät är det viktigt att veta vilken räckvidd den utrustning man 
planerar att använda sig av faktiskt har, så att nätets struktur kan planeras på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt. Bland annat är det viktigt att så få områden som möjligt är helt utan täckning. Det är även viktigt att 
veta hur utrustningen fungerar i olika miljöer till exempelvis i en stadsmiljö. Eftersom tekniken bakom 802.11N 
är relativt ny har Radiobolaget inte hunnit genomföra några omfattande fälttester. 

1.1.5 Teknik 

För bästa täckningsområde (i fallet hot-spot) är det önskvärt att kapslingarna placeras utomhus. Primärt 
använder klienterna 2.4 GHz för att få access. Sekundärt erbjuds även access på 5 GHz (5.15-5.35, 5.47-5.725 
och 5.725-5.875 GHz, se separat förklaring). Det ska även vara möjlighet att bygga trådlöst backbone (se Bilaga 
1: Ordlista) med hjälp av meshteknik (se Bilaga 1: Ordlista) mellan olika accesspunkter (se 2.1 Accesspunkt).  

1.1.6 Tester 

Huvudsyftet med testerna är att utvärdera och kvantifiera skillnaderna i täckningsgrad och bandbredden mellan 
de två olika plattformarna; Cisco 1242AG med 802.11A/B/G respektive Cisco 1252 med 802.11N. 

Detta ska göras med följande tester: 

1. I en stadsmiljö där kapslingen placeras upp till tre meter över marken på ett hus som har tre till fem våningar. 
Sedan försöker man hitta ytterkanten av täckningsområdet, vilken benämns "randen". Efter att bestämningen 
av täckningsområdet är gjord mäts bandbredden i cirka 30 till 40 olika punkter inom täckningsområdet 
samtidigt som positionen markeras på en karta. En lämplig miljö för detta är till exempel en gata på 
Kvarnholmen i Kalmar. 
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2. Samma som i punkt 1 men med skillnaden att kapslingen är placerad i ett hörn i en fyrvägskorsning. En 
lämplig miljö för detta är till exempel en korsning på Kvarnholmen i Kalmar. 

3. Samma som i punkt 1 men med skillnaden att kapslingen är placerad vid en friliggande kiosk, park eller en 
annan större öppen yta. En lämplig miljö för detta är till exempel Pressbyrån vid järnvägsstationen i Kalmar. 

Samtliga ovanstående tester bör göras dels med 802.11A, 802.11G och 802.11N på både 2.4 GHz och 5 GHz.  

1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att jämföra de två olika plattformarna mot varandra utifrån tre givna 
stadsmiljöer och utifrån dessa mätningar kunna kvantifiera skillnader i bandbredd, täckningsområde och 
signalnivå.  

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Väderleksförhållande 

Våra tester har inte att styrts av rådande väderleksförhållande vid ett specifikt test utan testerna har genomförts 
i det väder som rådigt för tillfället. Det kan konstateras att det vid samtliga mätningar har varit torrt väder utan 
nederbörd. Detta är en betydande avgränsning som det skulle kunna vara intressant att studera vidare, dock så 
ryms den inte inom tidsramen för vårt examensarbete utifrån rent praktiska avseenden. 

1.3.2 Testplatser 

De tre olika testplatser som mätningarna genomfördes på är givetvis inte representativa för alla olika tänkbara 
miljöer som finns i en stad. I ett större arbete skulle man även kunna testa utrustningen på flera olika platser.  

1.3.3 Hårdvara 

En målsättning med studien är att jämföra två plattformar för hot-spots; accesspunkterna Cisco 1242AG för 
802.11A/B/G respektive Cisco 1252 för 802.11N. Respektive accesspunkt har monterats i en kapsling med 
integrerade antenner från Radiobolaget. Samma typ av antennelement har använts i båda fallen; dipolantenner 
(se Bilaga 1: Ordlista) på 2.4 GHz och mikrostripantenner (se Bilaga 1: Ordlista) på 5 GHz. 

Som klient, tillika mätdator, har en laptop (HP 8710) med integrerat WLAN-kort (Intel 4965) använts. Detta är 
ett av få kort med stöd för 802.11N som fanns tillgängligt på marknaden vid tidpunkten då studien 
genomfördes. WLAN kortet har även stöd för 802.11A/B/G. Som server, för test av bandbredd, har använts 
en till laptop (HP 6715). På denna har endast ethernet interfacet använts därför att den har varit ansluten med 
tråd direkt till accesspunkten. 

En intressant aspekt som inte täcks av denna studie skulle kunna vara att genomföra tester med hårdvara från 
flera olika tillverkare. En sådan tillämpning skulle dock ändra målet för denna studien. 

1.3.4 IEEE 802.11B 

Detta arbete begränsas till att inte göra tester på 802.11B då detta är en äldre teknik med lägre bandbredd.  
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2. Teori 

2.1 Accesspunkt 

En accesspunkt är en brygga mellan trådburet och radioburet medium. [1] 

2.2 Kapsling 

I detta sammanhang avses en plast eller metall låda i vilken en accesspunkt monteras i samt att kapslingen har 
integrerade antenner. Detta utgör en komplett basstation för trådlöst bredband, hot-spot, och kan placeras 
utomhus. [2] 

2.3 LAN 

LAN är förkortningen för Local Area Network och definitionsmässigt är dess omfattning begränsad till 
exempelvis en byggnads storlek. Normalt sett benämns ett antal datorer som är sammankopplade via kabel eller 
via en trådlös anslutning för ett LAN. LAN är också den vanligaste formen av anslutningsförfarande som 
privatpersoner använder sig av när de ska koppla samman sina datorer för datakommunikation. [3] 

2.4 WLAN 

WLAN är förkortningen för Wireless Local Area Network och kan översättas till ”trådlöst nätverk”. Det är en 
trådlös motsvarighet till LAN. [4] 

2.5 IEEE 802.11 

IEEE 802.11 är en arbetsgrupp inom internationella standardiseringsorganet IEEE (International Electrical and 
Electronics Engineers, Inc.) som utvecklar standarder inom trådlösa nätverk (WLAN). [5]  
IEEE 802.11 är en undergrupp till IEEE 802. Projekten inom IEEE 802 utvecklar kommunikationsstandarder 
inom olika områden, såväl trådbundna som trådlösa. [6] 
Olika standarder utvecklade av IEEE 802.11 är bland annat 802.11A, 802.11B, 802.11G och den kommande 
standarden 802.11N.  

 

Standard Maximal 
bandbredd 

Frekvensband Antal ej 
överlappande 

kanaler 

År 

802.11B 11 Mbit/s 2.4 GHz 3 1999 

802.11G 54 Mbit/s 2.4GHz 3 2003 

802.11A 54 Mbit/s 5 GHz 23 1999 

802.11N 600 Mbit/s 2.4/5 GHz 14/23 ? 

• 802.11G kan ses som en utökning av 802.11B.  

• 802.11G är kompatibel med 802.11B.  
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• 802.11A ligger på 5 GHz bandet och blir därför mindre känsligt för störningar. I detta bandet finns 
det även mer tillgänglig bandbredd vilket ger plats till ett större antal kanaler. Den höga frekvensen 
innebär dock försämrad räckvidd. 

• 802.11A är inte kompatibel med 802.11B/G. 

• 802.11N är en kommande standard som ska ge högre hastigheter och bättre räckvidd. I befintlig 
utkastversion stöds hastigheter upp till 600 Mbit/s. 802.11N kommer köras på både 2.4 och 5 GHz, 
där 2.4 GHz-versionen är kompatibel med 802.11B/G och 5 GHz-versionen är kompatibel med 
802.11A [7] 

• De kanaler på 2.4 GHz bandet för samtliga ovanstående standarder som inte överlappar varandra är 
kanal 1, 6 och 11.  
 

2.6 SNR 

SNR är förkortningen för Signal to Noise Ratio och anger en signals relativa styrka i förhållande till 
bakgrundsbruset. För att detektera data med en viss modulationshastighet (se Bilaga 1: Ordlista) krävs ett visst 
SNR. Högre SNR möjliggör således högre överföringshastighet. För att höja SNR kan man öka uteffekten eller 
placera sändare och mottagare närmare varandra. I 802.11N används en teknik som kallas MIMO för att höja 
SNR. Genom att sända samma data över flera antenner och noggrant fasförskjuta dessa fås en positiv 
interferens där mottagaren befinner sig och på så vis höjs SNR. [8] 

2.7 MIMO 

MIMO är förkortningen för Multiple Input Multiple Output och innebär att man använder sig av multipla 
antenner. MIMO är en av de största teknikförbättringarna bakom 802.11N. [9] 

2.7.1 MIMO Beamforming 

Trådlösa nätverk enligt standarden IEEE 802.11A/B/G har oftast en (1) sändare och sänder på en (1) antenn i 
taget. Eventuellt kan man använda såkallad A/B-diversitet, det vill säga att det går att sända på endera av två 
tillgängliga antenner. Det senare möjliggör två olika överföringsvägar mellan accesspunkt och klient. På 
motsvarande sätt går det vid mottagning att välja att lyssna på den ena eller den andra antennen. 

Har accesspunkten flera sändare (med varsin antenn), så är det möjligt att välja amplitud och fasläge för 
respektive sändare/antenn så att respektive signal når klienten i fas. 

För att tydligare åskådliggöra vad MIMO Beamforming är så kan det beskrivas som att en radiosignal har 
formen som en våg. När två radiosignaler sänds ifrån olika antenner så blir signalerna hopslagna vid den 
mottagande enheten, se figur 2.7.1.1. 

 

Figur 2.7.1.1. Visar hur två signaler anländer hos mottagaren fasförskjutna och detta medför att signalen påverkas negativt.  

Beroende på avståndet som varje signal färdas så är det högst troligt att signalerna kommer att nå 
mottagarantennen fasförskjutna i förhållande till varandra, och denna förskjutning påverkar signalstyrkan 
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negativt. Om sändarenheten däremot justerar fasen så signalen kommer fram hos mottagarantennen i fas så blir 
signalen maximerad vilket ger upphov till betydligt förbättrad SNR, se figur 2.7.1.2. 

 

  

Figur 2.7.1.2. Visar hur två signaler som sänds ur fas blir i fas hos mottagaren och detta medför att signalen påverkas positivt. 

MIMO Beamforming kräver att klienten skickar Beamforming-information tillbaka till accesspunkten så att den 
kan justera sina utsända signaler. Denna information är endast giltig för en väldigt kort stund och ändras så fort 
det sker någon förändring i miljön. MIMO Beamforming kan bara användas när man sänder till en viss klient 
och fungerar inte vid till exempel broadcast (se Bilaga 1: Ordlista) eller multicast (se Bilaga 1: Ordlista). Med 
MIMO Beamforming får man högre SNR i mottagen signal, och därmed möjliggörs användandet av högre 
modulationshastigheter/bandbredd. Alternativt kan MIMO Beamforming användas för att ge samma 
signalstyrka på längre avstånd. [8] 

2.7.2 MIMO Multipath och spatial diversitet 

I en vanlig inomhusmiljö där signalen färdas från en sändarstation till en mottagarstation tar signalen flera olika 
vägar. Allt ifrån dörrar, väggar och andra ytor reflekterar signalen vilket gör att samma signal kan komma fram 
till mottagarstationen flera gånger om, men det är bara den första mottagna signalen som används. Detta 
fenomen kallas för Multipath och är väldigt vanligt. Eftersom radiosignalerna färdas med ljusets hastighet är 
skillnaden i tid mätt mellan den första signalen och när dess efterföljande kopior når mottagarstationen väldigt 
liten och kan mätas i nanosekunder. Denna fördröjning är tillräcklig för att signalen hos mottagarstationen ska 
bli markant försämrad på grund av att alla efterföljande signaler stör.  

En MIMO accesspunkt sänder multipla signaler på samma gång och försöker använda fenomenet till sin fördel 
istället. Varje signal som skickas över en viss antenn kallas för en spatialström och skickas från en egen antenn. 
Eftersom det är ett visst mellanrum mellan antennerna så kommer varje signal att ta en lite annorlunda väg till 
mottagarstationen än sin granne, detta kallas för spatial diversitet eller rymddiversitet. 
På mottagarsidan så används även där flera antenner för att ta emot signalerna, och detta kan antennerna göra 
oberoende av varandra. Sedan slås de olika mottagna signalerna ihop från samtliga antenner och man får en 
signal som håller högre kvalitet än vad en enskild antenn eller MIMO Beamforming hade kunnat åstadkomma 
separat. [8] 

2.8 Overhead 

Overhead är utrymmet i ett datapaket (se Bilaga 1: Ordlista) som används för att transportera annat än den 
egentliga datan. Detta kan bland annat vara information om radiolänken, adressen datapaketet ska till, 
kontrollsumma och ACK (se Bilaga 1: Ordlista). Om paketen är små kan overheaden ta mer plats än datan som 
skickas. [8] 

2.9 Packet Aggregation 

I vanliga 802.11A/B/G nätverk är overheaden som behövs för att sända ett datapaket alltid densamma oavsett 
hur stort datapaketet som skickas är. I dagens nya WLAN vill man ha allt snabbare hastigheter men 
overheadkostnaden kvarstår. 
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802.11N Packet Aggregation motverkar detta problemet genom att slå ihop mindre datapaket till större, så att 
man utnyttjar hela datapaketens utrymme. Detta innebär i praktiken att man kan skicka flera datapaket till 
kostnaden av ett enda. 

Packet Aggregation lämpar sig endast för vissa typer av applikationer, till exempel filöverföringar. Däremot kan 
realtidsapplikationer som till exempel Voice over IP (se Bilaga 1: Ordlista) inte dra någon fördel från denna 
tekniken på grund av att det skulle blir för stor tidsfördröjning. [9] 

2.10 Channel Bonding 

Normalt sett är 2.4 GHz och 5 GHz banden uppdelade i ett antal mindre kanaler på vardera 20 MHz. Man 
brukar säga att bandbredden i ett WLAN är begränsad till hur stor bandbredden i kanalen är, till exempel 20 
MHz kanalbandbredd. 

Channel Bonding innebär att man slår ihop två stycken närliggande 20 MHz kanaler till en stor 40 MHz kanal. 
Detta är ett i sammanhanget ett mycket simpelt sätt att mer än fördubbla kanalbandbredden. Anledningen till 
att kanalbandbredden ökar mer än dubbelt är att det mellan varje 20 MHz kanal finns ett litet utrymme 
reserverat så att kanalerna inte ska överlappa varandra. Vid Channel Bonding så utnyttjas även detta utrymmet. 
[8] 

2.11 PoE och Power Injector 

PoE är förkortningen för Power over Ethernet och benämns som IEEE 802.3af. 
PoE gör det möjligt för bland annat accesspunkter, IP telefoni, webbkameror eller motsvarande att få både 
ström och data från befintliga nätverkskablar, och detta utan att man behöver modifiera sin redan befintliga 
infrastruktur. För att möjliggöra PoE i denna studie används en hårdvaruenhet som benämns som Power 
Injector.  

Tekniken fungerar därför att i en vanlig 10 Mbit/s och 100 Mbit/s miljö så används bara två av de totalt fyra 
kabelparen i nätverkskabeln för att överföra data. Detta har man tagit fasta på i IEEE 802.3af och använder de 
två outnyttjade kabelparen till att skicka ström igenom. Ett kabelpar bildar ena polen och det andra kabelparet 
bildar den andra polen. Både likström och växelström stöds i standarden. Den vanligaste strömmen som 
skickas via PoE är 48V och kan leverera maximalt 13W. [10] 

2.12 Powershell 

Powershell är ett objektbaserat språk, [11] vilket innebär att man till största delen använder redan fördefinierade 
objekt. [12] Till skillnad ifrån kommandoradspråk som till exempel Microsofts CMD så anses Powershell vara 
betydligt mer kraftfull i alla avseenden. [13] Som exempel på Powershells styrka kan nämnas bra tab-
completion, mer kraftfulla operatorer än i C och C++ och möjlighet till metaprogrammering. En stor fördel 
med Powershell är det är lätt att komma åt samtliga WMI objekt, Windows Management Infrastructure. WMI 
är Microsofts egen implementering av CIM, Common Instrumentation, som är en industristandard skapad av 
flera av marknadens ledande aktörer. Med hjälp av WMI kan man komma åt egenskaper och göra förändringar 
i Windows som annars inte hade varit tillgängliga på samma sätt. [14] 

2.13 Iperf 

Iperf är ett vida känt nätverksprogram för att optimera och finjustera nätverk och ger bland annat möjlighet för 
bandbredds mätningar. Iperf kan både mäta TCP (se Bilaga 1: Ordlista) och UDP (se Bilaga 1: Ordlista) 
bandbredden för både uppström (se Bilaga 1: Ordlista) och nerström (se Bilaga 1: Ordlista). Iperf är skrivet i 
C++ och är lätt att konfigurera och koma igång med. Programmet har öppen källkod och det står vem som 
helst fritt att kopiera, modifiera, slå samman, publicera, distribuera eller sälja programvaran utan särskilt 
tillstånd. Iperf fungerar under ett flertal olika plattformar såsom Linux, Unix och Windows. [15] 
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3. Metod 
 

3.1 Kvantitativ metod 

Genom hela examensarbetet har det använts en kvantitativ metod. Mätningar har utförts på bandbredd, 
täckning och signalnivå på tre olika platser med två olika plattformar. Varje plattform medger test av två olika 
standarder, antingen 802.11A och 802.11G eller 802.11N för både 2.4 GHz och 5 GHz.  

3.2 Urval av platser 

Studien bygger på mätningar gjorda kring tre olika platser på Kvarnholmen i Kalmar. Varje plats har just sina 
speciella egenskaper och förutsättningar. Platserna valdes utifrån att de skulle symbolisera tre olika tänkbara 
miljöer som skulle likna: 
 

• En öppen yta 
• Mitt på en gata 
• I en fyrvägskorsning  

Inledningsvis lokaliserades en lämplig stadsdel och östra delen av Kvarnholmen visade sig vara ett utmärkt 
område. Dels för att det är mindre antal människor som rör sig i den östra delen men också därför att samtliga 
miljöer som skulle använda fanns här. 
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3.2.1 Mitt på gata 

Plats: Proviantgatan 7. 
Kapslingen har på denna mätplats varit placerad med sin framriktning vinkelrät mot gatans sträckning i bäring 
63 grader. Platsen ska symbolisera en hot-spot som har placerats mitt på en gata i en central storstadsmiljö. Här 
finns blandat hus av trä och betong, det finns även en hel del småhus i området vilket är mindre bra på grund 
av att småhus inte är representativt för en större stad. Husen bakom kapslingen är av betong och framför 
kapslingen ligger det en del småhus i skiftande material. Kapslingen har placerats 200 centimeter ovanför 
marken på en parkeringsskylt.

 

© Kalmar Kommun [16] 
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3.2.2 Fyrvägskorsning 

Plats: Nordvästra hörnet i korsningen Proviantgatan och Storgatan.  
Kapslingen har på denna mätplats varit riktad parallellt med Proviantgatan i södergående riktning i bäring 153 
grader, det vill säga vinkelrätt från närmaste husvägg ner mot kajen. 

Platsen är tänkt att symbolisera en hot-spot som har placerats i en fyrvägskorsning i en central storstadsmiljö. 
Miljön är näst intill den samma som i mitt på gatan platsen, här finns blandat hus av trä och betong och både 
små och stora hus i skiftande material. Husen som ligger precis framför och bakom kapslingen är av betong. 
Kapslingen har placerats 220 centimeter ovanför marken på en lycktstolpe. 

 

© Kalmar Kommun [16] 
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3.2.3 Öppen yta 

Plats: Fiskaregatan 54 
Kapslingen har på denna mätplats varit riktad i bäring 333 grader, det vill säga ut mot vattnet.  

Platsen är tänkt att symbolisera en hot-spot som har placerats vid en öppen yta, till exempel ett torg. Framför 
mätplatsen finns det en stor parkering med plats för cirka 200 till 250 bilar. Husen som ligger precis bakom 
kapslingen är småhus av trä. Kapslingen har placerats 220 centimeter ovanför marken på en lycktstolpe.  

 

 

© Kalmar Kommun [16] 
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3.3 Genomförande 

3.3.1 Labbtester 

I ett tidigt stadium genomfördes labbtester i en kontrollerad miljö med precis samma utrusning som skulle 
användas senare. Till vår hjälp användes en spektrumanalysator för att kontrollera etern (se Bilaga 1: Ordlista). 
En kontroll gjordes också av att 802.11N på 5 GHz med ”Channel Bonding” (se 2.10 Channel Bonding) 
aktiverat verkligen använde sig av 40 MHz kanalbandbredd. Vid samma test upptäcktes att 802.11N på 2.4 
GHz inte stödjer ”Channel Bonding” på klient sidan, se Bilaga 4: Spektrumanalysator sidan 7. 

3.3.2 Förberedelser 

En karta över mätområdet har hämtats från Eniro. Vid ett test placeras kapslingen med den integrerade 
accesspunkten på en stolpe och drivs med ström från ett batteri. En bärbar dator sätts upp som server och en 
annan bärbar dator som klient. Det ungefärliga täckningsområdet tas fram med hjälp av att kontrollera var ping 
(se Bilaga 1: Ordlista) fungerar och detta markeras på kartan. Därefter har mellan 30 till 40 stycken testpunkter 
markerats och numrerats på kartan inom detta området. Eftersom Iperf (se 2.13 Iperf) använder större 
datapaket och skickar dessa under längre tid så är det svårare att få igenom ett test med Iperf än ett pingpaket. 
En del av punkterna som ligger inom täckningsområdet för ping hamnar därför utanför täckningsområdet för 
Iperf. Alla tester har börjat med en kontrollmätning en (1) meter framför accesspunkten för att kontrollera att 
utrustningen fungerar och att resultatet (bandbredd) ligger nära det från labbtesterna. 

3.3.3 Mätmetod 

Vid en mätning görs två bandbreddstester med programmet Iperf och dels loggas mottagen signalnivån 
(effekt). I det första testet körs Iperf under 2 sekunder med 1 dataström. I det andra testet körs Iperf under 25 
sekunder med 10 parallella dataströmmar. Testerna görs både för uppladdnings- och nerladdningshastighet. 
Anledningen till att två olika tester körs är för att dels behövs många dataströmmar för att utnyttja hela N-
standardens potential men samtidigt är det svårt att upprätthålla många parallella dataströmmar under 25 
sekunder om signalen är dålig. Under hela testet loggas signalnivån en gång per sekund. Alla tester genomförs 
automatiskt genom att man startar ett skript i Powershell (se 2.12 Powershell), se Bilaga 2: Iperf sida 1 för 
exakta parametrar för testerna. 

3.3.4 Iperf 

De tester som Iperf utför är som redan har nämnts två till antalet. Det är bara bandbredden för TCP som mäts 
och inte för UDP. Anledningen till detta är att Radiobolaget, som har en hel del empiriska fakta att stödja sig 
på, ansåg att det primärt är TCP trafik som en hot-spot används för.   

Vidare har vi använt oss av en TCP windows size (se Bilaga 1: Ordlista) på 8000 byte som är Iperfs 
standardinställning. Vi valde att inte ändra denna inställning. 

3.3.5 Undersökning 

Mätningar utförs i varje punkt som är markerad på kartan i nummerordning. Under en mätning hålls datorn 
cirka en meter över marken, locket är uppfällt 90 grader och hålls i riktning mot kapslingen (med skärmen mot 
användaren, och skärmens baksida mot kapslingen). På varje mätplats upprepas alla mätningarna för 802.11A, 
802.11G samt 802.11N på både 2.4 och 5 GHz.  
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3.3.6 Databehandling 

Efter varje mätning har resultaten av testerna förts in i ett exceldokument. Där har medelvärdet för 
uppladdning och nerladdning under varje mätning beräknats. Bästa medelvärde för de två mätningarna med 
Iperf har blivit resultatet för punkten. Med hjälp av mätdatan i dokumentet har punkterna satts ut på en karta 
och färgkodats efter uppmätt bandbredd. 

3.4 Kritik till vald metod 

3.4.1 Platser 

Mätningar sker på tre olika platser på Kvarnholmen i Kalmar. Dessa platser är naturligtvis inte 
representativa för alla tänkbara miljöer som finns i en stad, men de är valda för att representera så många olika 
typer av miljöer som möjligt. 

3.4.2 Hårdvara 

Testerna utförs enbart med en uppsättning hårdvara sånär som på de två accesspunkterna. Det skulle vara 
önskvärt att testa med andra leverantörer av datorer, nätverkskort och accesspunkter för att se om resultaten 
skiljer sig åt. Detta är en avgränsning som fått göras främst på grund av att det inte har funnits tillgång till 
annan hårdvara men även för att hinna med mätningarna under rimlig tid.  

Kombinationen som används med Cisco-accesspunkter och ett WLAN-kort från Intel är dock något av en 
industristandard vilket är positivt i sammanhanget.  

Beroende på hur många antennelement som används på sändare respektive mottagare kan man nå olika 
modulationshastigheter. I detta test når vi som högst 300 Mbit/s, men det finns specifikationer för upp till 
600 Mbit/s i 802.11N standarden. 

3.4.3 OEM 

De två stycken bärbara datorer som har agerat som klient och server har varit vanliga OEM plattformar (se 
Bilaga 1: Ordlista) vilket är positivt därför att det är samma utrustning som konsumenter använder. 

3.4.4 Störningar, frekvensval och fel i utrustningen 

Under samtliga tester har det funnits störningar i luften från andra trådlösa nätverk. Detta är någonting som 
hela tiden har varit känt och som inte har kunnat påverkas. Däremot är det känt vilken bandbredd vår 
utrustning ska uppnå vid 1 meters avstånd eftersom sådana tester genomförde tidigare i en kontrollerad 
labbmiljö (se Bilaga 4: Spektrumanalysator). På detta sätt elimineras också eventuella flyktiga fel som kan uppstå 
i utrustningen till följd av till exempel transportskador eller handhavandefel. 

Innan varje test genomfördes kördes ett program som heter Network Stumbler som kan skanna av etern efter 
andra aktiva WLAN. Därefter har en kanal som har varit relativt ledig valts. För 2.4 GHz-bandet finns det 13 
tillåtna kanaler varav 3 stycken kanaler som inte överlappar varandra. (kanal 1, 6 och 11) 

För 5 GHz-bandet har det inte varit lika viktigt med ovanstående på grund av att Network Stumbler inte 
hittade några WLAN på det frekvensområdet. Ovanstående kontroll har dock gjorts innan varje mätning och 
band 3 har valts på accesspunkten på grund av att det bandet är avsett för utomhusbruk (5.47-5.725 GHz). 
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3.4.5 Mätpunkter 

Det antal mätpunkter som mättes på de olika platserna för de olika WLAN:en kan ses som en begränsning i 
arbetet främst på grund av själva antalet i sig. Vi hade gärna sett att mätningarna hade gjorts med ett minimum 
av 50 stycken fungerande mätpunkter för varje WLAN. Anledningen till att åtgärder inte vidtogs för att höja 
antalet mätpunkter är främst därför att mättiden för varje punkt var väldigt lång och att den totala tiden för 
mätningarna inte skulle ha hunnit slutföras innan projektets slutliga leveransdatum.  

3.4.6 Ubuntu  

I detta arbete planerades tester med Ubuntu för att klargöra om det förelåg skillnader mellan en Unixmiljö och 
en Windowsmiljö. Dessa tester hade varit bra att utföra för att kunna utesluta fel i operativsystemet.  

Tyvärr kunde vi inte genomföra testerna på grund av att drivrutinen till det trådlösa nätverkskortet på klienten 
vid tillfället var alltför instabil. Vid belastning eller konfigurering så kraschar nätverkskortet eller hela 
operativsystemet.  

Efterforskningar visar att vi inte är ensamma om problemet utan det verkar vara väldigt vanligt och att det än så 
länge inte finns någon lösning. Vi hade gärna sett att vi hade kunnat utföra samtliga labbtester med precis 
samma hårdvara och mjukvara men med Ubuntu på klienten. Nu kunde vi inte det på grund av någonting som 
låg helt utanför vår kontroll.  

3.4.7 Power Injector 

Under samtliga tester med kapslingen för 802.11N användes en Power Injector (se 2.11 Power Injector). Denna 
Power Injector stödjer bara 100Mbit/s och klarar alltså inte att överföra så hög bandbredd som 802.11N kan 
leverera. Detta har dock bara på sin höjd påverkat studie i periferin. Bandbredden har förvisso påverkats 
negativt men bara på väldigt korta avstånd, däremot har täckningsområdet inte påverkats över huvudtaget.  
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4. Resultat 
Examensarbetet resulterade i en omfattande studie där täckningsområde och bandbredd mättes för fyra olika 
typer av WLAN (802.11A, 802.11G, 802.11N på 2.4 GHz samt 802.11N på 5 GHz) med två olika 
antennsystem på tre olika platser. 

4.1 Kartor 

För varje plats och WLAN plottades punkter ut i olika färger beroende på vilken bandbredd som uppnåddes, se 
Bilaga 3: Resultat. 
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5. Analys 

5.1 Bandbredd 

Följande jämförelser är gjorda för att tydliggöra hur väl de olika WLAN:ens bandbredd är i förhållande till 
varandra, jämförelsen visar bara två WLAN åt gången. 

Denna jämförelse är gjord utifrån de punkter som är gemensamma för båda WLAN:en och där båda näten 
fungerade. Till exempel i kapitel 5.1.1 Mitt på gata så är jämförelsen mellan 802.11N på 2.4 GHz och 802.11A 
gjord med de punkter som ligger i bådas täckningsområde och som gick att mäta. 

Tabellerna ska tolkas genom att man väljer ett WLAN som står i kolumnen till vänster och avläser hur 
bandbredden förhåller sig i rutan där det står ett ”x” med WLAN:et som står längst uppe på den översta raden. 
I till exempel kapitel 5.1.1 Mitt på gata kan man avläsa att 802.11N på 2.4 GHz har 2,1 gånger bandbredden för 
802.11A. 

 

5.1.1 Mitt på gata 

 A G N5 N2.4 

A x1       

G x0,9 x1     

N5 x2,6 x3,0 x1   

N2.4 x2,1 x2,2 x0,7 x1 

 

802.11G och 802.11N på 2.4 GHz har relativt lika täckning och täcker området lika bra. 802.11A har nästan 
lika bra täckning men fungerar lite sämre bakom hörn. 802.11N på 5 GHz täcker området sämst och klarar 
nästan bara av punkter med fri sikt. 802.11N på 5 GHz ger överlägset bäst bandbredd men då ligger punkterna 
närmare accesspunkten. Vill man täcka ett så stort område som möjligt ska man välja 802.11G eller 802.11N på 
2.4 GHz, men 802.11N på 2.4 GHz ger dubbelt så hög bandbredd jämfört med 802.11G. Behöver man hög 
bandbredd och klarar sig med ett litet område kan man använda 80.11N på 5 GHz. 
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5.1.2 Fyrvägskorsning 

 A G N5 N2.4 

A x1       

G x0,7 x1     

N5 x4,9 x7,6 x1   

N2.4 x1,7 x1,7 x0,4 x1 

 

Här får 802.11N på 5 GHz oproportionerligt hög bandbredd. 802.11N på 5 GHz verkar ha en väldigt skarp 
gräns och de flesta fungerande punkter har höga hastigheter medan det en liten bit bort inte fungerar alls. 
802.11N på 2.4 GHz ger klart bäst täckning längs Proviantgatan (rakt framför samt rakt bakom accesspunkten). 
Längs Storgatan (90 grader åt respektive håll från accesspunkten) ger 802.11A bäst täckning och 802.11N på 2.4 
GHz något sämre. Sammantaget täcker 802.11N på 2.4 GHz området bäst. 

 

5.1.3 Öppen yta 

 

 A G N5 N2.4 

A x1       

G x0,6 x1     

N5 x2,4 x4,1 x1   

N2.4 x1,7 x3,7 x0,8 x1 

 

Här är 802.11N på 2.4 GHz överlägset när det kommer till täckningsområde. Medan de andra näten knappt når 
fram till vattenkanalen täcker 802.11N på 2.4 GHz även ett stort område på andra sidan vattnet, samtidigt har 
802.11N på 2.4 GHz nästan lika hög bandbredd som 802.11N på 5 GHz. 

Även här får 802.11N på 5 GHz högst värden och precis som i de andra mätningarna är täckningsområdet 
relativt känsligt för störningar och skymd sikt, men när det väl fungerar är 802.11N på 5 GHz snabbast. 
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5.2 Bandbredd/signalnivå  

 

 

Grafen visar bandbredden i förhållande till signalnivån. Värt att notera är att 802.11N på 5 GHz har väldigt hög 
bandbredd tills signalnivån hamnar runt -63 dBm (se Bilaga 1: Ordlista) då den faller oproportionerligt mycket.   

Linjerna för 802.11A och 802.11G följer varandra näst intill identiskt inledningsvis men 802.11G ligger 2 till 3 
Mbit/s högre i bandbredd tills en brytpunkt vid runt -57 dBm då 802.11G i snabbare takt avtar än 802.11A. 

Det kan noteras att näten på 2.4 GHz ger bandbredd på under 1 Mbit/s efter -81 dBm, medan 802.11A som 
ligger på 5 GHz ligger över det ända ner till -87 dBm. Man kan spekulera i om detta beror på att på 2.4 GHz 
måste man samsas med flertalet andra nät medan man är i princip själv på 5 GHz. Dock har näten på 2.4 GHz 
högre signalnivå generellt så 802.11N på 2.4 GHz ligger ändå högre än 802.11A avseende bandbredd i samma 
punkt. 

Not: med signalnivå avses här mottagen effekt hos klienten. 

5.3 Signalnivåjämförelser 

5.3.1 Genomsnittlig signalnivå 

Genomsnittlig signalnivå (dBm) 

A -72  

G -68  

N5 -68  

N2.4 -64  
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Tabellen baserar sig på de punkter där mätningar har utförts på samtliga nät och där samtliga punkter har 
fungerat. Siffran anger genomsnittlig signalnivå för dessa punkter.  

 
Samma data presenterad som linjärt stapeldiagram. Högre stapel innebär bättre signalnivå. 

Man ser att det skiljer 4 dB mellan WLAN:en på 2.4 GHz och 5 GHz. Det skiljer också 4 dB mellan 
standarderna med fördel för 802.11N. 4 dB motsvarar ungefär 150 % högre signal och 8 dB drygt 500 % högre 
signal. 

5.3.2 Signalnivå vid tappad länk 

 

Signalnivå vid tappad länk (dBm) 

A -86  

G -86  

N5 -81  

N2.4 -87  

 

Tabellen baseras på samtliga mätningar där datalänken har slutat att fungera under mätningen. Siffran anger den 
i genomsnitt lägsta signalnivån innan datalänken slutade fungera.  

 
Samma data presenterad som linjärt stapeldiagram. Högre stapel innebär känsligare nät.  

802.11A, 802.11G och 802.11N på 2.4 GHz kräver ungefär samma signalnivå för att hålla länken uppe medan 
802.11N på 5 GHz verkar vara känsligare och kräver 3 till 4 gånger högre signalnivå (5-6 dB).  
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Not: Notera att dB-skalan inte är linjär utan att 3 dB motsvarar en fördubbling.  

  

5.4 Bandbreddsjämförelser 

 

 

Grafen visar en jämförelse i bandbredd för de punkter där mätningar har utförts på samtliga nät. För varje nät 
har punkterna sorterats efter bandbredd.  

802.11N på 5 GHz är bäst den första tredjedelen av punkterna, därefter är 802.11N på 2.4 GHz bäst i 
resterande punkter. Även om 802.11A hade bäst bandbredd vid låg signalnivå så ligger 802.11N på 2.4 GHz 
högre hela tiden, detta beror på att 802.11N på 2.4 GHz samtidigt ger så pass mycket bättre signalnivå.  

Vid 802.11N på 5 GHz faller bandbredden snabbt och nätet ger ingen täckning alls i runt hälften av punkterna 
jämfört med 802.11N på 2.4 GHz.  802.11A och 802.11G fungerar vid i stort sett lika många punkter, 
motsvarande cirka 70 % av punkterna för 802.11N på 2.4 GHz. 802.11A ger högre bandbredd i de flesta 
punkter och i cirka 20 % av punkterna ger 802.11G en bandbredd på under 1 Mbit/s vilket inte uppmättes i 
någon av punkterna för 802.11A.  

Även 802.11N på 2.4 GHz har drygt 10 % av punkterna under 1 Mbit/s, men detta är punkter som inte 
fungerar för några andra nät. Sannolikt beror detta på att det fanns en hel del andra nät som störde på 2.4 GHz 
medan 5 GHz-bandet var tomt från andra nät.  

5.5 Täckningsyta 

Tabellen visar i kvadratmeter hur stort täckningsområdet är för respektive WLAN. För gatorna har 
approximationen gjorts att varje gata är 7 meter bred. 
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 A G N2.4 N5 
Öppen yta 24490 20370 34050 13100 
Fyrvägskorsning 4620 4340 5950 4060 
Mitt på gata 4060 4900 4970 3150 

 

Anledningen till att öppen yta får höga värden är att det är möjligt att räkna på hela ytan i det scenariot medan 
det på de andra två mätningarna endast kunnat räknas längs gatorna eftersom vi inte vet något om täckningen i 
byggnader eller på innergårdar. 
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6. Diskussion 
I vanlig ordning blev slutspurten med färdigställandet av rapporten intensiv med sena kvällar och tidiga 
morgnar som följd. Den konstanta upplevda tidsbristen har vi ansett varit det största hotet mot att inte hinna 
bli färdiga i tid. 
 
Det vi har lärt oss under arbetets gång är att vi har fått mer kunskaper inom WLAN området i stort men 
särskilt om IEEE 802.11A/B/G/N, såsom tillexempel praktiska kunskaper om hur tekniken fungerar, dess 
brister och begränsningar. 

En stor del av arbetet har handlat om hur man ska presentera sina resultat och vi upptäckte att detta inte 
gjordes i en handvändning. Man kan väldigt lätt dra slutsatser som det inte finns någon reell grund för eller där 
det statistiska underlaget blir för snålt. Detta är någonting som vi har varit mycket medvetna om och som vi 
tycker tydligt avspeglas i vår analysdel.  

En av de största förändringar vi skulle ha gjort om vi skulle göra om mätningarna är att utöka antalet 
mätpunkter till ett minimum av cirka 50 stycken fullt fungerande, även den totala mättiden skulle antagligen 
justeras neråt ifrån dagens på över 1 minut. Hade vi gjort detta hade det statistiska underlaget ökat och man 
hade haft möjligheter att dra fler slutsatser.  

En hel del tankar och reflektioner har kommit fram under arbetets gång om N-tekniken. Till exempel har vi 
märkt att utrustningen inte har varit helt stabil. Uppskattningsvis har vi drabbats av krascher cirka fyra gånger 
med N-utrustningen, och vi har lyckats isolera problemen till accesspunkten. Dock har detta problemet alltid 
löst sig om man har brutit strömmen och sedan startat upp utrusningen igen, men det visar ändå på att 
någonting inte står rätt till. Samtidigt ska man komma ihåg att IEEE 802.11N inte är standardiserad ännu utan 
det kommer ske absolut tidigast år 2009.   

Från våra tester i labbmiljö, se Bilaga 4: Spektrumanalysator, så upptäckte vi att Cisco 1252 i kombination med 
den laptop vi använde, med stöd för 802.11N på 2.4 GHz-bandet inte stödjer Channel Bonding, det vill säga en 
kanalbandbredd på 40 MHz. Det märkliga med detta är att man kan ställa in att använda 40 MHz 
kanalbandbredd på accesspunkten men man kan inte se någonstans vilken kanalbandbredd som sedan faktiskt 
utnyttjas under drift, varken i konfigurationen på accesspunkten eller hos klienten. Lyckligtvis använde vi en 
spektrumanalysator som i realtid visar hur etern såg ut vid våra labbtester. Det var också intressant att när man 
hade ställt in accesspunkten på att den vid Channel Bonding skulle utöka kanalen neråt, såkallad Extend Below, 
så såg man det även i verkligheten på spektrumanalysatorn, se Bilaga 4: Spektrumanalysator på sidan 4. 
 
En till viktig upptäckt som gjordes vid labbtesterna var att 802.11N först vid 10 till 15 parallella dataströmmar 
gav maximal bandbredd på cirka 140 Mbit/s i uppladdning och lite över 100 Mbit/s i nerladdning vid 5 GHz. 
Vid 1 dataström kom vi upp i cirka 50 Mbit/s i uppladdning och 60 Mbit/s i nerladdning på samma 
frekvensband. Dessa resultat överensstämmer väl med andra tester som finns, till exempel i ett test som Intel 
[17] har gjort så kommer de upp i 128 Mbit/s i uppladdning och 102 Mbit/s i nerladdning på 6 meters avstånd.  
I ett annat stort test genomfört av IDG [18] där man testar 11 stycken accesspunkter som stödjer 802.11N, står 
det att man maximalt nådde 60 Mbit/s vid test med 1 dataström, i vilken riktning som avses anges inte. 

Just denna kunskap om att det behövs flera parallella dataströmmar för att nå höga hastigheter med 802.11N är 
någonting som inte verkar vara särskilt känt ännu. Vi har läst flera tester i olika svenska medier och samtliga 
nämner inte ett ord om hur tekniken fungerar eller att parallella dataströmmar behövs. Som bara ett exempel 
kan nämnas testet från IDG. 

Vi tror att 802.11N med sin modulationshastighet på upp till 600 Mbit/s i elektronikbutiker i samtal mellan 
säljare och konsument och i reklam kommer att benämnas som nästa stora teknikskifte, att man däremot 
behöver ett tiotal parallella dataströmmar för att utnyttja tekniken fullt ut kommer antagligen inte att nämnas i 
dessa sammanhang. 
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7. Slutsatser 
Testerna visar tydligt att 802.11N på 2.4 GHz ger både ökad räckvidd och högre bandbredd. Jämfört med 
802.11A och 802.11G så ger 802.11N på 2.4 GHz högre bandbredd vid i princip alla mätpunkter, och i de fåtal 
mätningar det inte gör det kan man anta att det beror på avvikelser i just de mätningarna.  

802.11N på 5 GHz ger högst bandbredd på nära håll men har stora svårigheter på långt avstånd och bakom 
hinder. Det kan tänkas att det är något problem med antennerna i den prototyp vi har använt oss av då andra 
tester inte nämner sådana problem. 

802.11N på 2.4 GHz ger framförallt bättre räckvidd när det finns hinder i vägen. Med accesspunkten monterad 
i scenariot Mitt på gata märks det framförallt med bättre täckning in på tvärgatorna. På dessa gator är dock 
täckningen inte speciellt bra för något nät och det blir därför inte så mycket större område som täcks. Vid den 
öppna ytan, där det finns en del småhinder som bilar, buskar och mindre byggnader, klarar 802.11N på 2.4 
GHz att täcka området galant medan de andra näten inte alls kommer lika långt och även har en del döda 
punkter. 

Tester med olika antal dataströmmar visar att det krävs ungefär 10 parallella dataströmmar för att få ut maximal 
bandbredd av 802.11N. Använder man bara 1 dataström, vilket görs i många program, kommer man bara upp i 
omkring hälften av maximal bandbredd.  

Jämför man 802.11A och 802.11G ger 802.11N med 1 dataström cirka 2,5 gånger bandbredden vid 2.4 GHz 
och cirka 3 gånger bandbredden vid 5 GHz. Med 10 dataströmmar ger 802.11N cirka 4 gånger bandbredden 
vid 2.4 GHz och cirka 6 gånger bandbredden vid 5 GHz. 
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Bilaga 1: Ordlista (antal sidor: 2) 

Hot-spot 
Publikplats där en användare trådlöst kan ansluta och få tillgång till Internet. Det kan till exempel vara torg, 
caféer, restauranger eller affärer.  

Trådlös surfzon 
Se hot-spot. 

Internetaccess 
Uttryck som beskriver att en användare har tillgång till Internet. 

Modulationshastighet  
Den takt med vilka data skickas via ett gränssnitt, till exempel via ett radiogränssnitt. För IEEE 802.11A och 
IEEE 802.11G är det 1, 2, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 respektive 54 Mbit/s. För IEEE 802.11N är den även 
81, 108, 162, 216, 243, 270, 300Mbit/s och upp till 600Mbit/s. [19] 

OEM  
OEM är en akronym för Original Equipment Manufacturer och avser en produkt som säljs direkt till 
konsumenter.  

Backbone 
Backbone är en underliggande struktur som kopplar samman olika delar i ett nätverk. Vanligtvis är kapaciteten 
på backbonet betydligt högre än nätverken det sammankopplar. 

Mesh 
Mesh avser ett nätverk där noderna kommunicerar med varandra. Vanligtvis har bara ett fåtal av noderna direkt 
anslutning till andra nät eller Internet. Mesh kan användas för att koppla samman accesspunkter i ett trådlöst 
nät med flera andra accesspunkter i andra nät. 
 
Dipolantenn 
En antenn med två spröt formad som ett T. Antennen är effektivast vid den våglängd som är dubbelt så lång 
som spröten är tillsammans. 

Mikrostripantenn 
En vanligen rektangulär antenn formad som en skiva. Antennen kännetecknas av att den mottar ett 
smalbandigt frekvensområde och har en stor mottagningsvinkel. 

dBm 
dBm är en logaritmisk skala för mätning av signaleffekt. Skalan definerar 0 dBm som en signaleffekt på 1 
milliwatt. En ökning med 3 dBm motsvarar en fördubbling av mottagen signaleffekt och en minskning med 3 
dBm motsvarar en halvering. 

Eter 
Att sända över etern innebär att man skickar signalen trådlöst som elektromagnetiska vågor. 

ACK 
Förkortning av acknowledgment. Kallas de svarsmeddelanden som skickas som bekräftelse tillbaka till sändaren 
när ett datapaket har mottagits, till exempel via ping. 

Ping 
Ping är ett verktyg som används för att testa nätverket mellan två datorer. 

Broadcast 
Broadcast innebär paket som skickas till alla noderna i ett nätverk. 
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Multicast 
Multicast innebär paket som skickas till en grupp noder samtidigt. Varje paket skickas så få gånger som möjligt 
och kopior skickas endast när det är nödvändigt när noderna befinner sig åt olika håll. 

Datapaket 
Ett datapaket, eller frame på engelska, används när data ska skickas över Internet.  
Vanligtvis delas den data som ska skickas upp i ett antal mindre datapaket. Varje datapaket kan sedan ta olika 
vägar över Internet för att slutligen nå mottagaren. 

Voice over IP 
Voice over IP är ett protokoll som är optimerat för transport av ljud över Internet. Voice over IP är en typisk 
realtidsapplikation vilket innebär att datan hela tiden måste skickas i realtid.  

TCP 
TCP står för Transmission Control Protocol. TCP har inbyggd kontroll för om datapaketen kommer fram eller 
inte till mottagaren och i vilken ordning dem ska sättas samman hos mottagaren. Kommer inte ett datapaket 
fram så kan respektive datapaket återsändas. 

UDP 
UDP står för User Datagram Protocol och är ett protokol för att skicka datapaket över IP. UDP är ett 
protokoll som inte i förväg upprättar en förbindelse med mottagaren och vet därför inte om datapaketen 
kommer fram. Det finns ingen kontroll för i vilken ordning datapaketen anländer hos mottagaren. 

TCP windows size 
TCP Window Size är den maximala mängden data som kan vara i ett nätverk vid en given tidpunkt för 1 
anslutning. TCP Window Size är en av dom viktigaste parametrarna man kan ställa in om man vill uppnå hög 
bandbredd. 

Uppström 
På engelska upload. Anger att riktningen är ifrån en dataenhet.  

Nerström 
På engelska download. Anger att riktningen är till en dataenhet.  
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Bilaga 2: Iperf (antal sidor: 1) 

Iperf är ett program för bandbreddstester i nätverk. Iperf kan testa bandbredd i den ena eller i båda 
riktningarna. Programmet har öppen källkod. 

Vid testerna har vi kört Iperf med följande parametrar: 

Iperf på servern: iperf -s 

Första mätningen på klienten: iperf -c 10.0.0.2 -P 1 -i 2 -p 5001 -l 8K -f m -t 2 -r -L 5001 

Andra mätningen på klienten: iperf -c 10.0.0.2 -P 10 -i 25 -p 5001 -l 8K -f m -t 25 -r -L 5001 

 

Parameter Förklaring 

c Anger att det är en klient som körs. 
s Anger att det är en server som körs. 
P Antalet dataströmmar man testar med. 
i Tid i sekunder mellan varje avläsning. 
p Port på servern som klienten ska ansluta till för test av uppladdning. 
l TCP window size. 
f Vilket format utdatan ska ha, m anger att det ska vara i Megabit/s. 
t Den totala tiden som mätningarna ska köras i sekunder. 
r Anger att man ska testa både uppladdning och nerladdning efter varandra. 
L Port som ska användas på klienten när nerladdning testas ifrån servern. 
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Bilaga 3: Resultat (antal sidor: 25) 
 
Kartorna visar punkternas  placering och uppmätt bandbredd. Färgerna representerar olika hastigheter. Följande är 
markerat på kartorna. 

 
35 - Mbit/s Brun 
15 - 35 Mbit/s Grön 
5 - 15 Mbit/s Blå 
1 - 5 Mbit/s Gul 
0 - 1 Mbit/s Orange 
Test misslyckat Röd 
Med ping 
uppmätt rand Lila 
AP:ns placering Grön kvadrat 
 

I tabellerna är resultaten från de två mätningarna med Iperf  införda. Den högsta snittbandbredden för uppladdning 
och nerladdning i de två testerna är beräknad.  Min anger den lägsta uppmätta signalstyrkan, Max anger den högsta. 
Stabil anger om länken har varit uppe under hela testet eller om den varit nere någon gång. Om länken inte varit 
uppe hela tiden så anger Min den lägsta uppmätta signalen under tiden länken har varit uppe. Även om länken gått 
ner mitt under testet så kan delar av mätningarna ha blivit genomförda, testet räknas då som lyckat.
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Mitt på gata - 802.11a 
Karta: 
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Mitt på gata - 802.11a 
Tabell: 

 Signal Iperf1  Iperf2  Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -30 -35 ja 18,2 16,1 18,4 15,8 17,15 
2 -49 -59 ja 18,3 15,8 18,3 15,7 17,05 
3 -72 -77 ja 8,16 9,53 6,82 10,2 8,845 
4 -77 -81 ja 3,23 3,87 3,35 5,81 4,58 
5 -78 -83 ja 1,05 1,78 1,72 3,36 2,54 
6 -73 -78 ja 7,48 10,7 11 10,6 10,8 
7 -71 -75 ja 3,31 8 6,26 6,56 6,41 
8 -55 -64 ja 17,9 15,7 17,7 15,8 16,8 
9 -61 -70 ja 13,5 13,4 12,6 13,6 13,45 
10 -78 -88 nej 2,19 6,09 0,67 0 4,14 
11 -84 -86 nej 1,59 1,92 1,75 0 1,755 
12 -68 -87 nej 8,17 13,4 0,48 0 10,785 
13 -70 -74 ja 15,3 12,6 14,9 8,53 13,95 
14 - - nej 0 0 0 0 0 
15 -69 -74 ja 8,9 11,1 8,57 11,2 10 
16 -70 -78 ja 13,4 11,4 10,9 9,17 12,4 
17 -49 -63 ja 16,2 15,4 16,8 15,6 16,2 
18 -77 -81 ja 7,84 6,13 6,9 6 6,985 
19 -73 -77 ja 4,62 8,26 9,84 10,3 10,07 
20 -53 -70 ja 17,5 15,5 17,6 15,7 16,65 
21 -58 -68 ja 12,8 13,3 16,4 14,8 15,6 
22 -67 -76 ja 15,6 12,9 11 9,03 14,25 
23 -83 -86 nej 0 0 1,29 0 0,645 
24 -71 -80 nej 0 0 0 0 0 
25 -78 -83 nej 4,61 5,41 1,87 0 5,01 
26 -80 -84 ja 1,85 1,98 1,95 0 1,915 
27 -73 -80 ja 10,2 12,2 11,1 10,2 11,2 
28 -71 -77 ja 13,5 11,9 8,79 10 12,7 
 
Antal meter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte:  580 m 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 10,07 Mbit/s 
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Mitt på gata - 802.11g 
Karta: 
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Mitt på gata - 802.11g 
Tabell: 

 Signal [dBm] Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -32 -42 Ja 17,8 19,9 18,1 20,1 19,1 
2 -46 -53 Ja 18 19,7 18 20 19 
3 -64 -73 Ja 13,2 13,7 12,2 10,7 13,45 
4 -73 -80 Ja 7,43 3,16 6,42 5,08 5,75 
5 -71 -79 Ja 7,9 6,86 5,87 4,39 7,38 
6 -80 -86 Ja 1,25 0,65 0,54 0 0,95 
7 -56 -67 Ja 9,88 16,9 17 17 17 
8 -72 -80 Ja 5,16 7,68 6,04 5,72 6,42 
9 -76 -80 Ja 1,57 0,65 1,91 0,62 1,265 
10 -56 -64 Ja 15,4 15,5 16,2 16 16,1 
11 -59 -64 Ja 14,9 13,9 15,4 15,5 15,45 
12 -78 -84 Ja 0,79 0,14 0,81 0,34 0,575 
13 -77 -82 Ja 1,16 0,58 2,61 2,36 2,485 
14 -73 -81 Ja 6,84 5,78 6,86 5,49 6,31 
15 -82 -87 Ja 0 0 0,66 0,39 0,525 
16 -69 -78 Ja 0,47 0,28 6,4 6,57 6,485 
17 -80 -87 Ja 0,32 0,43 0,29 0 0,375 
18 -76 -80 Ja 1,08 0,44 0,34 0 0,76 
19 -79 -85 Ja 0 0 1,26 1,45 1,355 
20 -53 -59 Ja 17,1 19,5 16,4 19 18,3 
21 -76 -84 Ja 4,49 4,9 3,77 0,63 4,695 
22 -77 -89 Ja 1,66 0,53 1,54 0 1,095 
23 -78 -84 Ja 0,57 0,04 0 0 0,305 
24 -81 -86 Nej 1,09 0,52 0 0 0,805 
25 -80 -86 Ja 0,93 0,46 1,23 0,65 0,94 
26 -55 -64 Ja 10,3 17,6 13,9 17,6 15,75 
27 -63 -76 Ja 7,08 8,23 7,76 9,43 8,595 
28 -82 -85 Nej 0 0 0 0 0 
29 -65 -72 Ja 6 8,39 5,6 6,58 7,195 
30 -59 -69 Ja 9,94 11,5 12,5 12 12,25 
31 -81 -86 Nej 0,64 0,31 0 0 0,475 
32 -68 -78 Ja 3,02 0,81 1,44 1,05 1,915 
33 -76 -81 Ja 0,39 0,44 0,51 0,35 0,43 
34 -70 -80 Ja 1,08 0,54 1,44 0,86 1,15 
35 -79 -88 Nej 0 0 0 0 0 
36 - - Nej 0 0 0 0 0 
37 - - Nej 0 0 0 0 0 
 
Antal meter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte:  700 m 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 6,50 Mbit/s 
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Mitt på gata - 802.11n@5Ghz 
Karta: 
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Mitt på gata - 802.11n@5GHz 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -39 -44 Ja 41 37,4 87,6 84,9 86,25 
2 -56 -63 Ja 40,4 35,1 88,4 84,1 86,25 
3 -72 -76 Ja 22,6 29,5 52,6 58 55,3 
4 -73 -79 Ja 6,23 1,29 18,9 26,2 22,55 
5 -70 -78 Nej 0 0 0 0 0 
6 -66 -73 Ja 36,2 32,7 50,9 64 57,45 
7 -73 -78 Ja 15,1 0 41,4 26 33,7 
8 -53 -70 Ja 37,1 30,7 86,3 66,6 76,45 
9 -66 -74 Ja 30,5 23,6 35,9 24,6 30,25 
10 -78 -83 Nej 0 0 0 0 0 
11 -80 -85 Nej 0 0 0 0 0 
12 -78 -78 Nej 0 0 0 0 0 
13 -63 -72 Ja 37,9 35,2 44 37,1 40,55 
14 - - Nej 0 0 0 0 0 
15 -67 -77 Nej 9,8 0 13,1 25,8 19,45 
16 -66 -76 Ja 19,5 0,18 10,4 4,55 9,84 
17 -78 -79 Nej 0 0 0 0 0 
18 - - Nej 0 0 0 0 0 
19 -78 -79 Nej 0 0 0 0 0 
20 -70 -79 Ja 23,4 8,2 30,5 15,8 23,15 
21 -75 -79 Nej 23,8 0,13 17,9 0 11,965 
22 - - Nej 0 0 0 0 0 
23 -73 -84 Nej 0 0 0 0 0 
24 - - Nej 0 0 0 0 0 
25 -72 -81 Nej 0 0 0,02 0 0,01 
26 -73 -83 Nej 0 0 0 0 0 
27 -75 -87 Nej 0 0 0 0 0 
 
Antal meter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte:  450 m 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 36,88 Mbit/s 
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Mitt på gata - 802.11n@2.4Ghz 
Karta: 
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Mitt på gata - 802.11n@2.4Ghz 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -34 -39 Ja 27,9 18,9 57,5 47,6 52,55 
2 -50 -56 Ja 19,8 18 50,2 40,8 45,5 
3 -60 -65 Ja 14,8 14,3 25,8 25,5 25,65 
4 -58 -63 Ja 10,1 12,6 31,6 27,6 29,6 
5 -68 -74 Ja 3,93 3,7 10,5 11,5 11 
6 -50 -52 Ja 18,2 14,7 41,7 27,9 34,8 
7 -68 -70 Ja 12,4 10,4 28,1 18,9 23,5 
8 -70 -77 Ja 4,19 2,6 6,1 4,18 5,14 
9 -58 -63 Ja 14,8 14,7 27,8 30,4 29,1 
10 -68 -71 Ja 11,9 11,6 19,1 18,3 18,7 
11 -69 -77 Ja 1,06 2,97 9,11 5,85 7,48 
12 -73 -81 Ja 5,23 4,81 10,9 5,13 8,015 
13 -71 -83 Ja 7,32 3,97 10,7 1,91 6,305 
14 -85 -88 Ja 0 0 0,02 0,07 0,045 
15 -74 -79 Ja 10 2,56 3,9 3,72 6,28 
16 -78 -85 Ja 1,48 0,18 0,6 0,8 0,83 
17 -83 -88 Ja 0 0 0,27 0 0,135 
18 -83 -86 Nej 0,36 0,54 0,23 0 0,45 
19 -53 -57 Ja 21,5 17,1 47,3 40,6 43,95 
20 -67 -75 Ja 8,94 4,13 17,2 13,1 15,15 
21 -76 -81 Ja 3,03 2,28 4,47 3,29 3,88 
22 -71 -77 Ja 4,87 9,98 11,7 12,2 11,95 
23 -76 -81 Ja 1,69 0,52 4,53 1,15 2,84 
24 -78 -82 Ja 3,38 2,74 2,77 1,52 3,06 
25 -59 -68 Ja 6,74 14,5 26,6 20,6 23,6 
26 -65 -72 Ja 13,2 10 19 8,72 13,86 
27 -77 -80 Ja 7,84 1,4 2,66 0,98 4,62 
28 -73 -77 Ja 4,92 2,67 10,7 5,72 8,21 
29 -61 -67 Ja 12,8 7,87 21,8 8,46 15,13 
30 -76 -83 Ja 0,34 0,42 2,44 0,35 1,395 
31 -80 -83 Ja 1,22 0,56 0,59 0,53 0,89 
32 -81 -86 Ja 0 0 0 0 0 
33 -81 -83 Ja 0 0 0 0 0 
34 -70 -77 Ja 7,11 1,16 3,36 2,98 4,135 
35 -76 -80 Ja 1 0,16 1,06 0,72 0,89 
36 -66 -77 Ja 7,94 3,81 11,3 2,64 6,97 
 
Antal meter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 710 m 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 13,69 Mbit/s 
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4-vägskorsning - 802.11a 
Karta: 

 
© Kalmar Kommun [16] 



 

 11 

 
4-vägskorsning - 802.11a 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -33 -37 Ja 17,9 14 18,1 14,4 16,25 
2 -70 -75 Ja 16,1 11,5 14,6 9,65 13,8 
3 - - Nej 0 0 0 0 0 
4 - - Nej 0 0 0 0 0 
5 -81 -86 Ja 10,7 8,84 6,89 4,32 9,77 
6 -83 -86 Ja 6,81 7,93 6,4 6,92 7,37 
7 -86 -86 Nej 0 0 0 0 0 
8 -87 -88 Nej 0 0 0 0 0 
9 -82 -86 Ja 6,16 6,1 5,16 5,65 6,13 
10 -67 -72 Ja 16,1 11,7 12,5 9,67 13,9 
11 -69 -74 Ja 15,7 12,6 15,4 9,72 14,15 
12 - - Nej 0 0 0 0 0 
13 - - Nej 0 0 0 0 0 
14 -75 -80 Ja 8,1 11,5 8,56 9,44 9,8 
15 - - Nej 0 0 0 0 0 
16 - - Nej 0 0 0 0 0 
17 -82 -88 Nej 3,96 0 6,35 1,11 3,73 
18 - - Nej 0 0 0 0 0 
19 -86 -88 Ja 0,79 3,74 1,41 0 2,265 
20 - - Nej 0 0 0 0 0 
21 - - Nej 0 0 0 0 0 
22 -70 -73 Ja 11,7 11,2 8,82 9,54 11,45 
23 -70 -75 Ja 13,2 11,2 14,2 9,94 12,2 
24 - - Nej 0 0 0 0 0 
25 - - Nej 0 0 0 0 0 
26 -80 -83 Ja 4,84 8,32 6,39 9,05 7,72 
27 -82 -88 Nej 0 0 0,05 0,33 0,19 
28 - - Nej 0 0 0 0 0 
29 - - Nej 0 0 0 0 0 
30 -57 -61 Ja 14,4 12,7 15,9 12,5 14,2 
31 -74 -79 Ja 3,87 7,97 5,88 10 7,94 
32 - - Nej 0 0 0 0 0 
33 - - Nej 0 0 0 0 0 
34 - - Nej 0 0 0 0 0 
35 -86 -86 Nej 0 0 0 0 0 
36 - - Nej 0 0 0 0 0 
 
Antal meter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 660 m 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 5,51 Mbit/s 
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4-vägskorsning - 802.11g 
Karta: 
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4-vägskorsning - 802.11g 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -33 -44 Ja 17,7 19,5 16,9 19,2 18,6 
2 -55 -66 Ja 8,07 15,2 11,6 13,2 12,4 
3 -83 -87 Ja 0 0 0 0 0 
4 - - Nej 0 0 0 0 0 
5 -65 -72 Ja 5,39 5,95 4,42 4,98 5,67 
6 -69 -80 Ja 0,28 0,15 0,56 0,32 0,44 
7 -79 -86 Nej 0,09 0,26 0,17 0 0,175 
8 -76 -87 Nej 0 0 0,12 0 0,06 
9 -65 -74 Ja 1,61 0,53 1,92 2,64 2,28 
10 -60 -67 Ja 5,55 9,79 6,51 8,12 7,67 
11 -61 -69 Ja 5,94 8,75 4,69 7,7 7,345 
12 -73 -82 Nej 0,19 0 0,42 0 0,21 
13 -69 -74 Ja 2,8 3,45 1,67 2,19 3,125 
14 -74 -81 Ja 0,89 0,54 0,7 0,44 0,715 
15 -84 -87 Nej 0 0 0 0 0 
16 - - Nej 0 0 0 0 0 
17 -79 -84 Nej 0 0 0 0 0 
18 - - Nej 0 0 0 0 0 
19 - - Nej 0 0 0 0 0 
20 -55 -60 Ja 5,19 9,33 9,11 9,95 9,53 
21 -71 -79 Ja 2,79 3,32 0,99 0,85 3,055 
22 -71 -86 Ja 0 0 0 0 0 
23 -81 -89 Nej 0 0 0 0 0 
24 -80 -83 Nej 0,47 0,53 0,23 0 0,5 
25 -43 -51 Ja 14,2 19,5 16 19,7 17,85 
26 -55 -62 Ja 7,48 14,5 9,62 15,7 12,66 
27 -68 -77 Ja 1,3 2,36 1,31 2,82 2,065 
28 -82 -86 Nej 0 0 0 0 0 
29 -76 -85 Ja 0,27 0,41 0,12 0 0,34 
30 -83 -88 Ja 0 0 0 0 0 
31 -80 -83 Ja 0 0 0 0 0 
32 - - Nej 0 0 0 0 0 
33 -86 -88 Ja 0 0 0 0 0 
 
Antal meter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 620 m 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 9,43 Mbit/s 
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4-vägskorsning - 802.11n@5GHz 
Karta: 
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4-vägskorsning - 802.11n@5GHz 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -38 -44 Ja 36,2 36,5 85,6 85,8 85,7 
2 -64 -76 Ja 34,9 30,5 64,7 68,4 66,55 
3 -84 -84 Nej 0 0 0 0 0 
4 -74 -74 Nej 0 0 0 0 0 
5 -71 -79 Nej 0 0 0 0 0 
6 -71 -82 Nej 11,9 0,47 0 0 6,185 
7 -60 -64 Ja 31,9 32,8 78 81 79,5 
8 -62 -65 Ja 36,4 32,8 79,2 76,1 77,65 
9 -79 -81 Ja 15,1 6,52 6,9 0 10,81 
10 -73 -79 Ja 12,4 0 18,4 10,7 14,55 
11 -61 -69 Ja 34,7 33,3 82,1 67,6 74,85 
12 -69 -76 Ja 10 12,9 58,6 47,7 53,15 
13 -76 -84 Nej 0 0 0 0 0 
14 -77 -83 Nej 0 0 18,5 0 9,25 
15 -74 -82 Nej 0 0 0 0 0 
16 -75 -80 Ja 0 0 21,6 3,42 12,51 
17 -76 -83 Ja 25,5 18 22,3 20 21,75 
18 -77 -83 Nej 0 0 0 0 0 
19 -65 -71 Ja 34,6 32,1 81,1 79,6 80,35 
20 -74 -79 Ja 33,1 28,2 53,7 21,3 37,5 
21 -55 -62 Ja 35,9 34,8 89,1 89,5 89,3 
22 -72 -76 Ja 29,5 26,1 55,2 51 53,1 
23 -77 -81 Ja 22,4 19,6 24 29,9 26,95 
 
Antal meter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 580 m 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 47,04 Mbit/s 
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4-vägskorsning - 802.11n@2.4GHz 
Karta: 

 
© Kalmar Kommun [16] 

 



 

 17 

 
4-vägskorsning - 802.11n@2.4GHz 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -31 -35 Ja 16,5 19,2 57,7 45,2 51,45 
2 -57 -65 Ja 6,47 13,6 22,1 23,9 23 
3 -83 -87 Ja 0 0 0 0 0 
4 -81 -83 Ja 0 0 0 0 0 
5 -73 -84 Ja 0,3 0,24 0,58 0 0,29 
6 -75 -82 Ja 0,12 0,56 2,17 3,01 2,59 
7 -78 -82 Ja 0 0 0 0 0 
8 -80 -84 Ja 0,19 0,34 0 0 0,265 
9 -75 -81 Ja 0,55 0,34 0,26 0 0,445 
10 -51 -54 Ja 8,29 18 33,5 37,1 35,3 
11 -54 -60 Ja 9,03 15,9 24,1 33,7 28,9 
12 -60 -65 Ja 9,2 10,5 10,8 20,7 15,75 
13 -59 -63 Ja 16,4 13,2 26,3 14,9 20,6 
14 -61 -66 Ja 9,33 15,2 7,83 25,9 16,865 
15 -63 -70 Ja 2,07 3,72 1,19 14,1 7,645 
16 -69 -73 Ja 0,06 0 0,92 0,04 0,48 
17 -80 -85 Ja 0,17 0,24 0 0 0,205 
18 -78 -83 Ja 0,36 0,13 0,24 0 0,245 
19 -67 -79 Ja 0,2 2,93 2,09 3,15 2,62 
20 -78 -81 Ja 2,76 3,6 2,44 0,89 3,18 
21 -71 -78 Ja 1,15 2,84 1,64 1,17 1,995 
22 -72 -78 Ja 0,12 1,32 1,79 1,54 1,665 
23 -54 -63 Ja 3,84 7,61 14 12,3 13,15 
24 -70 -74 Ja 0,43 2,48 0,49 1,17 1,455 
25 -86 -88 Ja 0 0 0 0 0 
26 -79 -82 Ja 0,25 0,42 0,85 0,45 0,65 
27 -83 -88 Ja 0 0 0 0 0 
28 -83 -87 Ja 0 0 0 0 0 
29 - - Nej 0 0 0 0 0 
30 -89 -90 Nej 0 0 0 0 0 
31 -63 -69 Ja 12,6 11,5 16,2 28,2 22,2 
32 -66 -69 Ja 5,3 10,3 6,72 13,2 9,96 
33 -77 -81 Ja 0,12 0 0 0 0,06 
34 -71 -77 Ja 0 0 6,29 7,11 6,7 
35 -74 -79 Ja 1,56 1,45 1,36 2,82 2,09 
36 -77 -83 Ja 0 0 0 0 0 
37 -85 -90 Ja 0 0 0 0 0 
38 -77 -84 Nej 0 0 0,32 0,04 0,18 
39 -34 -40 Ja 16,1 18,7 55,7 45,3 50,5 
 
Antal meter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 850 m 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 9,31 Mbit/s 
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Öppen yta - 802.11a 
Karta: 
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Öppen yta - 802.11a 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -41 -51 Ja 17,9 14,4 18 14,3 16,15 
2 -58 -67 Ja 17,8 14,1 17,6 13,9 15,95 
3 -65 -68 Ja 16,5 13,4 15,3 13,6 14,95 
4 -83 -85 Ja 6,42 7,15 3,27 6,09 6,785 
5 -68 -74 Ja 15,1 13,5 15 10 14,3 
6 -83 -87 Ja 2,44 2,24 1,1 2,02 2,34 
7 -80 -83 Ja 6,36 7,52 7,5 9,51 8,505 
8 -81 -83 Ja 3,84 6,93 3,44 6,36 5,385 
9 -78 -81 Ja 9,82 7,97 10,3 8,98 9,64 
10 -84 -86 Nej 0,77 1,99 3,11 0 1,555 
11 - - Nej 0 0 0 0 0 
12 - - Nej 0 0 0 0 0 
13 -75 -81 Ja 5,88 2,76 5,53 7 6,265 
14 -76 -79 Ja 13,6 11,5 9,46 11,4 12,55 
15 -81 -84 Ja 4,26 3,94 7,42 8,21 7,815 
16 -76 -82 Ja 12,2 10,9 8,5 9,48 11,55 
17 -72 -74 Ja 14,7 12,3 14,5 10,9 13,5 
18 -84 -87 Ja 3,21 3,87 4,32 5,57 4,945 
19 -82 -87 Ja 0 0 4,66 5,95 5,305 
20 - - Nej 0 0 0 0 0 
21 - - Nej 0 0 0 0 0 
22 - - Nej 0 0 0 0 0 
23 - - Nej 0 0 0 0 0 
24 -79 -82 Ja 11 9,07 7,98 7,87 10,035 
25 -84 -86 Ja 1,72 3,87 4,6 4,67 4,635 
26 - - Nej 0 0 0 0 0 
27 - - Nej 0 0 0 0 0 
28 -82 -84 Ja 5,07 6,06 5,62 6,96 6,29 
29 - - Nej 0 0 0 0 0 
30 -76 -82 Ja 5,45 0,46 6,86 11,1 8,98 
31 -83 -83 Nej 0 0 0 0 0 
32 -63 -71 Ja 16,5 13,9 16,1 12 15,2 
 
Antal kvadratmeter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 24490 m2 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 9,56 Mbit/s 
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Öppen yta - 802.11g 
Karta: 
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Öppen yta - 802.11g 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -43 -49 Ja 13,3 14,4 18,1 20 19,05 
2 -53 -58 Ja 12,7 14,4 13,6 19,2 16,4 
3 -61 -72 Ja 11 9,24 10,8 11,2 11 
4 -84 -85 Nej 0,13 0 0 0 0,065 
5 -68 -74 Ja 5,52 3,22 5,96 12,8 9,38 
6 -71 -78 Ja 4,39 5,11 4,72 3,45 4,75 
7 -76 -83 Ja 0,86 0,37 0,8 0 0,615 
8 -83 -83 Nej 0 0 0 0 0 
9 -76 -80 Ja 1,95 0,34 4,66 2,3 3,48 
10 - - Nej 0 0 0 0 0 
11 - - Nej 0 0 0 0 0 
12 -82 -86 Nej 0,06 0 0,05 0,46 0,255 
13 -80 -83 Ja 0 0 0,1 0 0,05 
14 -71 -78 Ja 4,19 3,94 3,2 3,99 4,065 
15 -71 -78 Ja 5,38 5,94 3,35 2,09 5,66 
16 -78 -84 Nej 0,14 0,43 0,32 0 0,285 
17 - - Nej 0 0 0 0 0 
18 - - Nej 0 0 0 0 0 
19 - - Nej 0 0 0 0 0 
20 - - Nej 0 0 0 0 0 
21 - - Nej 0 0 0 0 0 
22 -84 -84 Nej 0 0 0 0 0 
23 -84 -88 Nej 0 0 0,09 0 0,045 
24 -85 -85 Nej 0 0 0 0 0 
25 - - Nej 0 0 0 0 0 
26 - - Nej 0 0 0 0 0 
27 - - Nej 0 0 0 0 0 
28 - - Nej 0 0 0 0 0 
29 -79 -85 Ja 1,38 0,54 0,56 0 0,96 
30 -80 -86 Nej 1,87 4,1 0,6 0 2,985 
31 -80 -83 Ja 0,06 1,98 0,32 0 1,02 
32 -57 -65 Ja 12,4 13,8 15,1 18,2 16,65 
33 -57 -62 Ja 9,66 13,2 14,4 17,9 16,15 
 
Antal kvadratmeter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 20370 m2 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 6,43 Mbit/s 
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Öppen yta - 802.11n@5GHz 
Karta: 
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Öppen yta - 802.11n@5GHz 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -35 -42 Ja 44,1 38,8 88,9 88,3 88,6 
2 -55 -64 Ja 31,1 35,3 82,6 83,1 82,85 
3 -67 -71 Ja 33,2 29,2 80,5 80 80,25 
4 -73 -81 Nej 3,52 0 0,73 0 1,76 
5 -63 -74 Ja 37,1 32,2 46,9 45,8 46,35 
6 -71 -78 Nej 0 0 0,87 0,23 0,55 
7 -77 -83 Nej 0 0 0 0 0 
8 - - Nej 0 0 0 0 0 
9 -72 -81 Nej 0 0 0,04 0 0,02 
10 -72 -78 Ja 19 9,8 35,9 19 27,45 
11 -78 -85 Nej 0 0 0 0 0 
12 -76 -84 Ja 0 0 0 0 0 
13 - - Nej 0 0 0 0 0 
14 -75 -81 Ja 0 0 18,1 6,68 12,39 
15 -72 -77 Ja 19 20,8 27,5 12,9 20,2 
16 -69 -83 Nej 0 0 0 0 0 
17 -76 -80 Nej 0 0 4,92 0,34 2,63 
18 -75 -78 Ja 6,55 0 11,7 9,85 10,775 
19 -69 -74 Ja 20,7 13,9 21,1 14,1 17,6 
20 -82 -85 Ja 0 0 0 0 0 
21 -75 -84 Nej 0 0 0 0 0 
22 - - Nej 0 0 0 0 0 
23 - - Nej 0 0 0 0 0 
24 - - Nej 0 0 0 0 0 
25 - - Nej 0 0 0 0 0 
26 -74 -80 Nej 0 0 0 0 0 
27 -71 -82 Nej 0 0 0 0 0 
28 -74 -82 Nej 0 0 0 0 0 
29 - - Nej 0 0 0 0 0 
30 -70 -81 Nej 0,05 0 1,69 0 0,845 
31 -71 -81 Nej 0 0 0 0 0 
32 -67 -72 Ja 35,2 34,1 74,4 73,4 73,9 
33 -81 -84 Ja 0 0 0 0 0 
 
Antal kvadratmeter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 13100 m2 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 36,49 Mbit/s 
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Öppen yta - 802.11n@2.4GHz 
Karta: 
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Öppen yta - 802.11n@2.4GHz 
Tabell: 

 Signal Iperf1 Iperf2 Maxsnitt 
Punkt Max Min Stabil Upp Ner Upp Ner  
1 -28 -36 Ja 27,4 18,8 60 47,4 53,7 
2 -59 -64 Ja 11,9 16,1 35,6 39,3 37,45 
3 -67 -71 Ja 12,4 11,8 24,5 22,7 23,6 
4 -78 -85 Ja 0,63 0,44 2,77 3,79 3,28 
5 - - Nej 0 0 0 0 0 
6 -79 -85 Nej 0 0 3,27 1,84 2,555 
7 -83 -88 Ja 1,23 0 0,19 0 0,615 
8 -59 -62 Ja 6,7 13,9 31,4 35,7 33,55 
9 -86 -87 Ja 0,02 0 0 0 0,01 
10 -73 -77 Ja 7,48 7,41 6,4 10,1 8,25 
11 -80 -84 Ja 0,96 0,35 1,95 1,76 1,855 
12 -79 -83 Ja 4,29 0,81 1,59 0,67 2,55 
13 -74 -81 Ja 3,2 1,63 4,14 4,27 4,205 
14 -80 -84 Ja 6,82 2,05 1,45 1,23 4,435 
15 -85 -88 Ja 0 0 0 0 0 
16 -74 -78 Ja 9,1 4,45 8,13 4,67 6,775 
17 -78 -82 Ja 7,84 5,43 7,86 5,86 6,86 
18 -74 -79 Ja 8,81 7,38 9,37 6,3 8,095 
19 -66 -70 Ja 11 10,2 20,7 12,8 16,75 
20 -64 -70 Ja 16,7 13,1 31,4 18 24,7 
21 -67 -72 Ja 11,5 4,03 18,2 11,5 14,85 
22 -71 -75 Ja 3,98 6,69 13 8,91 10,955 
23 -79 -83 Ja 0,98 0,95 2,64 4,23 3,435 
24 -74 -79 Ja 7,25 9,95 14 7,93 10,965 
25 -76 -82 Ja 4,58 1,17 2,31 1,06 2,875 
26 -87 -89 Nej 0 0 0 0 0 
27 -85 -85 Nej 0 0 0 0 0 
28 -85 -88 Ja 0,36 0 0,08 0,15 0,18 
29 -83 -87 Ja 1,29 0,23 0,06 1,79 0,925 
30 -71 -77 Ja 3,8 4,77 11,3 11,2 11,25 
31 -79 -83 Ja 1,43 1,8 3,07 2,37 2,72 
32 -77 -81 Ja 3,59 0,8 3,26 4,47 3,865 
33 -72 -81 Ja 7,8 7,67 16,3 6,81 11,555 
34 -71 -78 Ja 2,71 2,65 7,25 2,88 5,065 
35 - - Nej 0 0 0 0 0 
36 -78 -79 Nej 0 0 0 0 0 
37 - - Nej 0 0 0 0 0 
38 -75 -83 Ja 8,97 2,99 5,39 2,26 5,98 
39 -73 -79 Ja 6,73 3,78 7,9 7,09 7,495 
40 -73 -82 Ja 7,7 6,18 4,6 4,94 6,94 
 
Antal kvadratmeter gata täckning baserat på om Iperf lyckades eller inte: 34050 m2 
Snittbandbredd baserat på fungerande punkter där Iperf kördes: 11,64 Mbit/s 
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Bilaga 4: Spektrumanalysator (antal sidor: 11) 

Inställningar: 

Klient: N-testdator: 
Brandvägg: Disabled 
802.11n channel width: Auto 
Inkompatibel med 40 MHz-kanal: disable 
Statiskt IP. 
Alla övriga nätverksanslutningar: disabled 
WLAN-kort: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, drivrutin version 11.5.1.15 
Operativsystem: Windows XP Professional SP2. Version 5.1.2600. 

Server: AG-testdator (domlaptop): 
Brandvägg: Disabled 
Statiskt IP 
WLAN-kort: Broadcom 802.11a/b/g WLAN, drivrutin version 4.100.15.5 
Nätverkskort: Broadcom NetLink Gigabit Ethernet, drivrutin version 10.27.0.0 
Operativsystem: Windows XP Professional  SP2, version 5.1.2600. 

Accesspunkt: 1242 
IOS: 12,4 
Säkerhet: Avstängd 

För 802.11a 
Band 3 @ 5.470 - 5.725 GHz 
Kanal: 112@ 5560 GHz 

För 802.11g 
Kanal: 5 @ 2.432 GHz 

 

Accesspunkt: 1252 (n) 
IOS: 12,4 
Statisk IP 
Säkerhet: Avstängd 
Optimized radio network for: Throughput 
Gigabit interfacet: Enabled 
Request dublex: Full 
Request speed: 1000 Mbps 
N interfacet: Enabled 

För 5 GHz: 
Channel width: Below 40MHz 
Band3, 5.470 – 5.725 GHz 

För 2.4 GHz: 
Channel width: 20MHz 
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Kommandon: 

Iperf på klienten: iperf -c 10.0.0.2 -P 15 -i 5 -p 5001 -l 8K -f m -t 25 -r -L 5001 

Iperf på servern: iperf –s 

 

Parameter Förklaring 

c Anger att det är en klient som körs. 
s Anger att det är en server som körs. 
P Antalet dataströmmar man testar med. 
i Tid i sekunder mellan varje avläsning. 
p Port på servern som klienten ska ansluta till för test av uppladdning. 
l TCP window size. 
f Vilket format utdatan ska ha, m anger att det ska vara i Megabit/s. 
t Den totala tiden som mätningarna ska köras i sekunder. 
r Anger att man ska testa både uppladdning och nerladdning efter varandra. 
L Port som ska användas på klienten när nerladdning testas ifrån servern. 
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Resultat: 

Allmänt: 
Detta är ett test i en kontrollerad labbmiljö som är tänkt att presentera vad man som användare kan förvänta sig att 
komma upp i för bandbredd med 802.11A/G/N. 

 Innan varje test gjordes kontrollerades att etern var fri ifrån andra signaler med hjälp av en spektrumanalysator. Vi 
använde oss av en enhet som heter Anritsu MS2036A VNA Master i kombination med en antenn av typ V06/24 
omnidirectional, vertikal polarisation, 2400 – 2485 MHz, 6dBi. Denna antenn är gjort för 2,4 GHz-bandet men 
fungerar även vid mätningar på 5 GHz på så kort avstånd som vi varit men med sämre prestanda. 

Vidare kontrollerades också att kanalbandbredden var 20 MHz för A/G/N på 2.4 GHz respektive 40 MHz för 
802.11N på 5 GHz. 

 

IEEE 802.11N @ 5.220 GHz @ 40 MHz kanal: 

 

 

 

Bilden visar att det på 5.520 GHz inte finns någonting annat som sänder. Det som mäts är alla maxvärden 
under en 5 minuters lång mätning. Varje ruta motsvarar 10 MHz.  
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Bilden visar att kanalbandbredden på 5.560 GHz är 40 MHz efter att vi har gjort den inställningen på 
accesspunkten. Varje ruta motsvarar 10 MHz. Den röda markören motsvarar centrumfrekvensen på 5.560 
GHz, man ser också att kanalen faktiskt är ”Extended below”. 
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802.11N@5 GHz

Iperf 1.7.0

Kanal x@5.220 GHz@40MHz kanal

Mätserie nr 1
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Antal strömmar

Bandbredd [Mbit/s]
Upload (Mbit/s)

Download (Mbit/s)

 

Grafen visar att det krävs ett flertal parallella dataströmmar för att komma upp i den högre bandbredden. 
Utplaning av bandbredd sker vid 10 stycken dataströmmar. 

 



 

 6 

 

 

IEEE 802.11N @ 2.432 GHz @ 20 MHz kanal: 
 

 

Bilden visar att det på 2.432 GHz inte finns någonting annat som sänder. Det som mäts är alla maxvärden 
under en 5 minuters lång mätning. Varje ruta motsvarar 10 MHz. Den röda markören markerar 
centrumfrekvensen.  
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Bilden visar att kanalbandbredden på 2.432 GHz är 20 MHz, detta trots att den var inställd på 40 MHz för 
802.11N@2.432 GHz..  

 

802.11N@2.4 GHz 

Iperf 1.7.0

Kanal 5@2.432 GHz, 20 MHz kanal

Mätserie nr 1
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Grafen visar att det krävs ett flertal parallella dataströmmar för att komma upp i den högre bandbredden. 
Utplaning av bandbredden sker vid 7 stycken dataströmmar. 
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En intressant iakttagelse är att det i accesspunkten går att välja att använda en 40 MHz kanal 
istället för en 20MHz kanal. Dock visar bilden som mäter kanalbandbredden ifrån 
spektrumanalysatorn att den kanalbandbredd som egentligen används bara är 20 MHz. 
Begränsningen ligger på klientens trådlösa nätverkskort, i vårt fall Intel Wireless WiFi Link 
4965AGN med drivrutin version 11.5.1.15. 

IEEE 802.11A @ 5.660 GHz @ 20 MHz kanal: 

 

 

Bilden visar att det för 802.11A på 5.660 GHz inte finns någonting annat som sänder. Det som mäts är alla 
max värden under en 5 minuters lång mätning. Varje ruta motsvarar 10 MHz.  
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Bilden visar att kanalbandbredden för 802.11A på 5.660 GHz är 20 MHz.  

 

 

802.11A@5GHz 

Iperf 1.7.0

Kanal 132@5.660 GHz, 20 MHz kanal

Mätserie nr 1
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Grafen visar att det inte spelar någon roll hur många parallella dataströmmar man sänder för bandbredden. 

 

Vi upptäckte att vi ligger något lågt när det gäller nerladdningen på 802.11A, och detta har vi 
gjort hela tiden oavsett dator på server sidan.  
Detta är en anomali som vi måste gå vidare med för att undersöka vad det beror på.  
En hypotes är att det beror på Windows en annan att det beror på hårdvaran. Förslagsvis bör 
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tester i Unix miljö genomföras med exakt samma mjuk- och hårdvara för att se om det ger några 
signifikanta skillnader i bandbredd.  

 

IEEE 802.11G @ 2.432 GHz @ 20 MHz kanal: 

 

Bilden visar att det för 802.11G på 2.432 GHz finns ett antal väldigt små störningar som sänder på samma 
frekvens. Det som mäts är alla maxvärden under en 5 minuters lång mätning. Varje ruta motsvarar 10 MHz. 
Den röda markören markerar centrumfrekvensen.  
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Bilden visar att kanalbandbredden för 802.11G på 2.432 GHz är 20 MHz.  

 

 

802.11G@2.4 GHz

Iperf 1.7.0

Kanal 5@2.432 GHz, 20MHz kanal

Mätserie nr 1
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Grafen visar att det inte spelar någon roll hur många parallella dataströmmar man sänder för bandbredden.
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Bilaga 5: Ubuntu (antal sidor: 2) 

Bakgrund: 

Efter våra tidigare mätningar i Windows miljö ville vi kontrollera hur väl våra resultat stämde 
överens i en Unix miljö. 
Vi ville särskilt kontrollera om vi får samma bandbredd på 802.11A eftersom den var något låg i 
våra tidigare tester. 

 

Scenario: 

 

 

 

En server som kör Windows XP Professional SP2 mot vår 1242 accesspunkt ifrån Cisco. 
Klienten bestod av precis samma laptop som innan men med Ubuntu installerat. 

 

Inställningar: 

Accesspunkt: 1242 
IOS: 12.4 
Säkerhet: Avstängd 
Band 3 @ 5.470 - 5.725 GHz 
Kanal: 112@5.560 GHz 
 
Server: 
Brandvägg: Disabled 
Statiskt IP 
WLAN-kort: Broadcom 802.11a/b/g WLAN, drivrutin version 4.100.15.5 
Nätverkskort: Broadcom NetLink Gigabit Ethernet, drivrutin version 10.27.0.0 
Operativsystem: Windows XP Professional  SP2, version 5.1.2600. 
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Klient: 
Statiskt IP. 
WLAN-kort: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, drivrutin lwlwifi-4.44.1.20 
Operativsystem: Ubuntu 7.10. Kernel 2.6.22-14 
Mac80211: 10.0.4 
 

Resultat: 
 
Tyvärr kunde vi inte genomföra något av testerna på grund av att drivrutinen till det trådlösa 
nätverkskortet på klienten vid tillfället var alltför instabil.  
Vid belastning eller konfigurering så kraschar nätverkskortet eller hela operativsystemet.  
 
Efterforskningar på diverse forum på Internet visar att vi inte är ensamma om problemet utan 
det verkar vara väldigt vanligt och det finns än så länge ingen lösning på problemet. 
 
Vi hade gärna sett att vi hade kunnat utföra samtliga tidigare tester med exakt samma hårdvara 
och mjukvara men med Ubuntu på klienten, nu kunde vi inte det på grund av någonting som låg 
helt utanför vår egen kontroll.  

 


