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Sammanfattning 
Störningar är en av de vanligaste orsakerna till försämrad prestanda och tillförlitlighet i trådlösa nätverk. 
Frekvensstörningar och brus kan lokaliseras genom att utföra spektrumanalys för att mäta amplitud- och 
frekvensegenskaper hos elektromagnetiska signaler. Inledningsvis gjordes en teoretisk beskrivning av 
spektrumanalys och site survey. Manuell spektrumanalys undersöktes dessutom praktiskt genom 
laborationsmätningar och grafritning med Metageek Wi-Spy och dess mjukvara Chanalyzer. Signaler 
från 802.11-enheter betraktades med spektrumanalys, och analyserades utifrån hur störande dess 
signaler såg ut att vara. Detta jämfördes sedan mot den faktiska störningsinverkan enheterna hade. 
Analysen visade att manuellt genomförd spektrumanalys kan vara svårtolkad när det kommer till att 
identifiera störande moment, då signaler från enheter som såg ut att störa mycket i själva verket inte 
gjorde det. Enheternas kanalaccessmetod, i det här fallet CSMA/CA, bidrog till en låg störningsinverkan 
då enheterna väntade med att sända tills mediet var ledigt, vilket minskade risken för kollisioner. Ciscos 
nya CleanAir-teknologi har inbyggd spektrumanalysfunktionalitet, för att kunna upptäcka, klassificera 
och undvika radiofrekvensstörningar. Att störningar automatiskt kan upptäckas och åtgärdas sparar både 
driftskostnader och minimerar nätverksavbrott. Denna automatisering är möjlig tack vare Cisco Radio 
Resource Management (RRM) som är ett system bestående av flera protokoll, och innefattar bland annat 
funktioner för att byta kanal och ändra utsänd effekt automatiskt. De protokoll som ingår i RRM 
undersöktes och diskuterades sedan i förhållande till genomförda laborationsmätningar. 
Laborationsmätningar visade att Ciscos Aironet 2700-accesspunkt var mer robust mot störningar än en 
D-Link-router avsedd för hemmabruk och mindre kontorsmiljöer. En accesspunkts robusthet avgörs av 
dess trådlösa standard, modulationsteknik och dynamiska managementprotokoll. Trådlös 
kommunikation är ett komplext ämne, där många faktorer har betydelse för ett nätverks prestanda. Det 
är därför inte lämpligt att dra några konkreta slutsatser från de laborationsmätningar som genomfördes. 
För framtida arbeten bör liknande laborationer med störningar från icke-802.11-enheter genomföras för 
att jämföra störningsinverkan från CSMA- och icke-CSMA-kommunikation. 

 
 
 
 
  



 

 

Abstract 
Interference is one of the most common causes of performance issues and reliability issues in wireless 
networks. Interference and background noise can be localized by performing spectrum analysis to 
measure amplitude and frequency characteristics of electromagnetic signals. Initially a theoretical 
description of spectrum analysis and site survey was performed. Manual spectrum analysis was also 
examined by performing practical measurements and creating graphs with Metageek Wi-Spy and 
Chanalyzer. Signals from 802.11 units were observed with spectrum analysis, and were analyzed 
according to their visual interference levels. This was compared to the actual interference impact of the 
units. This analysis showed that manual spectrum analysis could be hard to interpret when it comes to 
interference, as signals from units that looked harmful were in fact not. The channel access method of 
the units, in this case CSMA/CA, contributed to a low impact of interference, since the units waited for 
the medium to be free before sending, which reduced the probability of collisions. Cisco CleanAir 
technology has built-in spectrum analysis functionality, to detect, classify and avoid radio frequency 
interference. Dynamic interference detection and avoidance reduces costs in operating and network 
outages. This is made possible by Cisco Radio Resource Management (RRM) - a system consisting of 
multiple protocols that can dynamically change frequency channel and power. The protocols of RRM 
were examined and discussed relative to the lab measurement. The measurements showed that the Cisco 
Aironet 2700 access point was more robust against interference compared to a D-Link router for small 
offices and home use. The robustness of an access point depends on its wireless standard, modulation 
and dynamic management protocols. Wireless communication is a complex subject, where multiple 
factors has an impact on network performance. Therefore, it might not be appropriate to draw any hard 
conclusions from the laboratory measurements that were performed. For future studies, similar lab 
measurements should be carried out by creating interference from non-802.11 units to compare the 
interference impact from CSMA and non-CSMA communication. 
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1 Inledning 
Med de senaste årens kraftiga tillväxt av trådlösa enheter har kraven för att designa trådlösa nätverk 
förändrats. Att kartlägga möjliga täckningsområden har tidigare varit den främsta uppgiften vid site 
surveys för planering av trådlösa nätverk. Idag är sannolikheten för störningar från andra nätverk och 
trådlösa enheter mycket stor, i synnerhet på 2,4 GHz-frekvensbandet. Många vardagliga apparater, 
såsom Bluetooth-headset och trådlösa tangentbord sänder ut signaler som kan störa Wi-Fi-
kommunikation. Dessa enheter använder 2,4 GHz-bandet medvetet för att kommunicera. Det finns även 
enheter som oavsiktligt skickar ut störande signaler, såsom dåligt avskärmade mikrovågsugnar. Detta 
har medfört att allt fler väljer att implementera WLAN-lösningar som endast använder 5 GHz-bandet, 
där det finns betydligt färre störningar [1, s. 568]. Satellit- och radarsystem använder däremot 5 GHz-
bandet och kan därmed interferera med Wi-Fi-enheter. 
 
Störningar är en av de vanligaste orsakerna till försämrad prestanda och tillförlitlighet i trådlösa nätverk 
[2]. Av den anledningen uppmärksammas numera behovet av att granska potentiella störningskällor som 
kan finnas i 2,4 GHz- och 5 GHz-banden, i samband med kartläggning av täckningsområden [1, s. 564]. 
Frekvensstörningar och brus kan lokaliseras genom att utföra en så kallad spektrumanalys [1, s. 540]. 
Vid spektrumanalys används en spektrumanalysator för att mäta amplitud- och frekvensegenskaper hos 
elektromagnetiska signaler. Till skillnad från många traditionella Wi-Fi-verktyg som används vid site 
surveys och felsökning kan en spektrumanalysator inte bara identifiera signaler från 802.11-enheter, 
utan även samla in information om alla signaler som sänds ut på en viss frekvens [1, s. 564]. Detta gör 
det möjligt att upptäcka WLAN, WiMAX, LTE, ZigBee, Bluetooth, radarsystem eller andra trådlösa 
enheter, även ofrivilliga sådana, som kan finnas i närområdet. Dessa mätningar kan också fastställa om 
signalnivån och störningsnivån överensstämmer med frekvensbandets och nätverkets krav. En alltför 
störande miljö kan till exempel orsaka att data blir korrupt vid överföring. Därmed är det mycket viktigt 
att kunna kartlägga störande enheter så att dessa kan elimineras vid behov. 
 
Vikten av att utföra en spektrumanalys är speciellt stor i high density-miljöer där många mobila 
användare befinner sig på samma geografiska plats. Att observera prestanda- och kapacitetskrav är 
numera också mycket viktigt vid planering av Wi-Fi-nätverk [1, s. 563], eftersom användningen av 
applikationer som har krav på hög överföringshastighet eller som är känsliga mot varians i fördröjning 
har blivit allt vanligare. I dessa fall är det ännu mer betydande att se till att brusnivån är och förblir låg 
[3][4].  
 
1.1 Problemformulering 
Störningar och begränsat frekvensutrymme på 2,4 GHz-bandet är några av de främsta anledningarna till 
att en övergång till 5 GHz-bandet övervägs. Med den ökade användningen av resurskrävande 
applikationer, såsom real-time video streaming, har efterfrågan på högre kapacitet ökat markant. För att 
erbjuda högre överföringshastighet i både 2,4- och 5 GHz-banden introducerades multipla antenner och 
möjligheten att använda större frekvensutrymme vid sändning av data i 802.11n-2009-standarden. 
Många applikationer har dock högre krav på överföringshastighet än vad som stöds av 802.11n. Den 
senaste standarden 802.11ac-2013 har stöd för tre gånger så hög datahastighet som n-standarden. I takt 
med att allt fler klientenheter anpassats till ac-standarden har efterfrågan på trådlösa 802.11ac-nätverk 
ökat. 802.11ac använder dock endast 5 GHz-bandet, och saknar helt stöd för 2,4 GHz. I och med att fler 
enheter nu övergår till 5 GHz-bandet kan stödet för 2,4 GHz på sikt komma att minska, eller helt 
försvinna från Wi-Fi-enheter [1, s. 566]. 
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De störningar som vanligen förekommer på 2,4 GHz-bandet är överlag enkla att motverka. Exempelvis 
kan störande mikrovågsugnar och Bluetooth-enheter förflyttas eller skärmas av från nätverket. På 5 
GHz-bandet kan det däremot vara svårare, ibland omöjligt, att avlägsna störande signaler, från 
exempelvis radar och satelliter. Innan Wi-Fi-enheter började användas på 5 GHz-bandet var U-NII-2 
och U-NII-2 Extended-banden endast till för radar- och satellitkommunikation [1, s. 205]. Med 802.11h 
definierades bland annat Dynamic Frequency Selection (DFS) som gör att Wi-Fi-accesspunkter 
automatiskt byter kanal vid upptäckt av radarsignaler i en viss frekvens [1, s. 173]. Enheter tillåts sända 
på U-NII-2-banden om de använder DFS för att motverka interferens med radarsignaler. Att byta kanal 
gör däremot att dataanslutningen måste stängas ned och återupprättas, vilket en del applikationer kan 
vara känsliga mot [5]. Ett alternativ kan vara att sända i frekvenser som är fria från radar, och därmed 
fria från kravet på DFS, men då finns det betydligt färre kanaler att använda. I high density-miljöer 
skapar detta problem då många kanaler måste användas samtidigt för att kunna ge trådlös tillgång till 
ett stort antal enheter. Med spektrumanalys kan radarsignaler upptäckas i förväg, vilket sedan kan 
användas för att välja frekvenskanaler som upplever mindre störning från radar [1, s. 567]. Detta kan 
underlätta vid implementation av high density-miljöer som är beroende av de frekvensband som kräver 
DFS.  
 
Inom forskningen undersöks möjligheterna med att utnyttja fördelarna med spektrumanalys i dagligdrift 
av trådlösa nätverk, för att underlätta och automatisera en del av det administrativa arbetet [6]. Ciscos 
nya CleanAir-teknologi har inbyggd spektrumanalysfunktionalitet för att kunna upptäcka, klassificera 
och undvika radiofrekvensstörningar. CleanAir genomför bland annat analys av omgivningen för 
dynamiskt val och byte av kanaler, automatisk minskning eller ökning av signalstyrkan för att anpassa 
cellstorleken, samt ger tillgång till utförliga statistikmätningar. Många av Ciscos accesspunkter kan även 
sättas i olika lägen som ger enheten stöd för särskilda funktioner baserade på användningsområdet. Med 
införandet av CleanAir, har ett nytt läge adderats, kallat SE-connect, som gör det möjligt att omvandla 
accesspunkten till en ren spektrumanalysator, vilket används tillsammans med programvaran Cisco 
Spectrum Expert [7]. 
 
Att störningar automatiskt kan upptäckas och åtgärdas sparar både driftskostnader och minimerar 
nätverksavbrott. Denna automatisering är möjlig tack vare Radio Resource Management (RRM) som är 
ett system bestående av flera protokoll, vilket är integrerat i den infrastruktur som dynamiskt justerar 
nätverksinställningar för att öka tillförlitligheten och prestandan i nätverket. Protokoll inkluderade i 
RRM innefattar bland annat DFS, Dynamic Channel Allocation (DCA) och Transmit Power Control 
(TPC). Tillsammans med spektrumanalysfunktionaliteten som tillhandahålls av CleanAir kan RRM 
använda detaljerade kartläggningar av störningskällor för att fatta intelligenta beslut [8]. I vissa fall 
krävs en mer noggrann utredning för att identifiera interfererande enheter. Då kan SE-connect-läget 
användas för att utföra en manuell spektrumanalys. Denna flexibilitet har förenklat administreringen av 
trådlösa nätverk avsevärt och fortsatt forskning inom området kan möjliggöra för spektrumanalys att bli 
mer precis i drift. Automatisering medför många fördelar, men kräver att systemet är robust och pålitligt.  
 
För att undersöka och jämföra dynamisk och manuell spektrumanalys kommer en teoretisk fördjupning 
inom Cisco CleanAir och RRM att göras, i syfte att undersöka vilka möjligheter dessa tekniker medför 
för trådlösa nätverk på 5 GHz-bandet. Vissa störningar, exempelvis signaler från icke-802.11-enheter, 
kan vara svåra att upptäcka utan en spektrumanalysator. Ciscos CleanAir upptäcker signaler från icke-
802.11-enheter och använder denna information för att motverka interferens [9, s. 1]. En analys av hur 
närliggande WLAN och andra trådlösa enheter påverkar funktionaliteten hos 5 GHz-nätverk kommer 
således även att göras. Detta i syfte att ge svar på hur spektrumanalys kan användas för att hitta samt 
eliminera, eller undvika, potentiella störningar i befintliga 5 GHz-nätverk. 
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2 Bakgrund 
Vid implementation av trådlösa nätverk bör placering av accesspunkter och frekvenskanalval göras med 
stor eftertanke, då dessa faktorer har en betydande roll för nätverkets prestanda och kvalitét. Allt ifrån 
stora företagsnätverk till små hemnätverk kan gynnas av att planeras med omsorg för bästa möjliga 
användarupplevelse. För att göra en bra förstudie inför implementationen av ett trådlöst nätverk krävs 
kunskap om hur en site survey bör utföras, och vilka faktorer som är viktiga att beakta i olika situationer. 
 
2.1 Site Survey 
En site survey utgörs av processen att planera och designa trådlösa nätverk, där hänsyn tas till 
omgivningens och nätverkets krav. Innan en site survey utförs behöver ett antal förberedande moment 
genomföras. Nätverkets behov och krav måste fastställas och information måste inhämtas från kunden 
[1, s. 532]. Platsen där nätverket ska sättas upp behöver undersökas teoretiskt genom att studera 
planlösningen, och fysiskt för att bland annat kartlägga möjliga påverkansfaktorer i omgivningen samt 
genomföra mätningar [1, s. 532]. Dessa förutsättningar kan variera stort mellan olika platser. Ett trådlöst 
Voice over Wi-Fi (VoWiFi)-nätverk i kontorsmiljö har exempelvis andra krav än ett trådlöst nätverk på 
en flygplats. Med rätt verktyg, och en lämplig omfattning på site survey:n, ökar chanserna för 
slutresultatet att möta nätverkets alla krav [1, s. 532]. 
 
2.1.1 Förstudie 
En förstudie utförs för att samla in viktig information som behövs för att planera genomförandet av site 
survey:n. Initialt bör en intervju genomföras med kunden för att fastställa användningsområde för det 
trådlösa nätverket, var täckning önskas, vilka typer av applikationer nätverket ska stödja samt vilka typer 
av användare och enheter som ska anslutas till nätverket [1, s. 535-536]. Användningsområde och 
applikationer har en avgörande roll för hur nätverkets kapacitet ska planeras. Om nätverket ska stödja 
tidskritiska applikationer såsom röst- och videoströmmning bör Quality of Service (QoS)-tekniker tas i 
beaktning [1 , s. 536]. Önskat täckningsområde har också en mycket stor inverkan på slutresultatet då 
detta avgör placering, antal och modell av accesspunkter. Krav på överlappande täckning kan även 
finnas för att kunna erbjuda sömlös anslutning vid geografisk förflyttning, även kallat handover [1, s. 
538-539]. Om nätverket ska erbjuda trådlös åtkomst till olika typer av användare, såsom 
kontorsarbetare, gäster, chefer och administratörer, är sannolikheten stor att dessa användare har olika 
behov av hastighet, täckning etcetera [1, s. 536]. Det kan även finnas säkerhetsaspekter som motiverar 
en separering av användare, vilket kan åstadkommas med exempelvis olika SSIDn, VLAN eller skilda 
frekvenser [1, s. 536]. På så sätt kan även användarnas olika prestandakrav tillgodoses. 
 
Enheter som ska kopplas upp mot nätverket kan ha varierande kompatibilitet med trådlösa standarder. 
802.11ac är den standard som i dagsläget kan erbjuda högst överföringshastighet och störst 
frekvensspektrum [1, s. 186], men om kunden har äldre enheter som saknar stöd för sändning på 5 GHz-
bandet kan exempelvis inte 802.11ac implementeras ensamt. 802.11ac har många förbättringar jämfört 
med äldre standarder, men saknar helt stöd för sändning på 2,4 GHz-bandet [1, s. 186]. I en sådan 
situation kan en dual band-lösning med 802.11n-standarden erbjuda anslutning för samtliga 
klientenheter, då den har stöd för sändning på 2,4 GHz- och 5 GHz-banden samtidigt [10] och är 
bakåtkompatibel med 802.11a/b/g [1, s. 182]. I high density-miljöer kan däremot ac-standarden vara 
fördelaktig att använda, då den kan ge stöd för fler anslutna klienter per accesspunkt [1, s. 538].  
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Förundersökningen bör ta hänsyn till användardensitet ur ett geografiskt perspektiv [1, s. 536-537]. Ofta 
varierar antalet användare som samtidigt ska befinna sig på en plats och erbjudas uppkoppling, vilket i 
sin tur påverkar nätverksdesignen. Skalenliga planritningar bör begäras av kunden, vilka kan användas 
bland annat vid mätningar för att kartlägga täckningsområden [1, s. 583]. Enligt [1, s. 534] är det starkt 
rekommenderat att informera kunden om för- och nackdelar med trådlös kommunikation jämfört med 
trådbunden kommunikation. I synnerhet i situationer då kunden vill implementera trådlös 
kommunikation för första gången. Det kan exempelvis vara bra att förklara skillnaden mellan full- och 
half-duplex, vilket upplyser kunden om skillnader i överföringshastighet mellan trådbunden och trådlös 
kommunikation [1, s. 535]. Kunden bör också informeras om skillnaden mellan annonserad 
datahastighet och faktisk trådlös genomströmning, då det ofta finns en felaktig uppfattning om detta [1, 
s. 535]. Ofta förväntas den trådlösa genomströmningen vara lika hög som den annonserade 
bandbredden.  
 
Enligt [1, s.534] rekommenderas det att förklara för kunden hur en site survey går till och varför den 
behövs. I många situationer undviks site surveys helt på grund av brist på kunskap om vilka möjligheter 
det kan tillföra [11]. En annan anledning kan vara att kunden har en sträng budget och inte är beredd att 
ta kostnaden för en site survey [11]. Kunden bör upplysas om att en genomgående site survey ger 
administratörer kunskaper om radiovågornas utbredning, vilket kan identifiera dämpningsfaktorer i 
byggnaden. Detta kan underlätta planering och design av nätverket för att möta dess krav på täckning 
och prestanda [1, s. 535]. En site survey kan även vara en investering som på sikt är mer ekonomiskt 
fördelaktig, då det kan minska tidsåtgången för felsökning och driftstopp [1].  
 
2.1.2 Olika typer av Site Surveys 
Två fundamentalt olika metoder att utföra site surveys är förutsägande (predictive) respektive manuell 
site survey. En förutsägande site survey utförs genom att simulera den verkliga miljön i ett datorprogram, 
där en uppskattad täckningsanalys konstrueras med hjälp av algoritmer och förinställda 
dämpningsvärden för olika material [1, s. 584][11]. Denna analys görs helt utan hänsyn till de faktiska 
radiovågorna på platsen [1, s. 584][11]. En skalenlig planritning av byggnaden används, där information 
om väggmaterial och inredning läggs in i programmet [1, s. 584]. Ofta används vektorgrafiska ritningar 
som redan från början innehåller information om byggnadens olika material [1, s. 584]. En förutsägande 
site survey kan således automatiskt föreslå antal och placering av accesspunkter, utsänd effekt, 
datahastighet, kanalanvändning med mera [1, s. 584]. Virtuella accesspunkter kan placeras ut manuellt 
eller automatiskt på planritningen för att testa olika scenarion och möjligheter.  
 
Vid en manuell site survey utförs mätningar och undersökningar på den fysiska plats där nätverket ska 
implementeras. Det finns två typer av manuella site surveys: passiv och aktiv site survey. I en passiv site 
survey utförs kontroll av radiofrekvenser utan att ansluta mätverktyget till accesspunkten [11]. 
Mätklienten sänder inte ut något, utan samlar endast in mätvärden för signalstyrka, brusnivå och signal-
brusförhållande (eng. Signal-to-Noise Ratio, förkortat SNR) [11][1, s. 582]. För mer information om 
SNR, se avsnitt ”2.2.2 Signal-brusförhållande och dämpningsmarginal”. En passiv site survey kan bland 
annat bidra till att upptäcka falska accesspunkter och att hitta frekvensproblemzoner i omgivningen [11]. 
Vid en aktiv site survey är mätklienten istället ansluten till accesspunkten, vilket innebär att den utför 
typiska 802.11-klientoperationer [11][1, s. 582]. Detta innefattar bland annat att höja och sänka 
datahastigheten när kvalitéten på anslutningen till accesspunkten förändras, samt att praktisera 
omsändningar vid behov [11]. En aktiv site survey ger en mer detaljerad återgivning av 
radiofrekvensspektrumet och genomförs därför ofta vid implementationen av nya nätverk [11]. Det finns 
två vanligt använda metoder vid aktiv site survey: Basic Service Set Identifier (BSSID)-metoden och 
Service Set Identifier (SSID)-metoden. Skillnaden mellan dessa är att BSSID-metoden binder anslutande 
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klienter till en accesspunkt, medan SSID-metoden ej binder klienten, vilket möjliggör bland annat 
testning av handover-funktioner [11].  
 
Den största nackdelen med att utföra en förutsägande site survey är att den inte tar hänsyn till 
radioförhållanden på platsen där nätverket ska implementeras. Vissa saker, såsom störningar från 
angränsande WLAN, kan inte upptäckas genom att endast simulera nätverket i ett program. Det finns 
dock fördelar med denna typ av undersökning. En förutsägande site survey kan exempelvis användas 
för att planera trådlösa nätverk i byggnader som ännu inte är färdigkonstruerade. Ofta rekommenderas 
det att utföra både en aktiv och en passiv site survey, då informationen från dessa kan jämföras eller 
kombineras till ett bättre slutresultat [1, s. 582]. Idag är det möjligt att utföra passiv och aktiv mätning 
samtidigt, då modern mätutrustning har stöd för detta [12].  
 
2.2 Signalnivåer och brusmiljö 
En analys av planritningar och inspektion av anläggningen kan underlätta placeringen av accesspunkter, 
men för att hitta optimal placering bör även hänsyn tas till signalnivåer och påverkansfaktorer i 
omgivningen. Att kartlägga signalnivåerna fastställer om signalstyrkan är tillräcklig stark för den 
avsedda tillämpningen. I samband med detta fastställs också förhållandet mellan signalstyrkan och 
frekvenskanalernas brusnivå, för att säkerställa att nätverket uppfyller ställda prestandakrav. Brusnivån 
påverkas av störningar i frekvensutrymmet, och för att kunna identifiera potentiella störningskällor 
rekommenderas det att utföra en spektrumanalys [13]. Många problem kan uppstå i 
radiofrekvensspektrumet och en spektrumanalysator är ofta ett användbart verktyg vid kartläggning av 
störningsproblem i frekvensspektrumet.  
 
2.2.1 Signalstyrka 
En egenskap som vanligen observeras vid kartläggning av täckningsområden och spektrumanalys är 
signalstyrka som mäts i milliwatt (mW) [1, s. 57]. Signalvågorna kallas vanligen bärvågor och är i regel 
sinusformade. Vid jämförelse av ökning eller minskning av signalstyrkan hos exempelvis antenner 
används ofta decibel (dB), som använder en logaritmisk skala för att presentera signalstyrka på ett mer 
lätthanterligt sätt. Decibel är dock inget mått på den faktiska signalstyrkan, utan är endast en 
jämförelseenhet [1, s. 72]. Signalstyrka kan även mätas med ett så kallat oscilloskop som observerar 
skillnader i signalstyrka över tid [1, s. 57]. Oscilloskop används dock sällan vid site surveys, då de är 
relativt smalbandiga i jämförelse med en spektrumanalysator [14]. 
 
2.2.2 Signal-brusförhållande och dämpningsmarginal 
För att en mottagare ska kunna urskilja nyttosignalen måste signalstyrkan överskrida känsligheten 
(receive sensitivity) hos mottagarantennen [1, s. 89-90]. Signalen måste dessutom vara tillräckligt stark 
i förhållande till frekvenskanalens brusnivå (noise floor). Förhållandet mellan signalstyrka och brusnivå 
kallas för signal-brusförhållande (Signal-to-Noise Ratio, förkortat SNR), och är ett begrepp som ofta 
används för att definiera signalkvalitet. För att undvika datakorruption rekommenderas ett SNR-värde 
på minst 20 dB för data-WLAN respektive 25 dB för voice-WLAN [1, s. 410]. Om SNR-värdet är för 
lågt kan en förstärkare (amplifier) användas, som ökar signalernas styrka [1, s. 149-150]. Situationer 
kan även uppstå där signalstyrkan är för hög och orsakar störningar för närliggande trådlös 
kommunikation, vilket motiverar användningen av en dämpare (attenuator) [1, s. 150]. Vid 
spektrumanalys är det vanligt att betrakta brusnivån för att bland annat mäta SNR och identifiera 
eventuella störningssignaler.  
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För att minimera risken av att underskrida mottagarantennens känslighet bör en lämplig 
dämpningsmarginal (fade margin) användas. En dämpningsmarginal är en marginal som ligger högre 
än vad som är nödvändigt för att mottagarantennen ska kunna uppfatta signalen. Denna extra marginal 
förhöjer sannolikheten för att nyttosignalen ska kunna tas emot, då bärvågorna kan utsättas för 
dämpande faktorer längs vägen [1, s. 97]. En lämplig dämpningsmarginal förhöjer även tillförlitligheten 
i nätverket [1, s. 98]. 
 
2.2.3 Påverkansfaktorer för radiosignaler 
När en radiosignal färdas genom luften försämras signalstyrkan för att signalen avtar och sprider sig 
över allt större ytor, allt eftersom den färdas längre bort från sändaren [1, s. 43]. Det finns även andra 
faktorer som kan försvaga signalstyrkan, exempelvis kan signalen absorberas av vatten eller delas upp 
i flera radiovågor om den kommer i kontakt med vissa föremål eller material, såsom metall. 
Radiosignaler med högre frekvenser påverkas i högre grad när de passerar igenom olika föremål, jämfört 
med signaler av lägre frekvens [1, s. 38]. Exempelvis kan en 2,4 GHz-signal bättre tränga igenom väggar 
och samtidigt förlora mindre signalstyrka än 5 GHz-signaler. Således blir räckvidden kortare samt 
täckningsområdet mindre vid sändning på 5 GHz-bandet än på 2,4 GHz-bandet. Detta är viktigt att ta 
hänsyn till vid planering och implementation av trådlösa nätverk [1, s. 43]. 
 
Multipath är ett fenomen som uppstår när en radiosignal delas upp i flera radiovågor på grund av objekt 
i omgivningen. Flera av dessa signaler når mottagaren samtidigt, eller några nanosekunder från 
varandra, vilket kan ha antingen en destruktiv eller en konstruktiv inverkan på radiokommunikationen 
[1, s. 53]. För äldre radioenheter (802.11a/b/g) har multipath interference främst en destruktiv inverkan, 
där signalen vanligen försvagas, annulleras eller blir korrupt [1, s. 55]. Detta gör att omsändningar krävs, 
vilket påverkar prestandan. 802.11n/ac-enheter utsätts även för multipath interference men genom att 
använda multipla radioantenner kan flera strömmar skickas samt tas emot samtidigt, vilket ökar 
överföringshastigheten [1, s. 627]. Däremot finns ytterligare faktorer som har en inverkan på den 
faktiska hastigheten (throughput), såsom, störningsnivå, kanalaccessmetod, frekvensbandbredd samt 
kodnings- och modulationsteknik.  
 
2.3 Modulationstekniker 
Den faktiska maximala överföringshastigheten samt hur resistent en radiosignal är mot brus från 
omgivningen, är beroende av vilken kodnings- och modulationsteknik som används. Med en 
kodningsteknik konverteras en binär bit till ett mönster bestående av flera bitar, vilka kallas för 
symboler. De binära talen 0 och 1 representeras således av en serie av bitar. Exempelvis kan 010101001 
motsvara det binära talet 0. Om en eller flera bitar förändras under sändning kan mottagaren fortfarande 
konvertera tillbaka till det ursprungliga binära talet, vilket gör signalen mer resistent mot datakorruption 
[1, s. 216]. För att sända dessa mönster av bitar krävs däremot ett visst tids- eller frekvensutrymme. 
Modulation av radiosignaler innebär en manipulation av signalerna som möjliggör för radioenheter att 
kunna urskilja mellan de binära talen 0 och 1. Phase-Shift Keying (PSK) är ett exempel på en 
modulationsteknik som förskjuter signalkurvan ett antal grader för att representera en bit (0 eller 1), 
vilket visas i Figur 2.1. Om ingen fasförskjutning sker representerar den det motsatta bitvärdet, 
exempelvis värdet 1 om värdet 0 fås av att förskjuta kurvan. För att minska överföringstiden kan en 
symbol bestående av två binära värden (00, 01, 10, eller 11) representeras genom att förskjuta kurvan 0, 
90, 180 respektive 270 grader. Figur 2.2 visar ett exempel på PSK där multipla fasförskjutningar 
används.  
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Figur 2.1. Ett exempel på Phase-shift keying. 

 

 
Figur 2.2. Ett exempel på Phase-shift keying som använder multipla fasförskjutningar. 

 
Genom att använda flera binära värden per symbol kan högre överföringshastigheter uppnås [1, s. 217]. 
Detta är vad modulationstekniker av högre grad gör för att kunna erbjuda bättre prestanda. Dessa 
modulationstekniker är däremot mer känsliga mot störningar, eftersom ju flera binära värden som 
presenteras per symbol desto svårare är det att urskilja de ursprungliga binära talen. I synnerhet om bitar 
förändras under sändning. Därav kan många enheter dynamiskt byta modulationsteknik, men även 
kodningsteknik, beroende på miljö [15]. I brusiga miljöer är det vanligt att modulationstekniker av lägre 
grad används för att motverka datakorruption och omsändningar. 
 
2.4 Kanaler 
2,4 GHz-bandet sträcker sig från 2,4 GHz till 2,5 GHz och är uppdelat i 14 kanaler, där varje kanal har 
en bandbredd på 22 MHz. Många av dessa kanaler överlappar eftersom avståndet mellan kanalerna 
enbart är 5 MHz, vilket visas i Figur 2.3. Totalt finns tre stycken icke-överlappande kanaler - kanal 1, 6 
och 11 - som kan användas samtidigt. 
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Figur 2.3. Kanalerna på 2,4 GHz-bandet. 

 
5 GHz Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII)-banden sträcker sig från 5.150 GHz till 
5.350 GHz samt från 5.470 GHz till 5.850 GHz. Till följd av större frekvensutrymme finns tillgång till 
25 stycken 20 MHz-breda icke-överlappande kanaler, varav 24 stycken är tillåtna att sända på i Sverige. 
Kanalerna på det höga bandet, U-NII-3, används däremot enbart i utomhusmiljö [16], därmed finns totalt 
19 kanaler att använda för inomhusbruk. Illustrationer av kanalerna på 5 GHz-bandet ges i Figur 2.4-
2.6. 
   

 
Figur 2.4. Kanalerna på U-NII-1- och U-NII-2-banden. 

 
Figur 2.5. Kanalerna på U-NII-2 Extended. 
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Figur 2.6. Kanalerna på U-NII-3-bandet. 

 
Trots att dessa kanaler definierats som icke-överlappande existerar ändå en viss överlappning mellan 
kanalerna. Detta beror på att radiosignalen genererar sidband, över och under den huvudsakliga 
frekvensen, vilket illustreras i Figur 2.7. Amplituden är betydligt lägre hos de genererade sidbanden 
men kan ändå störa kommunikationen om enheterna är placerade på ett nära avstånd [1, s. 224]. IEEE 
definierar därmed en spektrummask, som är det maximala frekvensutrymme som sändaren får använda. 
Figur 2.8 visar en bild av hur en signal förhåller sig till spektrummasken för kanaler på 5 GHz-bandet. 
 

 
Figur 2.7. Överlappning av kanal 1, 6 och 11 på 2,4 GHz-bandet. 

 

 
Figur 2.8. Spektrummask för 5 GHz-kanaler. 

2.4.1 Kanaldesign 
I de fall där nätverket har krav på att erbjuda handover krävs överlappande täckning. Däremot bör inte 
överlappande celler (täckningsområden) ha överlappande frekvenser [1, s. 430]. Detta på grund av att 
överlappande frekvenser ökar risken för överföringsfel, vilket resulterar i paketförluster och 
omsändningar. På 2,4 GHz-bandet uppfyller enbart kanalerna 1, 6 och 11 kravet på att inte överlappa. 



 

10 

 

Därav är det rekommenderat att konfigurera cellerna efter ett fördefinierat mönster, kallat channel reuse 
pattern, vilket visas i Figur 2.9.  
 

 
Figur 2.9. Channel Reuse Pattern med tre kanaler. 

Problematiken som uppstår vid användning av tre kanaler är att störningar från angränsande kanaler 
fortfarande förekommer, trots att de definierats som icke-överlappande. I syfte att motverka detta 
rekommenderas placering av accesspunkter att göras med 1,5 till 3 meters avstånd från varandra [1, s. 
224]. Störningar från närliggande kanaler kan nästan fullkomligt undvikas på 5 GHz, eftersom flera 
icke-överlappande kanaler existerar. För att detta ska vara möjligt bör cellerna konfigureras att använda 
frekvenser som är minst två kanaler bort från varandra [1, s. 432]. Ett exempel på lämplig 
kanalanvändning på 5 GHz-bandet visas i Figur 2.10.  
 

 
Figur 2.10. Channel Reuse Pattern med större variation av kanaler på 5 GHz-bandet. 

Med 802.11n standarden introducerades förmågan att binda ihop två 20 MHz-kanaler för att skapa en 
större kanal på 40 MHz. Fördelen med att använda större frekvensutrymme är att den teoretiska 
datahastigheten kan fördubblas [1, s. 226][17]. 802.11ac kan även teoretiskt använda kanaler på 80 samt 
160 MHz. Om kanalerna binds ihop för att skapa större kanaler bör en observation göras för att se om 
det finns tillräckligt många kanaler för att kunna konfigurera att cellerna inte överlappar. Om kravet på 
DFS önskas undvikas finns färre kanaler till förfogande, vilket begränsar möjligheterna att använda 
större kanalmellanrum. Användandet av bredare kanaler kan i viss mån minska interferens med 
närliggande trådlösa nätverk eftersom radiosignalerna skickas över frekvensutrymmet med väldigt låg 
signalstyrka [1, s. 210]. Samtidigt sker överföringen på betydligt kortare tid, vilket gör att 
frekvensspektrumet snabbare blir ledigt. Däremot kan interferens av angränsande celler försämra den 
faktiska överföringshastigheten avsevärt. I detta fall bör fördelarna med att använda större bandbredd 
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övervägas mot den inverkan överlappande frekvenser kan ha på nätverket [1, s. 437]. Om kanalerna 
däremot är 160 MHz breda finns inte tillräckligt många kanaler för optimal celltäckning [1, s. 226], 
vilket kan observeras i Figur 2.11. I dagsläget pågår förhandlingar för att öka frekvensutrymmet på 5 
GHz-bandet för att möjliggöra för 802.11ac-nätverk att ta del av dessa frekvensband [1, s. 227].  
 

 
Figur 2.11. U-NII-kanalerna 20, 40, 80 och 160 MHz. 

2.4.2 Cell-sizing 
Inom radiokommunikation delar anslutna klienter på den tillgängliga bandbredden. Med den ökade 
användningen av mobila enheter eftersträvas numera ett färre antal användare per accesspunkt för att 
erbjuda högre överföringshastighet [1, s. 440-441]. Antalet klienter som samtidigt kan vara uppkopplade 
mot en accesspunkt varierar beroende på nätverkets användningsområde. Cellstorleken bör vid 
installation anpassas för att uppfylla föreliggande kapacitetskrav, vilket görs genom att justera 
signalstyrkan i enskilda accesspunkter. Detta kallas för cell-sizing [1, s. 441]. Många moderna 
accesspunkter kan även dynamiskt anpassa cellstorleken i drift för att motverka interferens mellan 
närliggande WLAN, men också för att öka eller minska täckningsområdet. Enligt [18] är detta viktigt i 
high density-miljöer eftersom tillförligheten i nätverket försämras ju fler enheter som använder samma 
frekvensutrymme. Vanligen krävs även andra åtgärder för att kunna stödja miljöer med många trådlösa 
användare, såsom lastbalansering och användandet av multipla antenner. Lastbalansering mellan 
accesspunkter är däremot inte rekommenderat i miljöer som behöver erbjuda handover, eftersom 
mekanismen försämrar möjligheten för klienter att ansluta sig till andra accesspunkter vid geografisk 
förflyttning [1, s. 444]. Användandet av flera celler, i syfte att öka kapaciteten i nätverket, kan göra 
störningar från angränsande WLAN och frekvenser betydligt mer påtagliga. Därav är det extra viktigt 
att se över valda kanaler och eventuellt analysera omgivningen, för att säkerhetsställa att 
kapacitetskraven uppfylls [1, s. 444-446]. 
 
2.5 Trådlösa standarder 
På 5 GHz-bandet finns för närvarande tre vanligt använda standarder: 802.11a, n och ac. A-standarden 
är äldst av dessa tre och används inte lika mycket idag. Nedan ges en kort beskrivning av 802.11n och 
ac-standarderna. 
 
2.5.1 IEEE 802.11n 
Med 802.11n-standarden lanserades en ny teknik kallad High Throughput (HT), vilket har haft en stor 
inverkan på trådlös kommunikation. N-standarden erbjuder förbättringar på det fysiska lagret och MAC-
lagret i OSI-modellen för att stödja högre datahastigheter, upp till 600 Mbps (teoretisk maximal 
hastighet), på både 2,4- och 5 GHz-banden [1, s. 182, 623]. Kort efter att n-standarden hade lanserats 
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ökade stödet för 5 GHz-Wi-Fi både hos klientenheter och accesspunkter, och år 2014 var 802.11n den 
mest använda standarden inom Wi-Fi-teknologi [1, s. 624]. N-standarden är bakåtkompatibel med 
802.11b/g vid användning av 2,4 GHz-bandet, och med 802.11a vid användning av 5 GHz-bandet [1, s. 
624][10]. Vid kommunikation med 802.11a/b/g-enheter kan dock inte fördelarna med HT utnyttjas [1, 
s. 623-624, 663]. Routrar och accesspunkter som är certifierade enligt 802.11n har stöd för sändning på 
både 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet, även kallat Dual Band-teknologi. En 802.11n-enhet kan antingen ha 
stöd för Selective Dual Band, där endast ett frekvensband kan användas i taget, eller Simultaneous Dual 
Band, där båda frekvensbanden kan användas samtidigt [10].  
 
802.11n-enheter kan använda MIMO i kombination med OFDM för att utnyttja fördelarna med 
multipath [1, s. 623]. Eftersom multipath var ett stort problem för tidigare standarder fick 802.11n med 
införandet av MIMO-teknologi ett stort genomslag inom Wi-Fi-industrin. Med MIMO kan data sändas 
med flera parallella strömmar till mottagaren, där de olika strömmarna tar olika vägar [1, s. 626]. Detta 
innebär att flera kopior av den utsända informationen tas emot av mottagaren [1, s. 626]. MIMO-
mottagaren använder sedan avancerade Digital Signal Processing (DSP)-tekniker för att tyda 
originalmeddelandet [1, s. 626]. Genom att skicka data med multipla strömmar med så kallad Spatial 
Multiplexing (SM) kan multipath utnyttjas till radiokomponenternas fördel, och högre 
överföringshastigheter kan uppnås [1, s. 626-627]. MS bidrar även till att mer data kan skickas, genom 
att utnyttja de multipla antennerna [1, s. 628]. Med MIMO kan också fler antenner användas för att få 
längre räckvidd och ökad tillförlitlighet [1, s. 626-627]. 
 
2.5.2 IEEE 802.11ac 
802.11ac-standarden baserades på n-standarden men lanserade många prestandaförbättringar. N-
standardens HT blev snabbt otillräcklig eftersom kraven på hög överföringshastighet konstant ökar [1, 
s. 661]. 802.11ac-2013 lanserade en ny metod kallad Very High Throughput (VHT) som gav 
förbättringar på lager 1 och lager 2 i OSI-modellen, vilket medförde en teoretisk maximal 
överföringshastighet på 6,933 Gbps [1, s. 661]. Ac-standarden medförde även högre kanalbandbredd, 
fler radiokedjor och förbättrad kodnings- och modulationsteknik [1, s. 661]. 802.11ac har teoretiskt sett 
stöd för kanalbredder på upp till 80 och 160 MHz [1, s. 663]. 
 
802.11ac arbetar endast på 5 GHz-bandet i U-NII-banden, och är bakåtkompatibelt med 802.11a och n 
[1, s. 662-663]. Likt 802.11n stödjer ac-standarden MIMO, men har också stöd för Multiuser MIMO 
(MU-MIMO), där fler SM-strömmar används för att uppnå högre datahastighet [1, s. 661]. Detta 
möjliggör för en AP med 802.11ac-standarden att kommunicera med upp till fyra klienter samtidigt [1, 
s. 681]. Figur 2.12 illustrerar hur MU-MIMO kan kommunicera med fyra olika klienter samtidigt. 
 

 
Figur 2.12. En AP med MU-MIMO kommunicerar med fyra olika klientenheter samtidigt. 
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3 Metod 
Inledningsvis har en teoretisk fördjupning inom Cisco CleanAir och RRM gjorts för att få en inblick i 
hur spektrumanalys kan automatiseras för att upptäcka, identifiera och undvika störande signaler. Inom 
RRM har de protokoll som definieras i 802.11h-2003 studerats för att undersöka hur interferens med 
radar- och satellitsignaler kan hanteras. En överskådlig analys av olika typer av störningar på 5 GHz-
bandet har även genomförts. Målet med den teoretiska studien var att undersöka vilka möjligheter som 
finns med dynamisk spektrumanalys i trådlösa nätverk på 5GHz-bandet, och hur det skiljer sig från att 
använda manuell spektrumanalys. 
 
För det praktiska arbetet i denna studie har en statistisk, kvantitativ insamling av mätresultat genomförts. 
En Metageek Wi-Spy DBx-spektrumanalysator har använts för att mäta och analysera trådlösa signaler 
och brus i 5 GHz-bandet. Mjukvaran Chanalyzer Pro installerades på en bärbar dator som anslöts till 
spektrumanalysatorn via USB-kontakt. Två trådlösa 802.11n/ac-nätverk implementerades, där den ena 
accesspunkten (AP:n) användes för prestandamätning och den andra för att skapa störningar. 
Prestandamätningar genomfördes med två olika accesspunkter: en D-Link small-office-home-office 
(SOHO)-router och en Cisco Aironet 2700-lightweight-AP. En Google Chromecast och en D-Link 
DCS-5000L-övervakningskamera användes för att manuellt skapa störningar i nätverket. 
Prestandamätningarna genomfördes med programmet iPerf3 som visade hur störningsredskapen 
påverkade överföringshastighet, paketfel och jitter. Syftet med de praktiska mätningarna var att jämföra 
hur D-Link-AP:n och Cisco-AP:n hanterade störningar på olika sätt. För mer information om den 
utrustning som användes, se ”Bilaga A – Laborationsutrustning”. 
 
Metageek Wi-Spy DBx används av IT-konsultbolaget Atea i Västerås vid site surveys för planering av 
trådlösa nätverk. I avsnitt “5 Laborationsresultat” har spektrumanalys genomförts med företagets egen 
utrustning i syfte att utvärdera deras arbetssätt och utrustning. Metageek Wi-Spy DBx är en av många 
spektrumanalysatorer som finns på marknaden idag. De resultat som uppmättes hade kunnat bli 
annorlunda om en annan spektrumanalysator hade använts. Skillnader i specifikationer såsom 
känslighet, frekvensomfång och exakthet är faktorer som kan påverka utrustningens prestanda och de 
resultat som uppmätts. 
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4 Teoretisk fördjupning 
Inledningsvis behandlas Wireless LAN Controller (WLC) för att ge en inblick i hur den trådbundna 
kommunikationen mellan WLC och AP:s fungerar, och även för att förklara hur Management-system 
används och fungerar. Sedan görs en teoretisk fördjupning inom Radio Resource Management (RRM) 
och dess algoritmer, samt Ciscos CleanAir-teknologi för att ge en djupare förståelse inom bland annat 
Management-system och dynamisk spektrumanalys. 
 
4.1 Wireless LAN Controller och Management-system 
En WLC agerar som central styrpunkt i en trådlös infrastruktur med controller-baserade AP:er, även 
kallade lightweight-AP:er [1, s. 341]. Intelligensen och konfigurationerna sitter i WLC:n, istället för i 
de individuella accesspunkterna [1, s. 242]. En WLC-baserad trådlös nätverksdesign underlättar 
konfiguration och administration av AP:er. För att undvika att konfigurera ett stort antal AP:er manuellt 
kan konfigurationen istället göras på WLC:n, som i sin tur sänder ut konfigurationen till accesspunkterna 
[1, s. 242]. Exempelvis kan funktioner såsom signalstyrka, kanalbredder och datahastighet konfigureras 
på WLC:n, och föras vidare ut till accesspunkterna [1, s. 344]. 
 
WLC:s kan implementeras och användas på olika sätt. Det finns primärt fyra olika typer av 
implementationer som kan användas i en trådlös infrastruktur: fysisk WLC, virtuell WLC (vWLC), 
moln-baserad WLC och AP-baserad WLC [19]. En fysisk WLC är en fristående enhet som inkluderar 
hårdvara och mjukvara i samma komponent. En virtualiserad WLC kör sin mjukvara i ett 
virtualiseringsprogram på en extern enhet. vWLC:n fungerar likt en fysisk WLC, med undantag för vissa 
funktioner som endast stöds i hårdvaran [19]. Exempelvis har en vWLC endast stöd för användning av 
en fysisk port, och kan inte associera klienter till AP:er när den är i local-mode [20]. En moln-baserad 
WLC eliminerar behovet av att ha en fysisk controller på siten. WLC:n befinner sig istället i ett 
datacenter hos en leverantör av moln-baserade tjänster och kommunicerar med nätverkets AP:er över 
Internet [19]. I en AP-baserad lösning väljs en AP ut att agera som WLC för resterande AP:er [19]. 
Många lightweight-AP:er kan agera som central styrpunkt för ett antal andra AP:er, dock långt färre än 
vad en fysisk WLC klarar av [19]. En nackdel med att använda virtualiserade, moln-baserade eller AP-
baserade WLC:s är att dessa implementationer inte stödjer alla funktioner som återfinns i en fysisk WLC 
[19]. 
 
Datatrafiken som kommuniceras mellan AP:er och WLC:n kan delas in i två olika plan: dataplanet och 
kontrollplanet [19]. Dataplanet består av nästan all trafik som de trådlösa klienterna skickar och tar emot, 
och kontrollplanet består av trafik som är viktig för det trådlösa nätverkets funktion [19]. Olika modeller 
och märken av WLC:s stödjer olika typer av kommunikationsmönster. WLC:s som har stöd för 
centraliserad datatransportering kan hantera både kontrollplanstrafik och dataplanstrafik, vilket ger en 
större kontroll över den trådlösa trafiken [1, s. 349]. Detta medför dock en större risk då WLC:n blir en 
single-point-of-failure [19]. Alla WLC:s stödjer dock inte centraliserad datatransportering [19]. Vissa 
WLC:s stödjer endast distribuerad datatransportering, vilket innebär att endast kontrollplanstrafiken går 
via WLC:n, och dataplanstrafiken går direkt ut på nätverket till mottagaren [19]. I denna typ av 
infrastruktur omvandlas 802.11-paketen till 802.3-paket direkt i AP:n [19]. Det kan också vara 
fördelaktigt i vissa situationer att medvetet använda distribuerad datatransportering. Exempelvis kan det 
vara fördelaktigt att undvika tunnling över en WAN-länk i en infrastruktur med en moln-baserad WLC-
lösning [1, s. 349]. 
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I nätverk med WLC:s som stödjer hantering av dataplanstrafik tunnlas trafiken från accesspunkterna till 
WLC:n. Tunnlingen kapslar in accesspunktens 802.11-paket och tilldelar dem IP-headers, vilket låter 
paketen färdas över det trådbundna nätverket. I WLC:n omvandlas sedan 802.11-paketen till 802.3-
paket för att sedan föras ut på det trådbundna nätverket mot sin destination [1, s. 344]. Tunneln mellan 
WLC:s och AP:er kan skapas med hjälp av proprietära protokoll, med Generic Routing Encapsulation 
(GRE)-tunnling eller med protokollet Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP), 
vilket används av många olika WLC-leverantörer [1, s. 344-345].  
 
Många WLC:s samlar in information från sina associerade AP:er för att dynamiskt kunna reglera AP-
funktioner såsom kanaler och signalstyrka. Accesspunkterna samlar in information om alla signaler de 
uppfattar i sin kanal, och kan även använda off-channel scanning för att övervaka andra frekvenser 
samtidigt. Denna information skickas sedan till WLC:n som kontrollerar och jämför insamlad 
information från samtliga AP:er i dess radiofrekvensdomän (RF-domän) för att ta beslut som är 
gynnsamma för nätverket i stort [1, s. 348]. Slutligen sänder WLC:n ut konfigurationsändringar till 
berörda AP:er i de fall där åtgärder behöver vidtas [1, s. 348]. 
 
Olika WLC-återförsäljare namnger och hanterar dynamisk RF-hantering med egna proprietära metoder 
[1, s. 348]. Förutom kanalval och signalstyrka kan dynamisk RF hantera cellstorlekar, felsökning och 
optimering av radiofrekvensomgivningen. RRM och liknande ramverk möjliggör för ett trådlöst nätverk 
att organisera och reparera sig självt [1, s. 348]. Mer information om dynamisk radiofrekvens- och 
spektrumhantering återfinns i avsnitt “4.2 Radio Resource Management och avsnitt 4.3 CleanAir”.  
 
4.2 Radio Resource Management 
RRM är ett ramverk av tjänster som tillhandahåller information om frekvensspektrumet. Denna 
information används i sin tur för att fatta beslut om hur spektrumet bör nyttjas. RRM kan dock endast 
hantera de resurser den blivit tilldelad [21, s. 4]. Användningsområde och radioplanering är därmed 
viktigt att ta i beaktning vid design av trådlösa nätverk. När designkraven uppfyllts kan RRM 
automatiskt hantera användningen av frekvensutrymmet. Även om RRM erbjuder trådlös 
automatisering är det viktigt med en god förståelse för hur RRM fungerar, både vid felsökning och för 
att kunna ta bättre designbeslut. 
 
4.2.1 RRM-algoritmer 
Varje accesspunkt analyserar sin omgivning och skapar statistik över signalstyrka, kanalanvändning, 
trafikbelastning samt nivå av interferens från närliggande accesspunkter. Den statistiska informationen 
skickas sedan vidare till en WLC som aktivt hanterar en radiofrekvensgrupp (RF-grupp) bestående av 
ett eller flera RF-grannskap. Accesspunkter som kan höra varandra tillhör ett RF-grannskap och det är 
RF-gruppledarens roll att se till att alla accesspunkter i grannskapet använder lämpliga cellstorlekar och 
kanaler. RF-gruppledaren kan beräkna detta genom att använda den information som inhämtats från 
accesspunkterna och/eller andra WLC:s inom samma RF-grupp. Alla konfigurationer rörande 
kanalanvändning och signalstyrka för en hel RF-grupp hanteras sedan centralt på WLC:n [21, s. 9]. 
 
RRM använder flera algoritmer för att kunna utnyttja resurser på bästa möjliga sätt. De viktigaste 
algoritmerna i ramverket är följande: 
 

• RF-gruppindelning - Används för att utse RF-gruppledare och medlemmar i en RF-grupp. 
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• Flexible Radio Assignment (FRA) - En ny funktion introducerad i WLC AirOS version 8.2MR1. 
Algoritmen hanterar vilka roller de nya radiokomponenterna i 3800/2800 AP-serien ska 
använda.  

• Radio Resource Monitoring - Radiokanaler övervakas av enskilda accesspunkter för att 
upptäcka interfererande enheter. 

• Dynamic Channel Assignment (DCA) - Algoritmen körs på RF-gruppledaren, och hanterar 
dynamiskt vilka kanaler som ska användas av varje enskild accesspunkt inom en RF-grupp.  

• Transmit Power Control (TPC) - Algoritmen körs på RF-gruppledaren, och avgör dynamiskt 
hur täckningsområdet ska se ut för varje enskild accesspunkt inom en RF-grupp.  

• Coverage Hole Detection and Mitigation (CHDM) - Upptäcker och åtgärdar områden som 
saknar täckning. Algoritmen körs på varje individuell WLC. 

 
Nedan följer en beskrivning av hur varje algoritm fungerar. 
 
4.2.2 Radio Resource Monitoring 
RRM kan inhämta information om hela frekvensspektrumet eller konfigureras att enbart övervaka 
specifika kanaler. Lightweight-AP:er kan övervaka samtliga giltiga 802.11a/b/g-kanaler vilket 
inkluderar alla tillåtna kanaler inom landet samt de kanaler som är tillåtna i andra länder [22, s. 326]. 
Dessa accesspunkter övervakar samtliga valda kanaler under ett intervall på 180 ms för att leta efter 
störningar. Intervall-värdet kan ändras manuellt men det är rekommenderat att använda standardvärdet 
[21, s. 13]. Paket som insamlats under detta intervall analyseras för att upptäcka rogue AP:er och klienter 
samt andra interfererande AP:er. Rogues är Wi-Fi-enheter som utan tillstånd installerats i ett säkert 
nätverk. Denna övervakning ska inte förväxlas med CleanAir-övervakning, vilket kan identifiera och 
lokalisera icke 802.11-klienter samt ge detaljerad information om hur mycket av frekvensspektrumet 
som är tillgängligt [9, s. 2].   
 
4.2.3 RF-gruppindelning 
För att RRM-algoritmen ska kunna administrera enheter behöver den ha kännedom om vilka 
accesspunkter och WLC:s som tillhör dess nätverk. För att hantera detta skapas ett gruppnamn som 
tilldelas alla enheter inom en RF-grupp. RRM behöver även ha kännedom om positionen av alla 
accesspunkter samt deras relation till varandra. Detta är avgörande för att RRM ska kunna beräkna vilka 
signalstyrkor samt frekvenskanaler accesspunkterna bör använda [21, s. 15]. Speciella broadcast 
meddelanden, så kallade Cisco Neighbor Discovery Protocol (NDP) paket, används för att identifiera 
enheter som tillhör samma RF-grannskap. Dessa meddelanden kan även mäta den utsända samt den 
mottagna signalstyrkan hos närliggande accesspunkter. Detta gör att de kan ta reda på hur enskilda 
enheter hör andra enheter i omgivningen (RX neighbor), samt hur andra hör dem själva (TX neighbor). 
Detta är vad Received Signal Strength Indicator (RSSI) mäter. Enbart de enheter som tar emot varandras 
paket med en signalstyrka över –80 dBm bildar ett grannskap, vilket visas i Figur 4.1.  
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Figur 4.1. Visar att två RF-grannskap har skapats inom RF-gruppen ”MATS”. 

 
Varje RF-grupp tilldelas minst en RF-gruppledare per frekvensband, och det är gruppledarens uppgift 
att aktivt köra alla RRM algoritmer och samla in all information rörande RF-gruppen. En WLC tilldelas 
rollen som gruppledare om den har högst prioritet, vilket avgörs av WLC:ns modell. Syftet med detta är 
att skapa en hierarkisk struktur som ser till att den WLC med störst kapacitet är den som tar över alla 
administrativa uppgifter. I de fall där två eller fler WLC:s är av samma modell utses den med högst IP-
adress till ledare. I Cisco WLC version 7 introducerades möjligheten att manuellt bestämma vilken WLC 
som tilldelas rollen som ledare. Däremot kontrolleras fortfarande vilken prioritet en WLC har för att 
undvika att en äldre WLC blir ledare [21, s. 25].  
 
För att två WLC:s ska tillhöra samma RF-grupp måste de kunna nå varandra samt att ha minst ytterligare 
en accesspunkt som kan höra deras NDP-paket över –80 dBm. NDP-paket skickas av alla accesspunkter 
och radioantenner över de frekvenskanaler som konfigurerats att övervakas. Detta sker varje minut eller 
oftare, och varje WLC skapar en databas med NDP-grannar bestående av associerade accesspunkter. 
Information sparad i databasen uppdateras vanligtvis var 15:e minut. Detta intervallvärde kan ändras 
manuellt, men standardvärdet rekommenderas att användas i de flesta fall [21, s. 19]. I high-density-
miljöer, där kanalanvändningen överstiger 60 % och det finns många störningskällor i nätverket, kan 
uppdateringsfrekvensen minskas i syfte att skapa stabilitet i nätverket [21, s. 19].  
 
NDP är avgörande för att RRM ska kunna fungera korrekt. Utöver att skapa RF-grannskap används 
informationen även för att: 
 

• reglera signalstyrkor - NDP information används av TPC 
• beräkna Coverage Overlap Factor (COF) som används av FRA 
• upptäcka rogues - de enheter som inte skickar NDP-paket anses som rogues 
• CleanAir PMAC och merging - används för att identifiera om accesspunkter är tillräckligt nära 

varandra för att höra samma interfererande enhet 
• mäta pathloss och avstånd vilket används av CMX  

 
Samtliga av dessa funktioner beskrivs närmare i kommande avsnitt. 
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4.2.4 Flexible Radio Assignment  
Flexible Radio Assignment (FRA) är en algoritm i RRM som hanterar vilka roller de nya 
radiokomponenterna i 3800/2800-AP-serien ska tilldelas. FRA gör detta genom att beräkna och skapa 
en databas som sparar information om vilka radiokomponenter som är redundanta på 2,4 GHz-
frekvensbandet. En radiokomponent är redundant om den har en överlappande täckning på 90 % eller 
mer med en annan radiokomponent. Beräkningen tar hänsyn till en faktor kallad Coverage Overlap 
Factor (COF). De radiokomponenter som klassificerats som redundanta tilldelas sedan specifika roller 
[21, s. 35]. En Cisco-AP tilldelas en roll när den konfigurerats att arbeta i ett visst läge. Dessa lägen 
kallas för modes och innefattar följande lägen: 
 

• Local Mode 
• Monitor Mode 
• Flex Connect Mode 
• Spectrum Expert Connect Mode (SE-mode) 

 
För mer information om dessa lägen, se avsnitt “4.3.4 CleanAir AP Modes“. 
 
Traditionellt sett har en dual band-AP alltid haft två radioslottar; en slot för varje frekvensband. När en 
accesspunkt konfigureras att arbeta i ett visst läge appliceras inställningarna för både 2,4- och 5 GHz-
bandet. Med FRA introduceras möjligheten att tilldela varje radioslott en egen roll. De roller som kan 
tilldelas är Local Mode och Monitor Mode. Introduceringen av specifika roller erbjuder möjligheten att 
använda accesspunkten på antingen 2,4- eller 5 GHz-bandet, eller passivt övervaka båda banden med 
en och samma AP [21, s. 36]. 
 
4.2.4.1 Coverage Overlap Factor 
FRAs uppgift är att observera täckningsområden på 2,4 GHz-bandet och se till att överlappande områden 
inte interfererar med varandra genom att tilldela redundanta radiokomponenter mer konstruktiva roller 
[21, s. 36]. FRA använder NDP-information för att kunna lokalisera accesspunkter i frekvensspektrumet 
samt för att mäta enskilda accesspunkters cellstorlekar [21, s. 37]. Cellstorleken baseras på den 
signalstyrka som tas emot (RSSI) av varje AP. FRA utför därefter en analys för att beräkna den 
procentuella överlappande täckning som finns för varje enskild AP. COF anger den andel som 
överlappar med –67 dBm eller mer hos en cell, vilket visas i Figur 4.2. 
 

 
Figur 4.2. Visar en procentuell överlappande täckning på 20 % enligt COF. 
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En radioenhet markeras som redundant när COF överstiger en konfigurerad känslighetströskel. FRA 
hanterar detta och erbjuder att konfigurera tre olika värden: hög, medium och låg känslighet. Hög 
känslighet kräver ett COF på 100 %, medium känslighet kräver ett COF på 95 % och låg känslighet 
kräver ett COF på 90 %. Vilken roll som sedan tilldelas en redundant radioenhet avgörs av om rollerna 
har konfigurerats att tilldelas automatiskt (FRA-auto) eller manuellt [1. s. 41]. När FRA-auto används 
avgör FRA och DCA automatiskt vad som bör göras med den redundanta enheten. I första hand kommer 
DCA att ställa in radion att använda 5 GHz-bandet. Om DCA avgör att det finns full täckning på 5 GHz-
bandet kommer radion istället att övervaka kanalen. FRA är inte påslaget som standard och måste 
aktiveras manuellt för att användas [21, s. 39]. 
 
4.2.5 Dynamic Channel Assignment 
DCA-algoritmens främsta uppgift är att dynamiskt hantera kanalanvändningen inom en RF-domän. 
DCA utför detta genom att övervaka alla tillgängliga kanaler samt genom att övervaka förändringar som 
sker i frekvensspektrumet. DCA ställer dynamiskt in vilka frekvenskanaler och bandbredder enskilda 
AP:er bör använda [21, s. 54]. Accesspunkter inom ett grannskap placeras i kanaler som är separerade 
från varandra i syfte att minimera co-channel interference och maximera prestandan, vilket illustreras i 
Figur 4.3. 
 

 
Figur 4.3. DCA ställer in nya accesspunkter att använda kanaler som inte används 

av närliggande accesspunkter i syfte att motverka störningar från angränsande kanaler.  

 
För att avgöra vilka inställningar som bör användas av varje enskild accesspunkt beräknar DCA ett Cost 
Metric (CM) som baseras på en konfigurerad känslighetströskel samt interferens från Wi-Fi-enheter och 
andra trådlösa enheter. CM beräknas för varje kanal och används för att jämföra kanaler i syfte att avgöra 
vilken kanal som är mest lämplig att använda. RF-gruppledaren använder sedan denna information för 
att skapa en lista som rangordnar accesspunkter efter vilka som upplever flest störningar inom RF-
domänen [21, s. 55]. Denna lista kallas Channel Plan Change Initiator (CPCI). 
 
4.2.5.1 Channel Plan Change Initiator 
DCA börjar med att välja den accesspunkt som har sämst CM-värde, och alternerar sedan mellan att 
välja en slumpmässig accesspunkt och att återigen välja den accesspunkt med sämst CM. Detta pågår 
tills alla accesspunkter i listan har analyserats. För att avgöra om resurserna kan fördelas på ett bättre 
sätt för en enskild accesspunkt behöver DCA ta hänsyn till hur detta skulle påverka närliggande 
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accesspunkter. Närliggande accesspunkter innefattar de accesspunkter som ingår i samma RF-grannskap 
samt deras grannar, vilket illustreras i Figur 4.4. Ibland kan en bättre lösning kräva att alla accesspunkter 
inom samma RF-grannskap byter kanal. Däremot utförs inte ett kanalbyte på de accesspunkter som finns 
två hopp bort från CPCI i syfte att motverka att hela RF-gruppen påverkas av förändringen [21, s. 56].  
 

 
Figur 4.4. DCA analyserar vilka konsekvenser ett kanalbyte kan få för 

 accesspunkter som finns ett eller två hopp bort från CPCI. 

 
Vanligtvis beräknar DCA att det finns flera kanaler som erbjuder en förbättrad lösning för CPCI. För att 
avgöra vilken kanal som CPCI bör använda, och eventuellt dess RF-grannar, behöver varje kanal 
ytterligare genomgå ett test kallat Normalized Cumulative Cost Function (NCCF). Denna funktion 
värderar hur kanalförändringen påverkar RF-grannskapet som helhet. Enbart i de fall där CM förbättras 
eller förblir detsamma för alla accesspunkter i grannskapet väljer DCA att byta kanal [21, s. 56]. En 
kanal behöver däremot visa en CM-ökning på 10 dB eller mer för att rekommenderas av DCA. Detta 
värde kan ändras manuellt för att påverka frekvensen DCA utför förändringar i nätverket. De 
tröskelvärden som erbjuds att konfigureras på 5 GHz är: 5, 10 och 20 dB. Om exempelvis 20 dB 
konfigureras kommer DCA endast att byta kanal om den ser en CM-ökning på 20 dB eller mer. 
Användandet av detta tröskelvärde gör att förändringar, som beror på temporära störningar, undviks i 
nätverket. NCCF tar hänsyn till detta värde och kontrollerar att CM överstiger denna tröskel innan några 
kanalbyten rekommenderas och utförs. När denna granskning slutförts raderas sedan CPCI, samt alla 
accesspunkter som ingår i samma RF-grannskap, från CPCI-listan. DCA övergår därefter till att 
analysera resterande accesspunkter i den alternerande ordningen som beskrivits ovan, och avslutar inte 
sitt arbete förrän listan tagit slut och NCCF beräknats för varje vald CPCI [21, s. 56].  
 
4.2.5.2 Start-up Mode 
Vanligtvis utförs DCA var tionde minut, men ett högre intervallvärde kan konfigureras. DCA kan även 
ställas in i ett läge kallat Start-Up Mode för att tvångsstarta DCA. I detta läge kringgår DCA att utföra 
NCCF. Enskilda accesspunkter inom en RF-grupp konfigureras att dynamiskt använda inställningar som 
optimerar prestandan, utan större hänsyn till hur många förändringar som kan komma att ske i nätverket. 
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Detta läge körs alltid när RF-gruppledaren tillfälligt kopplas bort från nätverket (exempelvis om den 
startas om), men det rekommenderas även att manuellt ställa in DCA i Start-Up Mode i de fall där 
nätverksstrukturen har förändrats. Detta garanterar en lämplig kanalanvändning i det nya nätverket [21, 
s. 59]. 
 
4.2.5.3 Dynamic Bandwidth Selection  
I Cisco WLC version 8.0 introducerades förmågan att dynamiskt öka och minska kanalbandbredden på 
enskilda accesspunkter efter behov. För att avgöra vilka inställningar som bör användas av varje enskild 
accesspunkt utgår Dynamic Bandwidth Selection (DBS) från den information som kan inhämtas från 
RRM. Denna information inkluderar: 
 

• Associerade klienter och deras förmåga att hantera bredare kanaler (802.11a-klienter kan 
exempelvis endast använda 20 MHz breda kanaler). 

• Vilken bandbredd RF-grannar använder för att motverka överlappning.  
• Vilken överlappningsförhållande som finns mellan Overlapping Basic Service Sets (OBBS). 
• Hur ofta kanalen används.  
• Störningar från icke-802.11-enheter. 
• Störningar från Wi-Fi-enheter. 

 
I de flesta fall rekommenderas en kanalbredd på 40 MHz [21, s. 64], men många faktorer påverkar vilka 
inställningar som lämpar sig bäst i en miljö. Av den anledningen utgår DBS från ovanstående 
information för att avgöra hur bandbredden bör fördelas mellan accesspunkterna. 
 
4.2.6 Dynamic Frequency Selection 
På de frekvensband som har krav på att använda DFS, för att motverka interferens med radar- och 
satellitsändningar, kan detta däremot skapa svårigheter. Om radarsignaler upptäcks måste accesspunkten 
överge den påverkade kanalen under en längre tidsperiod, vilket vanligen omfattar en 30 minuters 
väntetid innan kanalen kan återanvändas [23]. Vid byte av kanal måste accesspunkten även säkerställa 
att den nya kanalen är fri från radarsignaler. Denna process gör nätverket oåtkomligt under ett kort 
tidsintervall, vilket kan ha förödande konsekvenser för tidskritiska applikationer. Falska alarm är också 
vanligt eftersom många enheter sänder “radar-liknande” signaler vilket kan aktivera DFS-algoritmen 
[24]. Användandet av breda kanaler kan därav inte fullständigt utnyttjas eftersom risken finns att hela 
kanalen blir otillgänglig under 30 minuter, även om enbart ett väldigt litet frekvenssegment påverkats 
av radarsändningar. Om fler kanaler inte finns tillgängliga att användas tvingas accesspunkten att 
avbryta alla pågående sändningar och vänta tills kanalen blir ledig igen.  
 
För att lösa detta har Cisco introducerat Flexible Dynamic Frequency Selection (FlexDFS), som 
tillsammans med Cisco CleanAir-teknologi automatiskt kan upptäcka det påverkade frekvensutrymmet. 
FlexDFS kan minska kanalen från 80 MHz till 40 eller 20 MHz, för att få tillgång till det 
frekvensutrymme som är fritt från radarsändningar. Falska alarm motverkas även genom att noggrant 
analysera frekvensspektrumet, där radarsignaler kan identifieras ner till 1 MHz [24]. En illustration av 
hur FlexDFS frigör frekvensutrymme visas i Figur 4.5. Accesspunkten och klienterna behöver dessutom 
inte växla kanal förrän den primära kanalen påverkas av radar. Införandet av dessa teknologier har inte 
bara ökat möjligheten att kunna använda tidskritiska applikationer på samtliga kanaler utan även gjort 
det möjligt att ta del av bredare kanaler, såsom 80 MHz. Detta är ett stort framsteg för miljöer med hög 
användardensitet, eftersom de kräver att flera icke-överlappande kanaler finns åtkomliga för 
användning.  
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Figur 4.5. FlexDFS frigör frekvensutrymme. 

 
4.2.7 Transmit Power Control 
Transmit Power Control (TPC) introducerades med 802.11h-standarden och arbetar tillsammans med 
DCA för att hantera fördelningen av radioresurserna. TPC reglerar dynamiskt signalstyrkan hos 
accesspunkter för att motverka störningar från angränsande WLAN, vilket illustreras i Figur 4.6. För att 
kunna avgöra vilka signalstyrkor som bör användas av accesspunkter inom ett RF-grannskap använder 
TPC information från NDP. Med hjälp av NDP kan TPC avgöra hur accesspunkter inom ett RF-
grannskap uppfattar varandra i frekvensspektrumet, och kan då minska eller öka signalstyrkan hos 
enskilda accesspunkter [21, s. 73]. TPC eftersträvar att erbjuda bästa möjliga täckning, samtidigt som 
co-channel interference motverkas. Algoritmen körs på RF-gruppledaren och kan köras i tre olika lägen. 
Standard är att TPC körs tillsammans med DCA, det vill säga var tionde minut (automatic), men kan 
även konfigureras att köras vid begäran (on demand), eller ställas in så att användaren själv kan välja 
signalstyrkan hos alla accesspunkter i en RF-grupp (fixed). Det finns två versioner av TPC: TPCv1 och 
TPCv2, vilka beskrivs nedan. 
 

 
Figur 4.6. TCP reglerar signalstyrkan hos enskilda accesspunkter för att optimera prestandan. 

 
4.2.7.1 Transmit Power Control version 1 
Transmit Power Control version 1 (TPCv1), även kallat TPC, är den standardmetod som används av 
RRM för att reglera signalstyrkan hos enskilda accesspunkter. För att beräkna signalstyrka förlitar sig 
TPC på en konfigurerbar tröskel. Standardvärdet är –70 dBm, men ett annat värde mellan –50 och –80 
dBm kan även anges. Detta värde måste matcha på alla WLC:s som tillhör samma RF-grupp. Ett värde 



 

23 

 

mellan –68 dBm och –75 dBm rekommenderas vanligen att användas [21, s. 74], men beroende på miljö 
kan ett högre eller lägre värde behöva konfigureras. Utöver tröskelvärdet används information inhämtat 
från den granne som finns tre hopp bort från den valda accesspunkten för att kunna fastställa lämplig 
signalstyrka. Eftersom en accesspunkt kan ha fler än en granne som befinner sig tre hopp bort väljs 
enbart den granne som hör den valda accesspunkten bäst. Själva beräkningen utförs på följande sätt:  
 
Lämplig_signalstyrka = Max_signalstyrka + (tröskelvärdet – RSSI_3:e_granne) 
 

1. Max_signalstyrka är den högsta signalstyrkan accesspunkten kan använda. Detta värde anges i 
dBm och kan ändras manuellt på varje WLC med TPC Min/Max, oberoende av vilken TPC-
version som konfigureras [21, s. 80]. Det är således möjligt att fastställa den maximala och 
minimala signalstyrkan accesspunkter får använda. I Sverige definierar däremot Post- och 
Telestyrelsen (PTS) regler om vilka signalstyrkor som är tillåtna att använda i de olika 
frekvensbanden. 

2. Den information som används från tredje grannens RSSI är TX neighbor. Den anger mottagna 
signalstyrkan hos den tredje grannen, och berättar därmed hur väl den kan höra den valda 
accesspunkten.  

 
Om lämplig signalstyrka är högre än TX-värdet, vilket anges av den tredje grannen, rekommenderas 
signalstyrkan att höjas. Om lämplig signalstyrka däremot är lägre än TX-värdet rekommenderas en 
minskning. En höjning eller sänkning av signalstyrkan kan däremot vara väldigt störande för anslutna 
klienter [21, s. 75]. För att motverka alltför många byten kommer TPC enbart ändra signalstyrkan om 
följande krav uppfylls: 
 

• RSSI_3:e_granne – lämplig_signalstyrka = V 
• V behöver vara > 3 dBm för att signalstyrkan ska ökas 
• V behöver vara > 6 dBm för att signalstyrkan ska sänkas 

 
När TPC fastställt att en ökning eller minskning behövs kommer den successivt att ändra signalstyrkan 
(3 dB per TPC-intervall) tills den lämpliga signalstyrkan uppnås. Detta hjälper nätverket att bättre kunna 
anpassa sig efter de förändringar som sker. 
 
4.2.7.2 Transmit Power Control version 2 
I GUI konfigureras Transmit Power Control version 2 (TPCv2) på motsvarande sätt som TPC. Den 
stora skillnaden ligger i hur algoritmen arbetar [21, s. 76]. Till en början använder inte TPCv2 TX-
information utan optimerar istället signalstyrkan baserat på avståndet mellan två accesspunkter. 
Algoritmen eftersträvar att erbjuda full täckning utan att interferera med närliggande celler. Dock ger 
detta inte nödvändigtvis en bättre täckning, då större celler samtidigt skapar större täckningshål 
sinsemellan. Detta kan motverkas genom att använda mindre celler, men täckningsområdet kan också 
bli för litet om för små celler används. TPCv2 tar hänsyn till detta och anpassar accesspunkter i en RF-
grupp att använda celler i varierande storlekar för att kunna erbjuda bästa möjliga täckning. 
 
Om TPCv2 avgör att en enskild accesspunkt behöver ändra signalstyrka kommer algoritmen att 
successivt reglera signalstyrkan tills det lämpliga värdet uppnås. I beräkningen tas vanligen hänsyn till 
accesspunktens alla grannar, oberoende av vilken kanal de använder. Detta är standardbeteendet, men 
TPCv2 kan konfigureras att enbart beakta de accesspunkter som använder samma kanal som den 
enskilde accesspunkten. Detta läge kallas channel mode och kan för närvarande enbart konfigureras via 
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CLI hos RF-gruppledaren. Channel mode rekommenderas i high density-miljöer eftersom den 
motverkar co-channel interference samtidigt som täckningsområdet maximeras för de accesspunkter 
som sänder på samma kanal [21, s. 78]. 
 
4.2.8 Coverage Hole Detection and Mitigation Algorithm  
Coverage Hole Detection and Mitigation Algorithms (CHDM) främsta uppgift är att upptäcka och larma 
när täckningshål påträffas i nätverket. Dess sekundära uppgift är att motverka täckningshål, vilket inte 
alltid är möjligt. I de fall där det är möjligt motverkas täckningshål genom att öka signalstyrkan hos 
enskilda accesspunkter. Algoritmen arbetar oberoende av RRM och körs lokalt på varje enskild WLC. 
Alla associerade accesspunkter övervakas för att observera om anslutna klienters mottagna signalstyrka 
understiger en konfigurerbar tröskel. Denna tröskel används för att avgöra om täckningshål finns i 
nätverket. Om en klient befinner sig under detta tröskelvärde i mer än fem sekunder markeras enheten 
att vara i ett temporärt täckningshål, och ett larm utlöses omgående av WLC:n. Klienten behöver 
däremot understiga detta värde i mer än 90 sekunder för att CHDM ska rekommendera en åtgärd [21, s. 
84].  
 
Täckningshål upptäcks genom att observera följande information hos varje enskild accesspunkt: 
 

• Om mottagna datapaket från en klient understiger –80 dBm. Det är möjligt att konfigurera ett 
annat tröskelvärde. Värden mellan –60 och 90 dBm är giltiga. 

• Om mottagna röstpaket understiger –75 dBm. Konfigurerbara värden är mellan –60 och 90 
dBm. 

 
Täckningshål motverkas sedan enbart om: 
 

• Tre eller fler klienter befunnit sig i täckningshål i mer än 90 sekunder, det vill säga att mottagna 
röst- eller datapaket understigit –80 respektive 75 dBm under en period på mer än 90 sekunder. 
Antalet klienter som behöver befinna sig i ett täckningshål innan en åtgärd tas kan ändras 
manuellt. Värden i intervallet 1-75 är giltiga. 

• 25 % eller mer av alla kopplade klienter rapporterats befinna sig i täckningshål.  
 
Båda dessa villkor måste uppfyllas för att CHDM ska överväga att ta en åtgärd [21, s. 84]. Processen 
för att motverka ett täckningshål är relativt simpel. Signalstyrkan hos enskilda accesspunkter ökas 
successivt för att förstora täckningsområdet. Detta kan däremot ha en negativ inverkan på närliggande 
accesspunkter. CHDM måste ta hänsyn till detta och motverkar enbart täckningshål om det i helhet har 
en konstruktiv inverkan på nätverket. 
 
4.3 CleanAir 
Cisco CleanAir är ett intelligent system som erbjuder möjligheten att mäta kvaliteten på frekvenskanaler 
samt upptäcka och lokalisera icke-Wi-Fi-enheter. Användandet av CleanAir möjliggör för RRM att ha 
full kännedom om alla användare som befinner sig i frekvensspektrumet och förbättrar prestandan 
baserat på den information som inhämtas från accesspunkter utrustade med CleanAir-teknologin [9, s. 
1]. Informationen som samlas in bearbetas och skickas sedan vidare till en WLC. WLC:n styr centralt 
alla AP:er som den har direktkopplade, och alla konfigurationer rörande CleanAir utförs hos WLC:n. 
Kärnan i systemet är Spectrum Analysis Engine (SAgE), vilket är ett chipset som arbetar parallellt med 
det Wi-Fi-chipset som vanligen hanterar all Wi-Fi-trafik inom en accesspunkt. SAgE är alltid påslaget 
och skannar varje frekvens med ett intervall på 1 sekund [25, s. 3]. All trafik som inte klassificeras som 
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802.11-trafik hanteras av SAgE och inkluderar signaler som använder andra kodnings- och 
modulationstekniker som Wi-Fi-enheter vanligtvis inte känner igen. Denna information analyseras 
vidare av en WLC för att kunna kartlägga och motverka störningar från olika enheter i spektrumet. Om 
en detaljerad kartläggning önskas kan en WLC konfigureras att skicka denna information vidare till en 
Mobility Services Engine (MSE) [9, s. 3]. En MSE erbjuder ett interface för att skapa historikdiagram 
och detaljerade kartor över lokaliserade enheter samt för att utföra risk- och konsekvensanalyser.  
 
4.3.1 Interference Device Report och Air Quality Index 
Accesspunkter integrerade med CleanAir producerar två typer av information för att kunna kartlägga 
icke-Wi-Fi-enheter och mäta bandbreddsanvändning. Den första informationen som skapas är en 
Interference Device Report (IDR) som tillhandahåller detaljerad information om interfererande enheter. 
Denna information används för att klassificera olika störningskällor och anger bland annat vilka kanaler 
som blivit påverkade av störningskällan, samt hur stor påverkan den interfererande enheten har på 
nätverket. I befintliga nätverk finns många olika störningskällor, och för att motverka att alltför många 
IDRs skapas är CleanAir AP:er konfigurerade att enbart rapportera vidare de tio främsta IDRs, vilket 
baseras på enhetens störningsfrekvens och påverkan. Om den interfererande enheten senare upptäcks 
vara ur funktion skickas en uppdaterad rapport om händelsen. IDR-uppdateringar sker var 90:e sekund 
för alla enheter som övervakas [9, s. 5].  
 
Det är möjligt att konfigurera egna säkerhets-IDRs för att rapportera när specifika enheter upptäcks i 
frekvensspektrumet. En säkerhets-IDR skickas alltid vidare till en WLC oberoende av vilken 
störningspåverkan den enskilde enheten har. När en störningskälla markerats att utgöra en säkerhetsrisk 
genom att använda en säkerhets-IDR, kan AP:er konfigureras att sända säkerhetsmeddelanden. Dessa 
meddelanden skiljer sig från IDRs och erbjuder endast ett sätt att larma när specifika enheter upptäcks i 
nätverket. Informationen kan sedan sändas till andra övervakningsverktyg såsom Ciscos WCS för vidare 
övervakning [9, s. 5].  
 
Den andra typen av information som CleanAir AP:er använder är ett index kallat Air Quality Index 
(AQI) som anger hur mycket av spektrumet som är ledigt. AQI anger ett procentvärde mellan 1-100 %, 
där ett högre värde är mer önskvärt. AQI beräknas utifrån något som kallas Severity Index, vilket 
beräknas för varje enskild interfererande enhet. I beräkningen tas bland annat hänsyn till enhetens 
signalstyrka (RSSI) och duty cycle, vilket anger i procent hur ofta den enskilde klienten använder 
spektrumet. AQI baseras på alla beräknade Severity Indexes och fastställer den totala störningspåverkan 
som alla klassificerade icke-802.11-enheter har inom en given frekvenskanal [9, s. 5]. AQI information 
lagras sedan hos en WLC och uppdateras som standard varje 15:e minut. Det är möjligt att konfigurera 
WLC:n att begära uppdateringar var 30:e sekund. Snabbare uppdateringar gör att förändringar kan 
observeras i realtid.  
 
4.3.2 Duty Cycle och Clear Channel Assessment  
När en CleanAir-AP tar emot inkommande datapaket analyseras paketen för att avgöra om de bör 
behandlas av SAgE eller det Wi-Fi-chipset som finns integrerat i AP:er. All trafik som klassificeras som 
802.11-trafik skickas omgående till Wi-Fi-chipsetet, vilket även inkluderar information angående 
störningar från Wi-Fi-baserade enheter. CleanAir analyserar därmed enbart icke-802.11-enheters 
påverkan på frekvensspektrumet och gör detta genom att mäta enheternas duty cycle och RSSI [9, s. 7].  
 
När 802.11-enheter vill använda frekvenskanalen använder de kanalaccessmetoden Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) för att motverka kollisioner. CSMA/CA reglerar 
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hur 802.11-enheter kommunicerar och fastställer att enheterna måste lyssna om kanalen är ledig innan 
den de sänder. Om radiosignaler från andra enheter upptäcks markeras kanalen som upptagen och 
enheterna återgår till att fortsätta lyssna [1, s. 265]. Kanalen anges enbart som upptagen om 
radiosignalerna överskrider en förutbestämd energitröskel, vilket bestäms av Clear Channel Assessment 
(CCA). CCA är den mekanism som används i CSMA/CA för att avgöra om en kanal är ledig. CCA 
definierar att när radiosignalen från den interfererande enheten sjunker under 65 dBm är det möjligt för 
andra enheter att börja använda kanalen [9, s. 8]. 
 
Med RSSI-värdet avgörs om den interfererande enheten överskrider energitröskeln. Duty cycle anger 
istället hur ofta enheten använder kanalen. En högre duty cycle innebär att kanalen oftare är blockerad 
och en duty cycle på 100 % innebär att kanalen alltid är upptagen. En del enheter såsom analoga 
videokameror och äldre trådlösa telefoner kan göra en hel kanal otillgänglig för andra klienter [9, s. 8]. 
Denna typ av interferens kallas narrowband interference eftersom enheten enbart använder en enda 
kanal eller mycket liten del av frekvensspektrumet. Många enheter har däremot varierande duty cycles. 
Trådlösa högtalare och andra frekvenshoppande klienter är exempel på enheter som använder mediet 
olika mycket. Trafiken sprids över flera frekvenskanaler men har vanligen en lägre signalstyrka än 
narrowband-signaler, och kallas därmed spread spectrum [1, s. 210]. Om trafiksignalerna däremot stör 
ut kommunikationen på alla använda frekvenskanaler kallas det för wideband interference [1, s. 404]. 
Allt detta gör det svårare för CleanAir att avgöra hur stor störningspåverkan dessa enheter har.  
 
CCA använder olika mekanismer för att maximera kanalanvändningen och minimera kollisioner. Detta 
fungerar enbart om alla enheter följer samma standardregler. När enheter, som använder andra 
kanalaccessmetoder, tar över frekvensspektrumet är risken stor att många kollisioner sker och/eller att 
kanalen blir helt blockerad [9, s. 8]. Det är därför viktigt att kunna lokalisera dessa enheter så att de kan 
elimineras från nätverket vid behov. 
 
4.3.3 Lokalisering med Pseudo MAC och Merging 
Trådlösa Icke-802.11-enheter saknar MAC-adresser och för att kunna identifiera dem skapas en unik 
pseudo MAC (PMAC) för varje klassificerad störningskälla. Pseudo MAC (PMAC) används sedan för 
att urskilja en störningskälla som blivit upptäckt av flera accesspunkter [9, s. 9]. Dess uppgift är att 
avgöra om de rapporterade störningsmomenten rör sig om en eller flera störningskällor. Varje 
accesspunkt genererar egna PMAC oberoende av de andra accesspunkterna, och även om flera unika 
PMACs skapas för en och samma störningskälla är denna information väldigt lika hos enheterna.  
 
Merging är den funktion som analyserar och jämför PMACs för att identifiera enskilda enheter. Merging 
kombinerar alla PMACs som rapporterar en och samma störningskälla och presenterar detta till systemet 
som en enda händelse. De resultat som merging ger lagras sedan till ett cluster. Ett cluster tillhandahåller 
detaljerad information om en klassificerad störningskälla och inkluderar information om vilka 
accesspunkter som kan höra den. För att en enhet ska kunna lokaliseras krävs däremot att minst tre 
accesspunkter kan identifiera den. Den mottagna signalen från de olika positionerna används därefter 
för att utföra triangulering. Triangulering avser att positionsbestämma en enhet baserat på de avstånd 
som finns mellan accesspunkterna och störningskällan [26]. Alternativt fastställs vinkeln på den 
mottagna signalen från störningskällan för att på så vis fastställa dess position [27].  
 
4.3.4 CleanAir AP Modes  
Accesspunkter kan, som tidigare nämnts, konfigureras att arbeta i olika lägen. Dessa lägen har även en 
inverkan på hur CleanAir arbetar. Beroende på vilket läge som en accesspunkt är inställd på kan AQI 
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antingen skapas för alla frekvenskanaler i ett givet frekvensband, eller enbart för de kanaler som en AP 
använder. När en accesspunkt körs i Local Connect-läge sänder den ut ett SSID, vilket gör att klienter 
kan ansluta sig till accesspunkten. I detta fall skannar CleanAir enbart den kanal som accesspunkten 
använder. Att endast övervaka den använda kanalen tillåter AP:n att fortsätta betjäna klienter utan att 
förlora i prestanda [9, s. 6]. En CleanAir-AP i Local Connect-läge kan alltså enbart upptäcka de enheter 
som påverkar den övervakade kanalen. Det inkluderar enheter som använder narrow band-modulation 
och sänder på den använda kanalen, samt wide band-sändare som kan höras av AP:n. 
 
I vissa fall kan det av säkerhetsskäl krävas att alla kanaler i ett givet frekvensband övervakas [9, s. 7]. 
För detta kan AP:er konfigureras att arbeta i Monitor-läge. När en AP arbetar i detta läge betjänar den 
inga klienter och utför enbart övervakning av alla konfigurerade kanaler. I miljöer där mycket störningar 
påträffas kan det istället vara lämpligt att utföra manuell spektrumanalys för att identifiera störande 
enheter. En AP kan således användas som en ren spektrumanalysator genom att inställas i ett annat läge 
kallat Spectrum Expert Connect Mode (SE Connect). När AP:n är i detta läge är CleanAir avstängt och 
inga klienter kan ansluta sig till AP:n. För att få tillgång till alla frekvensmätningar och statistik krävs 
mjukvaran Cisco Spectrum Expert. Enligt [9, s. 7] rekommenderas detta läge att enbart användas vid 
felsökning. 
 
4.3.5 Persistent Device Avoidance och Event Driven-RRM 
En del av den information som samlas in av CleanAir används av RRM för att agera när specifika 
händelser inträffar. Två CleanAir-funktioner som interagerar med RRM är Persistent Device Avoidance 
(PDA) och Event Driven-RRM (EDRRM) [21, s. 66]. PDA används för att identifiera störningskällor 
som använder frekvensspektrumet med jämna mellanrum. RRM insamlar information om interfererande 
enheter och undviker dem genom att byta frekvenskanal. När en störningskälla däremot tillfälligt slutar 
att använda en kanal anses kanalen vara ledig enligt RRM. I detta fall finns en risk att RRM återgår till 
att använda den tidigare påverkade frekvenskanalen. En del enheter, såsom mikrovågsugnar, 
klassificeras som permanenta störningskällor eftersom de regelbundet påverkar spektrumet. PDA kan 
då användas för att informera RRM om att undvika den kanal där en permanent störningskälla har 
upptäckts. Detta garanterar däremot inte att RRM inte väljer den påverkade frekvenskanalen utan 
minskar bara sannolikheten att den väljs av DCA [21, s. 67]. PDA startar en timer när en störningskälla 
identifierats som permanent. Om ingen aktivitet upptäcks från den interfererande källan under en period 
på sju dagar avmarkeras att kanalen bör undvikas enligt PDA. 
 
EDRRM gör det möjligt att vidta omedelbar åtgärd när allvarliga störningar från icke-Wi-Fi enheter 
upptäcks i nätverket [21, s. 69]. Vanligen är det RRM DCA som hanterar kanalbyte, men det kan ta upp 
till tio minuter eller mer innan DCA reagerar. EDRRM aktiveras när AQI-värdet underskrider en 
känslighetströskel. Tre olika tröskelvärden kan konfigureras för att reglera när EDRRM bör aktiveras: 
hög känslighet kräver att AQI sjunker under 60 %, medium känslighet kräver ett AQI-värde under 50 
% och låg känslighet kräver att AQI är under 35 %. När en kanal väl markerats av EDRRM blockeras 
den under en period på 60 minuter för att motverka att den återanvänds. EDRRM är baserat på CleanAir 
AQI och tar därmed inte hänsyn till störningskällor från andra Wi-Fi-källor [21, s. 69]. I version 8.0 
introducerades en ny funktion kallat Rogue Contribution som låter EDRRM aktiveras baserat på rogue-
interferens, vilket identifieras av RRM under vanliga frekvensskanningar. För att aktivera Rogue 
Contribution måste EDRRM vara påslaget. I detta fall är det enhetens duty cycle som avgör när EDRRM 
ska agera. Standardinställningar är att det ska ske när enheten har en duty cycle på 80 % eller mer [21, 
s. 71].  
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5 Laborationsresultat 
För att undersöka hur signaler från vanligt förekommande trådlösa apparater påverkar prestandan i 
trådlösa nätverk genomfördes statistiska, kvantitativa och kvalitativa mätningar i en laborationsmiljö. 
De statistiska och kvantitativa mätningarna genomfördes med programmet iPerf3 som gav 
genomsnittliga mått på nätverkets överföringshastighet, paketförluster och jitter. De kvalitativa 
mätningarna genomfördes genom att observera bildkvaliteten på de videoströmmningar som 
genomfördes. Laborationerna delades upp i fyra olika delar: del ett där en spektrumanalys av 
störningsredskapen gjordes, del två och tre där mätningar genomfördes på olika trådlösa enheter för att 
sedan kunna jämföras, och del fyra där DCA testades. Det första testet genomfördes för att identifiera 
enheternas utseende i spektrumanalysatorn i syfte att göra en manuell spektrumanalys. Denna 
information jämfördes sedan med de mätresultat som del två och del tre gav, vilket analyseras vidare i 
avsnitt “6.1 Analys av laborationsresultat”. I del fyra testades DCA för att undersöka funktionen hos en 
av RRM-algoritmens dynamiska protokoll, där AP:n byter kanal automatiskt vid en hög störningsnivå. 
Detta test gav en praktisk återgivning av AP:ns dynamiska agerande, vilket också ökade förståelsen för 
DCA och RRM. 
 
Två trådlösa 5 GHz-nätverk sattes upp, där det ena nätverket användes för att mäta prestanda och det 
andra användes för att trafikera frekvensspektrumet i syfte att störa kommunikationen som behövs för 
prestandamätningen, och därmed sänka prestandan i det första nätverket. Accesspunkterna hade stöd för 
en kanalbredd på 20, 40 eller 80 MHz. För att underlätta processen att manuellt skapa störningar 
användes en kanalbredd på 20 MHz, då smalare kanaler generellt är mer känsliga för störningar [1][28]. 
I dessa delar beskrivs nätverket på ett övergripande sätt, där detaljerad information om utrustningen 
utelämnas. För mer utförliga specifikationer av den labbutrustning som användes, se “Bilaga A - 
Laborationsutrustning”.  
 
Programmet iPerf3 användes i laborationerna för att mäta överföringshastighet, jitter och paketförluster. 
iPerf3 är ett verktyg som används för att mäta TCP- och UDP-genomströmning i ett nätverk [29]. Två 
enheter agerar server respektive klient och skickar en ström av data sinsemellan [29]. Programmet körs 
i Command Line Interface (CLI)-terminalen med hjälp av flaggor och kommandon. Kommandot kan 
anpassas vid varje körning, då det byggs upp beroende på vad som ska mätas [29]. iPerf3 stödjer 
exempelvis justering av tidtagning, buffring och protokoll (ex. TCP/UDP) [29]. Figur 5.1 och Figur 5.2 
visar exempelanvändning och output av iPerf3-kommandon som startar en TCP-ström respektive en 
UDP-ström som klient, till servern med IP-adressen 192.168.0.159. Figurerna visar att iPerf3 genomför 
tio sekventiella mätningar och sedan skapar genomsnittliga värden för överföringshastighet (motsvaras 
av bandwidth i Figur 5.1) och jitter. Paketförlusterna visas till höger om jittret i Figur 5.2. “0/160” 
innebär att noll utav totalt 160 utsända UDP-paket har förlorats i denna mätning. iPerf3 gör inga 
omsändningar när en UDP-ström skickas. 
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My-MacBook-Air:~$ /Users/mymacbook/Downloads/iperf3 -c 192.168.0.159 
Connecting to host 192.168.0.159, port 5201 
[  4] local 192.168.0.158 port 62218 connected to 192.168.0.159 port 5201 
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth 
[  4]   0.00-1.00   sec  3.21 MBytes  26.9 Mbits/sec 
[  4]   1.00-2.00   sec  3.52 MBytes  29.6 Mbits/sec 
[  4]   2.00-3.00   sec  4.18 MBytes  35.0 Mbits/sec 
[  4]   3.00-4.01   sec  4.08 MBytes  34.2 Mbits/sec 
[  4]   4.01-5.00   sec  4.16 MBytes  35.1 Mbits/sec 
[  4]   5.00-6.00   sec  4.31 MBytes  36.2 Mbits/sec 
[  4]   6.00-7.00   sec  3.94 MBytes  33.0 Mbits/sec 
[  4]   7.00-8.00   sec  4.17 MBytes  35.0 Mbits/sec 
[  4]   8.00-9.00   sec  3.97 MBytes  33.3 Mbits/sec 
[  4]   9.00-10.01  sec  3.93 MBytes  32.9 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth 
[  4]   0.00-10.01  sec  39.5 MBytes  33.1 Mbits/sec                  sender 
[  4]   0.00-10.01  sec  39.1 MBytes  32.8 Mbits/sec               receiver 
 
iperf Done. 

Figur 5.1. iPerf3-kommando som startar en TCP-ström som klient till servern  
med IP-adressen 192.168.0.159. 

My-MacBook-Air:~$ /Users/mymacbook/Downloads/iperf3 -c 192.168.0.159 -u 
Connecting to host 192.168.0.159, port 5201 
[  4] local 192.168.0.158 port 51412 connected to 192.168.0.159 port 5201 
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Total Datagrams 
[  4]   0.00-1.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec  16   
[  4]   1.01-2.01   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
[  4]   2.01-3.01   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
[  4]   3.01-4.01   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
[  4]   4.01-5.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
[  4]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
[  4]   6.00-7.01   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
[  4]   7.01-8.01   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
[  4]   8.01-9.01   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
[  4]   9.01-10.01  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec  16   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams 
[  4]   0.00-10.01  sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  1.392 ms  0/160 (0%)   
[  4] Sent 160 datagrams 
 
iperf Done. 

Figur 5.2. iPerf3-kommando som startar en UDP-ström som klient till servern 
 med IP-adressen 192.168.0.159. 

 
5.1 Spektrumanalys av Chromecast och övervakningskamera 
I avsnitt “5.2 Laboration med D-Link-accesspunkt” och avsnitt “5.3 Laboration med Cisco-
accesspunkt” beskrivs hur en Google Chromecast och en D-Link DCS-5000L övervakningskamera 
användes för att manuellt försöka skapa störningar. För att undersöka Chromecastens och 
övervakningskamerans beteende i radiofrekvensspektrumet gjordes först en spektrumanalys av dessa 
enheter i Chanalyzer. Grafer togs fram för att visa enheternas signaler, amplitud och hur mycket av 
spektrumet de nyttjade över tid. I dessa tester genomfördes ej någon iPerf3-mätning, eftersom mätningen 
endast syftade till att observera enheterna i spektrumet. Spektrumanalys genomfördes med en 
kanalbredd på både 20 och 40 MHz, först med Chromecasten och övervakningskameran enskilt och 
sedan tillsammans.  Spektrumet analyserades med följande enheter och kanalbredder: 
 
Analys 1: Chromecast, 20 MHz  
Analys 2: Övervakningskamera, 20 MHz  
Analys 3: Chromecast, 40 MHz  
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Analys 4: Övervakningskamera, 40 MHz 
Analys 5: Chromecast och övervakningskamera, 20 MHz 
Analys 6: Chromecast och övervakningskamera, 40 MHz 
 
Enheterna kommunicerade och styrdes med en iPhone via en accesspunkt som sände på kanal 44. Figur 
5.3 och Figur 5.4 visar Chromecastens och övervakningskamerans density-grafer med en kanalbredd på 
40 MHz. Density-grafen visar amplitud längs Y-axeln och signalernas förekomst längs X-axeln. Tabell 
1 visar hur density-grafens färgkodning ska tolkas. De blå och gröna färgerna i Figur 5.3 och Figur 5.4 
indikerar en procentuell förekomst på <10 % respektive 20 %. 20 MHz-graferna utelämnades då de var 
nästan identiska med 40 MHz-graferna med undantaget att graferna var smalare vilket gjorde det svårare 
att se detaljer. I Figur 5.3 och Figur 5.4 syns ett angränsande nätverk som sände på kanal 52. Dessa 
signaler gick inte att kontrollera eller stänga av då de kom från ett privat Wi-Fi-nätverk i närheten av 
laborationsområdet. 
 

TABELL 1 
FÄRGKODNING FÖR DENSITY-GRAF I CHANALYZER 

Färg Procentuell förekomst 

Blå <10 % 

Grön 20 % 

Gul 40 % 

Röd >50 % 
 

 
Figur 5.3. Density-graf för Chromecast med en kanalbredd på 40 MHz. X-axeln representerar  

frekvenskanaler och Y-axeln representerar amplitud. 
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Figur 5.4. Density-graf för övervakningskameran med en kanalbredd på 40 MHz. X-axeln  

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar amplitud. 

 
Figur 5.5 och Figur 5.6 visar waterfall-grafer för Chromecasten och övervakningskameran med 40 MHz 
kanalbredd. Waterfall-grafen visar hur amplituden varierar över tid för de olika frekvenskanalerna. Blått 
indikerar en låg amplitud och rött indikerar en hög amplitud. En jämförelse av figurerna indikerar att 
Chromecasten sänder med ett mer sporadiskt mönster än övervakningskameran, som verkar sända oftare 
och jämnare. På kanal 52 syns waterfall-grafen för det angränsande nätverket. De glesa blå/gröna 
prickarna indikerar att nätverket på kanal 52 sände mycket sällan och med en låg amplitud. 
 

 
Figur 5.5. Waterfall-graf för Chromecast med en kanalbredd på 40 MHz. X-axeln  

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar tid. 
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Figur 5.6. Waterfall-graf för övervakningskameran med en kanalbredd på 40 MHz. 

 X-axeln representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar tid. 

 
Figur 5.7 och Figur 5.8 visar utilization-grafer för Chromecasten och övervakningskameran med 40 
MHz kanalbredd. Utilization-grafen visar den procentuella aktiviteten i spektrumet över en viss 
amplitudtröskel. Det som i density-grafen visas med färgkodning (förekomst) visas procentuellt i 
utilization-grafen. Denna graf har många likheter med duty cycle, vilket behandlades i avsnitt “4.3.2 
Duty Cycle och Clear Channel Assessment”. Skillnaden är att duty cycle-värdet anges relativt en 
amplitud på 0 dB. Figur 5.8 visar att övervakningskameran har generellt sett en högre utilization för ett 
större antal kanaler, medan Chromecasten i Figur 5.8 koncentrerar sin användning till ett mindre 
kanalutrymme, men med en högre utilization. Detta stämmer överens med Chromecastens sporadiska 
mönster som visas i Figur 5.5. Här bör det angränsande nätverket på kanal 52 tas i beaktning då det kan 
ha påverkat grafens utseende.  
 

 
Figur 5.7. Utilization-graf för Chromecast med en kanalbredd på 40 MHz. X-axeln  

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar utilization 
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Figur 5.8. Utilization-graf för övervakningskameran med en kanalbredd på 40 MHz.  

X-axeln representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar utilization. 
 

I avsnitt “5.2 Laboration med D-Link-accesspunkt” och avsnitt “5.3 Laboration med Cisco-
accesspunkt” genomfördes mätningar först med Chromecasten, sedan med övervakningskameran och 
slutligen med båda dessa enheter samtidigt. För att se hur Chromecasten och övervakningskameran 
tillsammans påverkade radiofrekvensspektrumet gjordes en spektrumanalys i Chanalyzer när båda dessa 
enheter var aktiva. Grafer togs fram för att visa enheternas signaler, amplitud och hur mycket av 
spektrumet de nyttjade över tid. Figur 5.9 visar en density-graf för enheterna med en kanalbredd på 40 
MHz, och Figur 5.10 visar motsvarande waterfall-graf. Figur 5.11 visar en utilization-graf för enheterna 
med en kanalbredd på 40 MHz. 
 

 
Figur 5.9. Density-graf för övervakningskameran och Chromecasten med en kanalbredd på 40 MHz.  

X-axeln representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar amplitud. 
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Figur 5.10. Waterfall-graf för övervakningskameran och Chromecasten med en kanalbredd på 40 MHz.  

X-axeln representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar tid. 

 
Figur 5.11. Utilization-graf för övervakningskameran och Chromecasten med en kanalbredd  

på 40 MHz. X-axeln representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar utilization. 

 
5.2 Laboration med D-Link-accesspunkt 
En D-Link-router konfigurerades som trådlös accesspunkt för två Macbook-datorer som agerade server 
och klient i iPerf3-mätningarna, vilket visas i Figur 5.12. AP:n konfigurerades att sändas på kanal 44 
med en kanalbredd på 20 MHz. Ett angränsande trådlöst nätverk konfigurerades på en Linksys-AP med 
en kanalbredd på 20 respektive 40 MHz i olika mätningar. Syftet med att använda en kanalbredd på 40 
MHz var att utvärdera hur överlappande kanaler påverkar det trådlösa nätverkets prestanda. Tabell 2 
visar vilka kanalbredder och störningsredskap som användes i de olika laborationsmätningarna. Båda 
dessa trådlösa nätverk använde 802.11n-standarden. En Google Chromecast och en trådlös 
övervakningskamera (D-Link DCS-5000L) användes för att trafikera mediet i syfte att störa signalerna 
från iPerf3-mätningen. Chromecasten anslöts trådlöst till Linksys-AP:n och övervakningskameran 
anslöts via Ethernet-kabel. Linksys-AP:n hade även en internetuppkoppling eftersom Chromecasten och 
övervakningskameran krävde detta. En iPhone användes för att styra Chromecasten och strömma bilden 
från övervakningskameran, vilket visas i Figur 5.13. Figur 5.14 visar hur enheterna var placerade i 
laborationsrummet.  
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Figur 5.12. Topologi över hur nätverket var sammankopplat  

vid laboration med D-Link-router. 

 

 
Figur 5.13. Topologi över hur störningsredskapen var sammankopplade  

vid laboration med D-Link-router. 
 

 

 
Figur 5.14. Topologi över utrustningens placering i rummet vid  

laboration med D-Link-router, sett ovanifrån. 
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TABELL 2 

SPECIFIKATIONER FÖR LABORATIONSMÄTNINGAR MED D-LINK-AP 
Laborationstest Kanalbredd D-

Link (MHz) 
Kanalbredd 

Linksys (MHz) 
iPerf3 Chromecast Övervaknings 

-kamera 
1 20 20 X   
2 20 20 X X  
3 20 20 X  X 

4 20 20 X X X 
5 20 40 X X  
6 20 40 X  X 

7 20 40 X X X 
 
I labbtest 1 genomfördes en TCP-mätning och en UDP-mätning med iPerf3 där inga medvetna försök 
gjordes till att störa den trådlösa kommunikationen. Syftet med denna mätning var att ta reda på vilka 
förutsättningar som fanns på laborationsplatsen genom att undersöka hur omgivande radiosignaler 
(Noise Floor) påverkade kommunikationen. Dessa mätresultat användes sedan som en referens till 
nätverkets utgångsläge, för att jämföra med efterföljande mätningar där störningar skapades manuellt. 
Figur 5.15 visar en density-graf över nätverkets utgångsläge vid TCP-mätning med iPerf3. I grafen syns 
samma aktivitet på kanal 52 som i avsnitt “5.1 Spektrumanalys av Chromecast och 
övervakningskamera”. 
 

 
Figur 5.15. Density-graf över nätverkets utgångsläge vid TCP-mätning med iPerf3. X-axeln  

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar amplitud. 

Efter att grundförutsättningarna i nätverket hade undersökts genomfördes TCP- och UDP-mätningar 
med iPerf3 där manuella störningar skapades genom att sända högupplöst video från Chromecast och 
övervakningskameran enligt Tabell 2. Kanalbredden på Linksys-AP:n ändrades till 40 MHz i labbtest 
5, 6 och 7. Under samtliga mätningar betraktades även videokvaliteten av Chromecasten och 
övervakningskameran. Inga störningar eller kvalitetssänkningar upptäcktes. Övervakningskameran 
riktades mot en aktiv TV-apparat för att fånga en bild med mycket rörelse. Detta gjorde för att öka 
mängden data som strömmades från övervakningskameran. Tabell 3 visar samtliga mätresultat från 
laborationen med D-Link-AP:n där kolumnen “procentuell förändring” anger hur mycket 
överföringshastigheten påverkades (positivt eller negativt) under mätningen. Varje mätning upprepades 
tio gånger och tabellen visar medelvärdet för varje mätning.  
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TABELL 3 
MÄTRESULTAT FRÅN LABORATION MED D-LINK-AP 

 TCP UDP 

Laborations-test Överföringshastighet (Mbps)  ≈ Procentuell förändring Jitter (ms) Paketförlust (%) 
1 32,48 - 1,0786 0 
2 25,67 -21 % 1,2192 0 
3 32,99 +2 % 1,0383 0 
4 30,71 -5 % 1,7214 0 
5 25,154 -23 % 1,1082 0 
6 24,56 -24 % 1,2829 0 
7 30,15 -7 % 1,5976 0 

 
Resultaten indikerar att Chromecasten påverkade D-Link-nätverket när den användes ensamt, men inte 
lika mycket i när den användes i kombination med övervakningskameran. Test 3 där kanalbredden 20 
MHz användes visade ingen tydlig påverkan från övervakningskameran, men i motsvarande test med 
40 MHz kanalbredd (test 6) hade kameran en större påverkan. Överlag visade test 5, 6 och 7 att 
Chromecasten och övervakningskameran hade större påverkan på D-Link-nätverket när kanalbredden 
40 MHz användes, än i test 2, 3 och 4 när kanalbredden var 20 MHz. 
 
Test 5, 6 och 7 visade att Chromecasten och övervakningskameran påverkade överföringshastigheten 
när de användes enskilt, men inte lika mycket när de användes tillsammans. Däremot hade test 4 och 
test 7, där båda störningsredskapen användes, mest jitter. Figur 5.16-18, visar density-grafer för labbtest 
5, 6 och 7. Graferna visar att amplitudtopparna nådde cirka –43 dBm i test 6, –46 dBm i test 7 och –52 
dBm i test 5. Vi ser också att det angränsande nätverket på kanal 52 sände med en högre amplitud under 
labbtest 5 och 6. 
 

 
Figur 5.16. Density-graf för labbtest 5 med Chromecast. X-axeln representerar frekvenskanaler  

och Y-axeln representerar amplitud. 
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Figur 5.17. Density-graf för labbtest 6 med övervakningskamera. X-axeln representerar  

frekvenskanaler och Y-axeln representerar amplitud. 

 
Figur 5.18. Density-graf för labbtest 7 med Chromecast och övervakningskamera. X-axeln  

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar amplitud. 

 
Figur 5.19-21 visar utilization-grafer för labbtest 5, 6 och 7. Chromecastens och övervakningskamerans 
grafer hade många likheter. Den största skillnaden mellan dessa var att övervakningskamerans graf 
indikerade att dess signaler utnyttjade 97-100 % av spektrumet, medan Chromecasten utnyttjade 93-98 
%. Bakgrundsbruset såg även ut att vara lägre under mätningen med Chromecasten. Utilization-grafen 
för test 7 visade att nästan 100 % av spektrumet utnyttjades under mätningen. Inga paketförluster 
inträffade under laborationen med D-Link-AP:n. 
 

 
Figur 5.19. Utilization-graf för labbtest 5 med Chromecast. X-axeln representerar frekvenskanaler  

och Y-axeln representerar utilization. 
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Figur 5.20. Utilization-graf för labbtest 6 med övervakningskamera. X-axeln representerar 

 frekvenskanaler och Y-axeln representerar utilization. 

 
Figur 5.21. Utilization-graf för labbtest 7 med Chromecast och övervakningskamera. X-axeln 

 representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar utilization. 

 
Figur 5.22-24 visar waterfall-grafer för labbtest 5, 6 och 7. Graferna visar att Chromecasten sände mer 
sporadiskt och med högre amplitud när den användes enskilt i test 5. När Chromecasten sedan användes 
tillsammans med övervakningskameran i test 7 hade dess mönster i waterfall-grafen förändrats. Grafen 
i Figur 5.24 visar inte samma stötvis höga signaler som förekommer i Figur 5.22. Figur 5.24 antyder 
alltså att Chromecastens kommunikationsmönster jämnades ut när den användes tillsammans med 
övervakningskameran. Däremot var jittret högre i de tester där båda störningsredskapen användes 
samtidigt. Figur 5.23 visar att övervakningskameran sände med en jämnare och lägre amplitud än 
Chromecasten. Den gul/gröna färgen i waterfall-grafen i Figur 5.23 indikerar en lägre genomsnittlig 
amplitud än den gröna färgen i Figur 5.22. De höga amplitudtopparna i labbtest 6 som syns i Figur 5.17 
är inte synliga i motsvarande waterfall-graf i Figur 5.24. Figur 5.22 har en jämn grön färg, vilket 
stämmer överens med den relativt jämna toppen av density-grafen i Figur 5.16. 
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Figur 5.22. Waterfall-graf för labbtest 5 med Chromecast. X-axeln representerar frekvenskanaler  

och Y-axeln representerar tid. 

 
Figur 5.23. Waterfall-graf för labbtest 6 med övervakningskamera. X-axeln representerar 

 frekvenskanaler och Y-axeln representerar tid. 

 
Figur 5.24. Waterfall-graf för labbtest 7 med Chromecast och övervakningskamera. X-axeln 

 representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar tid. 
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5.3 Laboration med Cisco-accesspunkt 
En Cisco Aironet 2700-AP konfigurerades som trådlös accesspunkt för de två Macbook-datorer som 
agerade server och klient i iPerf3-mätningarna. Cisco-AP:n anslöts med Ethernet-kabel till en virtual 
Wireless LAN Controller (vWLC) via en D-Link-router. I denna laboration användes D-Link-routern ej 
som trådlös accesspunkt, utan endast som switch och DHCP-server. vWLC:n virtualiserades på en 
ESXi-server i VMware Workstation Pro som kördes på en Acer-laptop. För att konfigurera och nå 
vWLC:n användes webbgränssnittet vSphere Web Client i webbläsaren Google Chrome på Acer-
laptopen. Cisco-AP:n konfigurerades att sända på kanal 44 med en kanalbredd på 20 MHz. Detta nätverk 
använde sig av både 802.11n- och ac-standarden. I övrigt var nätverket sammankopplat på samma sätt, 
och mätningarna genomfördes med samma störningsmoment som i avsnitt “5.2 Laboration med D-Link-
accesspunkt”. Syftet med att genomföra samma mätningar med dessa två AP:er var att kunna jämföra 
hur de påverkades av, och hanterade störningar på olika sätt. Tabell 4 visar specifikationer för de 
laborationsmätningar som genomfördes med Cisco-AP:n. Figur 5.25 och Figur 5.26 visar topologier 
över hur nätverket var sammankopplat, och Figur 5.27 visar hur enheterna var placerade i 
laborationsrummet.  
 

 
Figur 5.25. Topologi över hur nätverket var sammankopplat vid 

 laboration med Cisco-AP. 

 

 
Figur 5.26. Topologi över hur störningsredskapen var  
sammankopplade vid laboration med D-Link-router. 
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Figur 5.27. Topologi över utrustningens placering i rummet vid 

 laboration med Cisco-AP, sett ovanifrån. 

TABELL 4 
SPECIFIKATIONER FÖR LABORATIONSMÄTNINGAR MED CISCO-AP 

Laborationstest Kanalbredd 
Cisco-AP (MHz) 

Kanalbredd 
Linksys (MHz) 

iPerf3 Chromecast Övervaknings- 
kamera 

8 20 20 X   
9 20 20 X X  

10 20 20 X  X 

11 20 20 X X X 
12 20 40 X X  
13 20 40 X  X 

14 20 40 X X X 

 
På samma sätt som i “5.2 Laboration med D-Link-AP” ändrades kanalbredden på Linksys-AP:n till 40 
MHz i labbtest 12, 13 och 14. Under samtliga mätningar betraktades videokvaliteten av Chromecasten 
och övervakningskameran. Inga störningar eller kvalitetssänkningar upptäcktes. Tabell 5 visar samtliga 
mätresultat från laborationen med D-Link-AP där kolumnen “procentuell förändring” anger hur mycket 
överföringshastigheten påverkades (positivt eller negativt) under mätningen. Varje mätning upprepades 
tio gånger och tabellen visar medelvärdet för varje mätning.  
 

TABELL 5 
MÄTRESULTAT FRÅN LABORATION MED CISCO-AP 

 TCP UDP 

Laborationstest Överföringshastighet (Mbps)  ≈ Procentuell förändring Jitter (ms) Paketförlust (%) 
8 39,85 - 0,5938 0 
9 52,76 +32 % 1,6883 0,88 

10 53,76 +35 % 1,5411 0,25 
11 50,85 +28 % 2,8136 0 
12 62,02 +56 % 0,6279 0 
13 60,8 +53 % 0,7933 0 
14 58,03 +46 % 0,7676 0 
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Mätresultaten visade en högre överföringshastighet i test 9-14 när störningsredskap användes, jämfört 
med när inga manuella störningsförsök gjordes. Resultaten visade också en högre överföringshastighet 
när Linksys-AP:n sände med en kanalbredd på 40 MHz, jämfört med 20 MHz. Detta resultat visar 
motsatsen till vad laborationen med D-Link-AP:n visade. I test 11 när Chromecasten och 
övervakningskameran användes samtidigt var överföringshastigheten lägre än i test 9 och 10 när de 
användes enskilt. Samma sak gällde för test 14 där överföringshastigheten var högre än i test 12 och 13. 
Jittret var högre när Linksys-AP:n sände med en kanalbredd på 20 MHz. Som mest jitter uppstod i test 
11 när Chromecasten och övervakningskameran användes samtidigt med en kanalbredd på 20 MHz. 
Detta resultat visar motsatsen till vad laborationen med D-Link-AP:n visade, där jittret ökade när 
kanalbredden ökades till 40 MHz. Ett fåtal paketförluster inträffade under test 9 och 10. 
 
Figur 5.28-30 visar density-, utilization-, och waterfall-grafer för laborationstest 14. I Figur 5.28 och 
Figur 5.30 syns ett angränsande nätverk med 80 MHz kanalbredd på kanal 52. Detta nätverk bevakades 
i spektrumanalysatorn eftersom det sporadiskt trafikerade mediet. Labbmätningarna genomfördes när 
nätverket på kanal 52 var relativt inaktivt. Detta nätverk har påverkat grafernas utseende, i synnerhet 
utilization-grafen där de olika nätverken ej går att urskilja. 
 

 
Figur 5.28. Density-graf för labbtest 14 med Chromecast och övervakningskamera. X-axeln  

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar amplitud. 

 
Figur 5.29. Utilization-graf för labbtest 14 med Chromecast och övervakningskamera.  

X-axeln representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar amplitud 
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Figur 5.30. Waterfall-graf för labbtest 14 med Chromecast och övervakningskamera.  

X-axeln representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar tid. 

 
Figur 5.31-36 visar density-grafer för laborationstest 9, 10, 11, 12, 13 och 14. Samtliga av dessa grafer 
visar att amplitudnivån låg på ungefär samma värde genom alla mätningar. I Figur 5.36 syns ett 
angränsande nätverk med 80 MHz kanalbredd som kan ha påverkat mätresultaten och grafernas 
utseende. Dessa grafer diskuteras vidare i avsnitt “6.1 Analys av laborationsresultat”. 
 



 

 
 

 
Figur 5.31. Density-graf för laborationstest 9. X-axeln 

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar 
amplitud. 

 
Figur 5.32. Density-graf för laborationstest 10. X-axeln 

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar 
amplitud. 

 
Figur 5.33. Density-graf för laborationstest 11. X-axeln 

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar 
amplitud. 

 
Figur 5.34. Density-graf för laborationstest 12. X-axeln 

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar 
amplitud. 

 
Figur 5.35. Density-graf för laborationstest 13. X-axeln 

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar 
amplitud. 

 
Figur 5.36. Density-graf för laborationstest 14. X-axeln 

representerar frekvenskanaler och Y-axeln representerar 
amplitud. 

.

5.4 Test av DCA 
För att betrakta accesspunktens kanalbyte vid en hög störningsnivå genomfördes en laboration där DCA 
aktiverades på Cisco-AP:n. Det fysiska nätverket var sammankopplat på samma sätt som i avsnitt “5.3 
Laboration med Cisco-accesspunkt”. I WLC:n sattes DCA-algoritmens beräkningsintervall till 10 
minuter, vilket var det minsta möjliga värdet, och Channel Sensitivity (känsligheten) sattes till “high”. 
Sedan påbörjades ett försök till maximal störning genom att strömma högupplöst video med 
Chromecasten, övervakningskameran och tre olika datorer som strömmade högupplöst video från 
webbsidan YouTube. Spektrumanalysatorn användes för att övervaka accesspunkternas signaler och för 
att upptäcka eventuella kanalbyten. Figur 5.37 och Figur 5.38 visar en utilization-graf respektive en 
waterfall-graf över spektrumet vid maximal störning från samtliga enheter. Efter tio minuter 
genomförde DCA-algoritmen en ny beräkning och Cisco-AP:n bytte från kanal 44 till kanal 36. 
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Figur 5.37. Utilization-graf över spektrumet vid test av DCA. X-axeln representerar  

frekvenskanaler och Y-axeln representerar utilization. 
 
Att kanalbytet genomfördes först efter tio minuter innebär att DCA-algoritmen i många fall har ett för 
långt beräkningsintervall. Under tio minuters tid kan störningar ha en förödande effekt på ett nätverks 
prestanda. Att AP:n valde att byta från kanal 44 till kanal 36 verkar som ett bra val baserat på hur det 
såg ut i spektrumet vid det tillfället. Figur 5.36 visar att kanal 36 var något mindre trafikerad än kanal 
52 vid tillfället för kanalbytet. Detta bekräftar att DCA gjorde ett bra kanalval.  
 

 
Figur 5.38. Waterfall-graf över spektrumet vid test av DCA. X-axeln representerar  

frekvenskanaler och Y-axeln representerar tid. 
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6 Analys av laborationsresultat 
De laborationsresultat som iPerf-mätningarna gav visade att Cisco-AP:n var betydligt mer robust mot 
störningar än D-Link SOHO-routern, vilket var väntat. Ciscos RRM-algoritm har enligt [23] visat sig 
vara mindre känslig mot störningar jämfört med liknande implementationer från konkurrenter. I avsnitt 
“5.3 Laboration med Cisco-accesspunkt” använde Cisco-AP:n 802.11ac-standarden och i avsnitt “5.2 
Laboration med D-Link-accesspunkt” använde D-Link-AP:n 802.11n-standarden. Detta kan ha bidragit 
till att Cisco-AP:n hade en högre överföringshastighet redan i första testet utan störningar (test 9). Som 
tidigare nämnt i avsnitt “2.5 Trådlösa standarder” har ac-standarden en högre teoretiskt maximal 
överföringshastighet än n-standarden.  
 
I många fall har störningar från andra enheter en negativ påverkan på nätverket [1], varpå accesspunkten 
vanligtvis byter till en lägre modulationsgrad. Som tidigare nämnt i avsnitt “2.3 Modulationstekniker” 
är en modulation av lägre grad mer robust mot störningar. AP:n kan också öka den utsända effekten för 
att göra sändningen mer robust mot störningar, men detta ökar också strömförbrukningen. För att få en 
robusthet mot störningar och samtidigt bibehålla en hög överföringshastighet kan en modulationsteknik 
av högre grad användas i kombination med en ökad utsänd effekt. Enligt [1, s. 4-5] finns dock lagstadgar 
inom varje land som anger tillåten maximal signalstyrka, vilket begränsar den utsända effekten till en 
viss nivå. Om ökning av utsänd effekt inte går att åstadkomma kan istället modulationsgraden ökas och 
kodningstekniken (code rate) sänkas. Detta ökar komplexiteten i kodningen, vilket i sin tur ökar 
strömförbrukningen.  
 
I avsnitt 5.2 “Laboration med D-Link-accesspunkt” minskade överföringshastigheten när störningsnivån 
ökade i nätverket. Detta berodde troligtvis på att iPerf3-trafiken fick vänta på att mediet skulle bli ledigt 
när störningsredskapen sände. Detta bekräftas även i utilization-graferna i Figur 5.19-21. I avsnitt “5.3 
Laboration med Cisco-accesspunkt” observerades däremot en markant förbättring av 
överföringshastigheten, i takt med att störningsnivån ökade. Detta tyder på att AP:n från början kan ha 
använt en låg modulationsgrad. När sedan störningar introducerades i nätverket och 
överföringshastigheten ändå ökade så kan det ha orsakats av att AP:n bytte till en högre 
modulationsgrad. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att AP:n ökade modulationsgraden 
och använde en bättre felrättande kod för att hantera den ökade störningsnivån. Enligt grafernas utseende 
i Figur 5.31-36 har amplituden legat på samma nivå i samtliga tester. Detta indikerar att den utsända 
effekten ej har ökats eller minskats. En annan faktor som kan ha bidragit till den ökade 
överföringshastigheten är att AP:n kan ha reglerat antalet aktiva antenner. Accesspunkter som använder 
n/ac-standarden kan använda flera antenner för att öka hastigheten när brusmiljön ökar i nätverket [1, s. 
628]. Användandet av fler antenner bidrar även till en ökad överföringshastighet. Dessutom har ac-
standarden stöd för MU-MIMO, som nämndes i avsnitt “2.5.2 IEEE 802.11ac”, vilket innebär att enheter 
som använder ac-standarden kan nå högre hastigheter än enheter som använder n-standarden. Detta kan 
delvis förklara varför Cisco-AP:ns överföringshastighet ökade när störningsnivån ökade. Troligtvis 
använder Cisco-AP:n mer komplex kodning eller fler antenner vid påträffande av störningar. En högre 
överföringshastighet innebär även att frekvensspektrumet brukas under kortare tid, vilket i sin tur bidrar 
till mindre interferens med andra enheter på samma frekvenskanal. 
 
Under laborationen med Cisco-AP:n användes en virtualiserad WLC som kördes på en laptop. Om en 
fysisk WLC hade använts, och varit direktkopplad till nätverket, så hade kommunikationen mellan WLC 
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och Cisco-AP:n troligtvis gått snabbare. I de nätverksuppsättningar som användes i laborationerna fanns 
det många points-of-failure, alltså många olika faktorer som kan ha påverkat nätverkets funktion. Det 
går därför inte att utesluta att de paketförluster, jitter och överföringshastigheter som uppmättes endast 
berodde på faktorer i det trådlösa mediet. Vid laboration med Cisco-AP:n kan exempelvis 
kommunikationen mellan vWLC:n och AP:n ha haft en inverkan på resultaten, då dataplanstrafiken 
skickades över denna länk till WLC:n.  
 
Laborationerna utfördes i en miljö med varierande bakgrundsbrus. Det fanns många omgivande trådlösa 
nätverk i närheten som sände med varierande signalstyrka och kanalbredder. Dessa var SOHO/Wi-Fi-
nätverk och användes sporadiskt och i varierande omfattning. I density-grafen i Figur 5.18 syns 
angränsande nätverk på både kanal 48 och kanal 52. Signalstyrkan från dessa nätverk var dock relativt 
låg då de hade en blå färg i grafen, vilket indikerar en procentuell förekomst på 10 % eller mindre. I 
trådlösa miljöer finns alltid en viss nivå av bakgrundsbrus, även om det inte finns några medvetna 
kommunikatörer i närområdet. Det går därför inte att hitta en helt neutral laborationsmiljö. För att ta 
reda på hur kommunikationen fungerade med endast bakgrundsbruset genomfördes iPerf3-mätningar 
helt utan manuellt skapade störningar. Detta gav en bild av utgångsläget i den trådlösa miljön. När sedan 
iPerf3-tester genomfördes med diverse störningar så fanns bakgrundsbruset med även i dessa mätningar. 
Därav bör inte bakgrundsbruset ha påverkat mätresultaten avsevärt. Endast i de fall där förändringar 
uppträdde i den trådlösa omgivningen kan bakgrundsbruset möjligtvis ha påverkat laborationsresultaten. 
För att undvika denna typ av påverkan på resultaten så genomfördes varje mätning tio gånger i rad, där 
medelvärdet av dessa tio mätningar fördes in i Tabell 3 och Tabell 5. Detta gav ett mer robust resultat. 
 
Chromecasten och övervakningskameran som användes vid laborationerna är 802.11-enheter, vilket 
innebär att de använder kanalaccessmetoden CSMA/CA. Enligt [30] är störningar från CSMA-enheter 
inte lika skadliga som exempelvis jamming-störningar, då CSMA-enheter väntar med att sända om de 
uppfattar att mediet är upptaget. Som tidigare nämnt i avsnitt “4.3.2 Duty Cycle och Clear Channel 
Assessment” reglerar CSMA/CA hur 802.11-enheter kommunicerar för att undvika kollisioner. Detta 
kan förklara varför antalet paketförluster och mängden jitter var så låg i samtliga laborationstester. En 
annan aspekt kan vara att endast två störningsredskap användes. Hade fler störande enheter placerats ut 
så hade störningsnivån blivit högre, och sannolikheten för kollisioner hade ökat. Som tidigare nämnt är 
störningar från icke-802.11-enheter mer skadliga. Laborationstester med störningar från icke-802.11-
enheter hade troligtvis haft en större påverkan på överföringshastighet, jitter och orsakat betydligt fler 
paketförluster.  
 
I avsnitt “5.1 Spektrumanalys av Chromecast och övervakningskamera” genomfördes spektrumanalys 
för att se hur störningsredskapen såg ut och betedde sig i spektrumanalysatorn. Chromecasten såg ut att 
ha en mindre störningspåverkan då dess density- och waterfall-graf visade en mycket låg aktivitet i 
spektrumet, vilket kan ses i Figur 5.3 och Figur 5.5. Övervakningskameran såg ut att ha en högre 
störningspåverkan än Chromecasten då dess grafer visade en högre aktivitet i spektrumet, vilket kan ses 
i Figur 5.4 och Figur 5.6. Vid laborationsmätningarna visade det sig dock att Chromecasten hade en 
högre störningspåverkan än övervakningskameran. Detta berodde troligtvis på att Chromecasten sände 
med ett mer sporadiskt mönster och med högre amplitud, medan övervakningskameran sände med ett 
jämnare mönster och med en lägre amplitud. Sporadiskt förekommande höga signaler kan störa mer än 
jämna signaler eftersom en starkare och oväntad signalstyrka vanligen har en mer destruktiv inverkan 
på trådlös kommunikation [1]. När Chromecasten och övervakningskameran användes samtidigt såg det 
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ut som att Chromecastens sporadiska mönster jämnades ut, vilket kan ses i Figur 5.10. Detta kan tyda 
på att Chromecasten anpassade sig efter övervakningskameran. Istället för att fortsätta sända sporadiskt 
och riskera att få vänta på mediet att bli ledigt kan Chromecasten ha bytt till ett jämnare 
sändningsmönster för att undvika delay, vilket videoströmmning är känsligt emot. 
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7 Slutsatser 
Det kan vara svårt att tolka vilken störningspåverkan som en enhet har enbart baserat på att utföra en 
manuell spektrumanalys. Enligt [9] är det flera faktorer som påverkar hur mycket en enhet stör i 
frekvensspektrumet. Exempelvis behöver inte en högre duty cycle möjligen innebära att en enhet har en 
högre störningsfrekvens. En signal som är repetitiv med korta tidsintervall kan ha en mer negativ 
påverkan på Wi-Fi enheter än en signal som är repetitiv med långa tidsintervall. När automatisk 
spektrumanalys utförs med CleanAir tillhandahåller den information om frekvensspektrumet genom att 
utföra flertal analyser. Att överväga vilken grad en enskild enhet påverkar det trådlösa nätverket är en 
mycket komplex uppgift, och mycket tyder på att dynamisk spektrumanalys är mer exakt när det 
kommer till att fastställa enheters störningsfrekvens.  
 
RRM är däremot det ramverk som används för att kunna hantera störningar från andra 802.11-enheter 
och angränsande Wi-Fi-nätverk. Information om spektrumet tillhandahålls från de WLC-enheter och 
accesspunkter som tillhör dess nätverk. Baserat på denna information kan RRM bland annat dynamiskt 
byta frekvenskanaler och öka eller minska signalstyrkan hos enskilda accesspunkter för att förbättra 
prestandan i det trådlösa nätverket. För att motverka störningar använder RRM flera komplexa 
algoritmer. En viss kännedom om hur dessa algoritmer fungerar behövs för att kunna reglera hur RRM 
arbetar i nätverket. Ibland är det dock inte alltid fullt möjligt att motverka interferens från andra Wi-Fi-
enheter på dynamisk väg. I dessa fall kan manuell spektrumanalys utföras för att temporärt lokalisera 
interfererande enheter och om möjligt eliminera dem. 
 
Manuell spektrumanalys utförs oftast vid site survey:s när nya nätverk ska implementeras och vid 
felsökning i trådlösa nätverk. I den dagliga driften av trådlösa nätverk skulle det däremot vara mycket 
tidskrävande att genomföra manuell spektrumanalys för att övervaka spektrumet i syfte att upptäcka 
störningar. Dynamisk spektrumanalys kan övervaka spektrumet under den dagliga driften och antingen 
reglera AP:ernas inställningar eller rapportera till administratörer när problem uppstår. Som tidigare 
nämnt sparar detta både tid, resurser och driftskostnader. Med triangulering som nämndes i avsnitt “4.3.3 
Lokalisering med Pseudo MAC och Merging” kan dessutom störningsmoment lokaliseras av AP:erna, 
varpå störningen snabbt kan uppmärksammas och eventuellt åtgärdas av en administratör.  
 
Kommunikation i trådlösa nätverk är komplext och det finns många olika faktorer som spelar in i hur 
trådlösa enheter uppfattar andra enheters signaler. Att många enheter använder frekvensspektrumet 
samtidigt behöver inte alltid nödvändigtvis ha en stor negativ påverkan på kommunikationen. En del 
Wi-Fi-enheter och applikationer kan hantera datakorruption och omsändningar utan att påverka 
prestandan avsevärt [1, 565]. Andra applikationer, såsom realtidsapplikationer, är däremot väldigt 
känsliga mot störningar. Spektrumanalys och dynamisk hantering av radioresurser är därmed mycket 
viktiga funktioner, som har en avgörande roll för prestandan i trådlösa nätverk. I somliga fall har de en 
kritisk funktion, exempelvis i nätverk med tidskritiska applikationer som är känsliga för störningar. Att 
dra några större slutsatser från de laborationsmätningar som utförts är inte rimligt eftersom det finns 
mycket som kan ha påverkat mätresultaten. Resultaten gav dock en djupare förståelse och insyn i hur 
spektrumanalys fungerar både dynamiskt och manuellt, och bekräftade även hur viktigt det är med 
spektrumanalys. Sammantaget har de teoretiska och praktiska studierna breddat perspektiven på 
kommunikation i trådlösa nätverk och gett en insyn i hur liknande framtida arbeten skulle kunna 
utformas.  
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Bilaga A – Laborationsutrustning 
 
Nedan återfinns en utförlig lista med modellnummer och namn, programversioner, processor 
och RAM-minne och dylik information om den labbutrustning som har använts.  
 

• Trådlös kamera av modellen D-Link DCS-5000L samt en Google Chromecast generation 2 
användes för att trafikera mediet i syfte att skapa störningar 

• Två Macbook Air (2013 respektive 2015 års modell) med operativsystemet macOS Sierra 
10.12.4 användes för att köra iPerf 3.1.3 för Mac OS, vilket mätte överföringshastighet, jitter 
och paketförluster över det trådlösa nätverket 

• Cisco Aironet 2700 Series Lightweight Accesspunkt på en “AP-on-a-stick-ställning”, 
användes för att ansluta de två Macbooks som körde en iPerf3-ström emellan sig 

• Cisco vWLC (Virtual Wireless LAN Controller) version 8.3.111.0 kördes på en Acer Aspire 
5750G laptop med operativsystemet Windows 10 Education, och virtualiserades på en 
VMware vSphere Hypervisor ESXi 6.5.0-server i VMware Workstation Pro 12.1.1. 

• En D-Link GO-RT-AC750-router användes för att sammankoppla Cisco-accesspunkten med 
vWLC:n 

• En Linksys (Cisco) EA6300-router användes som accesspunkt för den trådlösa kameran 
(DCS-5000L) och Chromecasten  

• En iPhone 6s 16 GB med operativsystem iOS 10.3.1 användes för att kommunicera med 
kameran (D-Link DCS-5000L) och Chromecasten. För att kommunicera med kameran 
användes appen mydlink Lite och för att kommunicera med Chromecasten användes apparna 
Google Home samt YouTube. 

• Kameran (DCS-5000L) och Chromecasten krävde en internetuppkoppling och den som 
användes var en 100/100-anslutning till leverantören Bahnhof 

• Spektrumanalysatorn Metageek Wi-Spy DBx med tillhörande programvara Chanalyzer Pro 
5.8.9.55 kördes på en Lenovo ThinkPad X220 Tablet 4299-29G med operativsystemet 
Windows 8.1 Enterprise 

 
 
 
 


