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Inleiding

Dit document bevat informatie over de manier waarop de 802.11n-technologie werkt en over de
manier waarop u 802.11n kunt configureren op de draadloze LAN-controller (WLC).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Een WLC configureren voor basisbewerkingen●

Lichtgewicht access point Protocol (LWAPP)●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

WLC 4404 met softwareversie 5.1.15.0●



Cisco Aironet 1250 Series access point (AP)●

Intel draadloze clientadapteradapter●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Verwante producten

Dit document kan ook met deze hardware- en softwareversies worden gebruikt:

Cisco WLC 2100 Series-switches●

Cisco Catalyst 6500 Series/7600 Series draadloze servicesmodule (WiSM)●

Cisco Catalyst 3750 Series geïntegreerde WLC’s●

Cisco WLC-module●

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

802.11n - Een overzicht

Draadloze netwerken worden op grote schaal ingezet in industriële en binnenlandse omgevingen.
Er komen nieuwe toepassingen naar voren om in de behoeften van de klant te voorzien. Veel van
deze toepassingen zijn bandbreedte-intensief. Multimedia-toepassingen vereisen meer
bandbreedte voor betere prestaties. 802.11n kan deze uitdagingen aanpakken door een
doorvoersnelheid tot 600 Mbps te bieden. Het biedt ook een betere betrouwbaarheid en dekking in
vergelijking met de bestaande 802.11 a/b/g-technologie. Dit document geeft een overzicht van hoe
802.11n werkt en hoe u 802.11n op een WLC kunt configureren.

802.11n kan werken in 2,4 of 5 GHz. Ze zijn interoperabel met bestaande 802.11a- of 802.11b/g-
technologieën. Dit gedeelte geeft een overzicht van de manier waarop 802.11n werkt. Momenteel
wordt 802.11n ondersteund in Cisco 1250 Series APs en Cisco 1140 Series APs.

Hoe biedt 802.11n een grotere doorvoersnelheid?

In 802.11n worden verschillende technieken gebruikt om hogere gegevenssnelheden en een
betere dekking te bieden. In dit deel worden de gebruikte technieken beschreven.

MIMO: In de bestaande 802.11a- of 802.11b/g-technologieën worden gegevensstromen meestal
met slechts één antenne doorgegeven en ontvangen. In 802.11n kunnen echter gegevensstromen
over beide antennes worden doorgegeven en ontvangen. Dit resulteert in een groter aantal bits
die op een bepaald tijdstip worden verzonden en ontvangen, effectief gebruik van multipath
signalen, wat doorgaans een probleem is in binnendekking. Dit leidt tot een hogere
doorvoersnelheid en een breder bereik. Tabel 1 toont de gegevenssnelheden van 802.11n die
momenteel worden ondersteund door Cisco1. MCS 0-7 zijn de gegevenssnelheden die worden
bereikt met behulp van één ruimtelijke stroom (gegevensbits). MCS 8-15 zijn de
gegevenssnelheden bereikt met 2 ruimtelijke stromen, één over elke antenne. Deze
gegevenssnelheden (0-15) worden in dit document beschreven als MCS-tarieven.
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Opmerking:  1 Voor toekomstige implementaties zijn verdere hogere gegevenssnelheden gepland.

Kanaalbundeling: De hoeveelheid gegevens die kan worden doorgegeven, hangt ook af van de
breedte van het kanaal dat bij de gegevensoverdracht wordt gebruikt. Door twee of meer kanalen
samen te binden of te combineren is meer bandbreedte beschikbaar voor gegevensoverdracht. In
de frequentieband van 2,4 en 5 GHz is elk kanaal ongeveer 20 MHz breed. In 802.11n zijn twee
aangrenzende kanalen, elk van 20 MHz, gebonden om een totale bandbreedte van 40 MHz te
krijgen. Dit biedt een grotere kanaalbreedte om meer gegevens te verzenden. Cisco ondersteunt
kanaalbonding niet met een frequentie van 2,4 GHz (802.11b/g), omdat er slechts drie niet-
overlappende kanalen 1, 6 en 11 beschikbaar zijn. De kanaalbonding is echter relevanter in het
frequentiebereik van 5 GHz, waar u op dit moment wel 23 naast elkaar liggende niet-overlappende
kanalen hebt. Kanaalbinding wordt alleen ondersteund in 5 GHz, bijvoorbeeld 802.11a. Tabel 2
toont de gegevenssnelheden die door kanaalbonding zijn bereikt.

Frame Aggregatie met A-MPDU: In 802.11 wordt, na transmissie van elk frame, een stille tijd met
de naam Interframe (IFS) waargenomen voordat het volgende frame wordt verzonden. In 802.11n,
worden de vele pakketten toepassingsgegevens in één pakket samengevoegd. Dit wordt A-MPDU
genoemd (Aggregated - MAC Protocol Data Unit). Dit vermindert het aantal IFS, dat op zijn beurt
meer tijd biedt voor gegevensoverdracht. Daarnaast sturen klanten die in 802.11n werken
ontvangstbevestiging voor blok van pakketten in plaats van individuele
pakketontvangstbevestiging. Dit vermindert de overheadkosten die bij frame-ontvangstbewijzen
betrokken zijn en verhoogt de totale doorvoersnelheid.

Verlaagde timers: In 802.11n zijn weinig timers gereduceerd om de nutteloze tijd tussen
individuele frame-transmissies te verkorten.

Guard Interval (GI): In 802.11 worden gegevens doorgegeven als afzonderlijke bits. Er wordt
een bepaalde hoeveelheid tijdsinterval waargenomen voordat het volgende bit wordt
overgedragen. Dit heet Guard Interval. GI garandeert dat bit transmissie niet met elkaar
interfereert. Zolang de echo's binnen dit interval vallen, zullen zij geen invloed hebben op het
vermogen van de ontvanger om de eigenlijke gegevens veilig te decoderen, aangezien
gegevens alleen buiten het garderinterval worden geïnterpreteerd. Door dit interval te
verminderen, worden de gegevensbits in kortere intervallen verzonden en voorzien in een
verhoogde doorvoersnelheid.Tabel 1 laat zien hoe gegevenssnelheden verschillen op basis
van het Guard Interval voor een kanaalbreedte van 20 MHz.Tabel 1Tabel 2 toont hoe
gegevenssnelheden verschillen op basis van het Guard Interval voor een kanaalbreedte van
40 MHz.Opmerking: U kunt zien dat de gegevenssnelheden verdubbeld zijn vanaf MCS 8 -
MCS 15.Tabel 2

1.

IFS: Het IFS is in 802.11n minder groot dan in 802.11.2.

Richtsnoeren voor 802.11n-inzetbaarheid

Houd deze richtlijnen in gedachten wanneer u 802.11n implementeert:

Gebruik QoS voor LWAPP-pakketten om er zeker van te zijn dat APs geen hartslagen bij de
controller verliezen als gevolg van een zware lading toegevoegd door 802.11n.

1.

LAP's kunnen worden gevoed met een lokale voedingseenheid, een stroominjector of een
802.3 af-capabele schakelaar. AP's uit de 1140-serie zijn makkelijk in te zetten omdat deze
AP's volledig kunnen worden aangedreven met de bestaande 802.3 af-standaard. In 1250
Series AP's kunnen producten met dubbele band (AP's met zowel 802.11b/g/n als 802.11a/n

2.



radio's) echter niet volledig worden gevoed door 802.3af en 802.3at of een energie-injector
nodig hebben om beide zenders in elke band te bedienen. 802.3af kan beide zenders op een
AP ondersteunen met één radio (802.11b/g/n of 802.11a/n) of 802.11n met één zender in
elke band (802.11b/g/n en 802.11a/n) n).Opmerking: de gegevenssnelheden M8 tot M15 zijn
uitgeschakeld omdat beide zenders in de band operationeel moeten zijn.
1250 Series APscan ondersteuning voor 802.11n met verminderd vermogen (11 dBm) voor
beide zenders in elke band (802.11b/g/n en 802.11a/n).Vereist Cisco-switches met
Enhanced PoE (16.8W) en CDP.De gegevenssnelheden van M0 tot M15 zijn lager als
gevolg van het verminderde vermogen, maar zijn nog steeds ingeschakeld.

3.

Gebruik de 802.11n-modus slechts 20 MHz in 2,4 GHz. Cisco ondersteunt zowel 20 MHz als
40 MHz (kanaalbinding) 802.11n-modus alleen in 5 GHz.

4.

Gebruik 20 MHz (niet-kanaals bundeling) in 5 GHz (802.11 a/n) wanneer:Spraakverkeer
gebruikt 802.11a20 MHz is beter in gemengde .11a- en .11n-omgevingen

5.

Gebruik 40 MHz (kanaalbundeling) in 5 GHz (802.11a/n) wanneer:Verkeer gebruikt zware
bandbreedte (video)40 MHz is beter wanneer de meeste klanten 802.11n zijn

6.

802.11n configureren

De WLC configureren voor 802.11n

Deze paragraaf laat zien hoe u de 5 GHz frequentieband op de WLC kunt configureren voor
802.11n ondersteuning. Voer de volgende stappen uit:

Opmerking: Deze stappen zijn vergelijkbaar voor 2,4 GHz frequentieband, behalve dat voorvallen
van 802.11a moeten worden vervangen door 802.11b/g.

Ondersteuning van 802.11n op het 802.11a-netwerk inschakelen.
(Cisco Controller)>config 802.11a 11nsupport enable

Opmerking: Voordat u de ondersteuning van 802.11n inschakelen, moet het netwerk 802.11a
uitgeschakeld zijn.

1.

802.11n werkt op hetzelfde kanaal als 802.11a. Voor een betere compatibiliteit met 802.11n-
klanten wordt aanbevolen de lagere kanalen (UNII-1-band) te blijven gebruiken. Controleer
de lijst met kanalen die in kanaaltoewijzing voor APs worden gebruikt in het menu DCA-
kanaallijst onder Draadloos > 802.11a/n > DCA op de WLC GUI. Gebruik de lijst kanaal
selecteren om een kanaal uit de lijst op te nemen of te
verwijderen.

2.



U kunt het kanaal ook handmatig configureren voor een individueel lichtgewicht access point
(LAP). Dit helpt om het kanaal te controleren in een omgeving waar slechts 802.11n cliënten
met elkaar verbonden zijn. Dit maakt het oplossen van problemen gemakkelijker. Gebruik
deze opdracht:
(Cisco Controller) >config 802.11a channel AP001b.d4e3.a81b 36

         !--- Sets 802.11a channel to 36 on AP AP001b.d4e3.a81b.

3.

Kanaalbinding in 802.11a biedt twee keer de normale doorvoersnelheid. U bindt een kanaal
met het volgende aangrenzende kanaal in het frequentiedomein. Dit is een voorbeeld van
kanaalbonding. Hier is het kanaal 36 verbonden met het aangrenzende kanaal om een
kanaalbreedte van 40 MHz te geven.
(Cisco Controller)> config ap <AP Name>

        (Cisco Controller)> config 802.11a disable <Ap name>

        (Cisco Controller)> config 802.11a channel <Ap name> 36

         Set 802.11a channel to 36 on the specified AP.

        (Cisco Controller)> config 802.11a txpower <Ap name> 1

         Sets power on the AP.

        (Cisco Controller)> config 802.11a chan_width <Ap name>

40

         Here you have an option of configuring channel width

        (Cisco Controller)> config 802.11a enable <Ap name>

        (Cisco Controller)> config ap enable <Ap name>

Om te controleren of dit heeft gewerkt, gebruik de opdracht Show ap fig 802.11a <ap>. Deze
opdracht toont de lijst met parameters die specifiek zijn voor 802.11a. Het veld Extension
Channel onder de PHY OFDM-parameters geeft het kanaal weer dat is gekoppeld aan het
huidige besturingssysteem van de AP.

4.

Gebruik deze opdrachten om de functies te configureren die specifiek zijn voor 802.11n:
(Cisco Controller) >config 802.11a 11nSupport a-mpdu tx priority <0-7/all> enable/disable

        (This enables the aggregation of frames(A-MPDU) for the traffic of priority levels

5.



0-7)

         (Cisco Controller) >config 802.11a 11nSupport mcs tx <0-15>

         (This configures the 802.11n rates at which data is transmitted between the access

point and the client)

De client configureren voor 802.11n

Veel van de clientkaarten werken in 2,4 GHz. Zorg ervoor dat u de clientkaart gebruikt die 5 GHz
ondersteunt, om gebruik te maken van kanaalbinding.

In deze stappen wordt getoond hoe u een Intel Card kunt configureren voor 802.11n in een XP-
machine:

Klik op het menu Start. Kies Instellingen en kies Configuratiescherm.1.
Dubbelklik op het pictogram Network Connections.2.
Klik met de rechtermuisknop op de Intel Wireless Card en klik op Properties.3.
Klik op het tabblad Geavanceerd.4.
Kies de optie Standaardwaarde gebruiken voor de eigenschap Draadloze modus zodat de
client kan werken in modus 802.11a of in modus 802.11b/g, indien

beschikbaar.

5.

Tenzij het netwerk slechts uit 802.11n cliënten bestaat, gebruik gemengde mode-
bescherming zodat de 802.11n-cliënten naast de bestaande 802.11a- of 802.11b/g-cliënten
naast elkaar

6.



bestaan.
Stel de kanaalbreedte in in de automatische modus zodat de client met de WLC over de
kanaalbreedte onderhandelt of in 20 MHz als deze 2,4 GHz frequentieband

7.



is. Opmerking: Cisco
ondersteunt 40 MHz alleen in 5 GHz band. Stel de optie voor kanaalbreedte in op Auto om
gebruik te maken van de 40 MHz kanaalbreedte. Controleer echter of de 40 MHz
kanaalbreedte op de WLC is ingeschakeld.
Schakel de eigenschap Fat Channel Intolerant uit om 40 MHz kanaalbundeling toe te8.



staan.

Factoren die een invloed hebben op de doorvoersnelheid van
802.11n

Er zijn omstandigheden waarin 802.11n-apparaten niet kunnen werken met de maximale
beschikbare gegevenssnelheden. Er zijn verschillende redenen waarom dit gebeurt. Dit is de lijst
met factoren die de doorvoersnelheid van 802.11n beïnvloeden:

Wanneer 802.11n-cliënten met 802.11a- of 802.11b/g-cliënten in een gemengde omgeving
opereren, biedt 802.11n een beschermingsmechanisme om met 802.11a- of 802.11b/g-
cliënten te samenwerken. Dit voert een overhead in en beperkt de doorvoersnelheid van
802.11n-apparaten. De maximale doorvoersnelheid wordt bereikt in Greenfield-modus waar
er slechts 802.11n klanten zijn.

1.

Factoren zoals kanaalbreedte, Guard Interval en Gereduceerd IFS (RIFS) spelen een grote
rol in de bandbreedte. Tabel 1 en Tabel 2 tonen hoe deze factoren de bandbreedte
beïnvloeden.

2.

Clients kunnen een blok-teken verzenden in plaats van afzonderlijke
kaderontvangstbewijzen.

3.

MCS Index ingesteld op de WLC.4.
Nabijheid met AP-Clients dichtbij de AP ervaren hogere gegevenstarieven. Als klanten
verder weg van AP bewegen, vermindert signaalkracht. Als gevolg daarvan daalt de

5.



gegevenssnelheid gestaag.
RF-omgeving: hoeveelheid lawaai en interferentie in het milieu. Hoe minder ruis en
interferentie, hoe groter de bandbreedte.

6.

Encryptie/decryptie-encryptie in het algemeen vermindert de doorvoersnelheid vanwege de
overhead die bij het gegevensencryptie/decryptie proces betrokken is. Geavanceerde
coderingsstandaarden, zoals AES, kunnen echter een betere doorvoersnelheid bieden in
vergelijking met andere coderingsstandaarden, zoals TKIP en EVN.

7.

De verbonden infrastructuur van het Netwerk - Bandbreedte van de bedrade infrastructuur
bepaalt de snelheid van het verkeer naar en van het draadnetwerk aan de draadloze
cliënten.

8.

Als u een AP1250 gebruikt, verander de AP in H-REAP modus voor een 5-10% verhoging.9.
Als u een AP1140 gebruikt, houd dan AP in lokale modus en laat TCP MSS op de controller
toe. Gebruik de configuratie optie-bijstellen-mss om alle opdracht 1363 in te schakelen.

10.

Schakel RRM uit om te scannen om doorvoerdruppels te voorkomen bij gebruik van kanaal.
Dit kan een verbetering van 1-3% opleveren.

11.

Uitschakelen RLDP om te voorkomen dat AP probeert om tijdens de test contact te maken
met schurkenapparatuur.

12.

Gebruik een draadloze controller 5508 aangezien het gegevensvlak beter is dan de 4404-
serie.

13.

Verifiëren

U kunt de verbindingsstatus, snelheid, modus en signaalsterkte van een client zowel vanuit de
WLC als de client controleren.

Als u een Intel client gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Draadloos in
het systeemvak (rechterbenedenhoek van het bureaublad) om de draadloze modus te
bekijken. Klik vervolgens op Status en controleer de band. Klik met de rechtermuisknop op
het pictogram Draadloos en klik op Beschikbare draadloze netwerken bekijken om de
snelheid van de client te controleren. Klik op SSID en controleer de snelheid zoals hieronder
wordt
weergegeven:

1.



Klik in de WLC GUI op Monitor. Klik vervolgens op Clients aan de linkerkant. Dit toont de lijst
van klanten die momenteel aan de WLC verbonden zijn. Klik vervolgens op een client om de
modus, snelheid en andere details van de connectiviteit te
controleren.

2.

Problemen oplossen

Kan geen gegevenssnelheden van 802.11n realiseren

Een van de meest voorkomende problemen is dat u de maximale doorvoersnelheid in 802.11n
niet kunt bereiken. Voer de volgende controles uit:

802.11n vereist dat AES-encryptie is ingeschakeld op WLAN’s die door 802.11n-clients1.



worden gebruikt. U kunt een WLAN met NONE gebruiken als Layer 2 security. Als u echter
een Layer 2-beveiliging configureren, vereist 802.11n dat WAP2 AES is ingeschakeld om op
11n-snelheden te
werken.

Opmerking: Als u oudere klanten hebt, kunt u WAP TKIP inschakelen om interoperabiliteit te
bieden.
Zorg ervoor dat het AP genoeg macht heeft. Lagere stroom op het AP levert een lager
signaal op, wat de doorvoersnelheid vermindert.

2.

Controleer of de 802.11n-snelheden ingeschakeld zijn. De MCS-tarieven moeten worden
ingeschakeld (dit wordt aanbevolen om alle MCS-tarieven in stand te
houden).

3.



Zorg ervoor dat AP 2 externe antennes heeft om de gegevenstarieven MCS 8-15 te
gebruiken zoals in het vorige cijfer wordt getoond.

4.

Zorg ervoor dat de WMM is ingesteld op Toegestaan op het WLAN-profiel om 802.11n
tarieven te bereiken.

5.

Clients kunnen niet worden aangesloten op de WLC

Kwesties in 802.11n-netwerken lijken op die van het 802.11-netwerk wat de connectiviteit betreft.
Voer de volgende controles uit:

Zorg ervoor dat de LAP is aangesloten bij de controller en alle radio’s zijn omhoog.
Controleer dit onder Draadloos > Alle AP's.

1.

Zorg ervoor dat de WLAN is ingeschakeld en ingesteld op All onder Radio Policy om te
werken in zowel 2,4 GHz als 5 GHz-
band.

2.



   

Raadpleeg voor meer informatie over het oplossen van problemen met connectiviteit de
clientproblemen van probleemoplossing in het Cisco Unified Wireless Network.

Gerelateerde informatie

802.11n draadloos technologie - Overzicht●

Cisco 802.11n-witboeken●

Cisco draadloze LAN-controllerkaart, release 5.1●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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