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Sammanfattning 

 

 

Detta examensarbete har genomförts på företaget Axe'L Dataservice. Mitt 

uppdrag var att implementera ett trådlöst nätverk åt företaget GUNSHILL AB. 

 

GUNSHILL AB bedriver mjölk- och köttproduktion och använder ett robot-

mjölksystem som heter Lely. Detta system styrs via applikationer som 

installeras i Android- eller iPhone-enheter. 

 

Det trådlösa nätverket hade som mål att täcka mjölkproduktions-anläggningen, 

på ungefär trehundrafemtio kvadratmeter totalt.  

 

I samband med analysen av det trådlösa nätverket, installerade vi ett 

övervakningssystem. Detta används framförallt som ett testverktyg för att 

övervaka accesspunkterna under implementeringen samt ge en inblick till 

företaget GUNSHILL AB om hur användbart och effektivt övervaknings-

systemet är. 

 

Denna rapport redovisar processen för de genomförda implementeringarna 

samt beskriver en analys av IEEE 802.11n-teknologin i förhållande till Ubiquiti-

utrustningen som används i detta projekt. 

 

Resultaten av detta examensarbete uppfyller de krav som företaget GUNSHILL 

AB hade ställt upp. Det implementerade trådlösa nätverket täcker 

trehundrafemtio kvadratmeter och levererar en Internet-hastighet upp till 6.4 

Mbit/s, vilket motsvarar ungefär 90.6 % av den ursprungliga Internet-

hastigheten som är 7 Mbit/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

Abstract 

This thesis has been performed at the company Axe'L Data Service. My 

assignment was to implement a wireless network for the company GUNSHILL 

AB. 

GUNSHILL AB, works with milk- and meat production, and use a robotic 

milking system called Lely. This system is controlled through application 

software installed on Android or iPhone platforms, specifically mobile phones. 

The wireless network implemented at GUNSHILL AB, has about tree hundred 

fifty square meter Wi-Fi coverage. 

In addition to the wireless system, we deployed a monitoring system as a tool 

for measuring performance of the access points and monitoring them. 

This thesis summarizes and goes through the entire process of the wireless- and 

monitoring system deployment, and performs analysis of the IEEE 802.11n 

technology based on the technology primarily in Ubiquiti features for 802.11n 

devices. 

The conclusion of this thesis is that the project meets the requirements of 

GUNSHILL AB as expected. The implemented wireless network system covers 

three hundred fifty square meters and delivers a wireless Internet connection 

with a speed of 6.4 Mbit/s, which resembles, approximately 90.6 % of the initial 

speed provided by the ISP (7 Mbit/s). 
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A – Introduktion 

Denna rapport redovisar processen för den genomförda implementeringen, av 

det trådlösa nätverket samt utgör en analys av IEEE 802.11n-teknologin i 

förhållande till Ubiquiti-utrustningen som används i detta projekt. 

A.1 – Bakgrund 

GUNSHILL AB bedriver mjölk- och köttproduktion och har nyss uppgraderat 

sitt robotmjölksystem Lely. Uppgraderingarna möjliggör att man kan styra 

mjölkningsroboten via applikationer som installeras i Android- eller iPhone- 

enheter, såsom mobiltelefoner och surfplattor. Därför krävdes ett trådlöst 

nätverk. 

GUNSHILL AB har T3 (Telecom3 Sverige AB) som Internet-leverantör och får 

Internet via ett ADSL-modem som ger en hastighet på 7 Mbit/s. Anslutningen 

terminerar i villan. Avståndet mellan villan och mjölkproduktionsanläggningen 

är ungefär sextiofem meter med fri sikt. 

Mjölkproduktionsanläggningen är uppdelad i tre stora områden, den gamla 

ladugården, den nya ladugården och kontoret/maskinrummet. Vägg-materialen 

och byggnaderna, hos företaget GUNSHILL AB består till största delen av trä, 

gips och några betongväggar. 

I detta projekt har vi använt tre accesspunkter till det trådlösa nätverket. 

Utrustningen som använts är Ubiquiti, detta på grund av en överenskommelse 

mellan klienten Gunshill AB och Axel Dataservice. 

I samband med det trådlösa nätverket implementerade vi ett övervaknings-

system som används som ett testverktyg för att mäta kommunikationen mellan 

accesspunkterna samt övervaka det trådlösa systemet under projektet.  

A.2 – Problemställning 

GUNSHILL AB var i behov av ett trådlöst nätverk i mjölkproduktions-

anläggningen, detta för att kunna styra robotmjölksystemet Lely trådlöst via 

applikationer som installeras i Android- eller iPhone-enheter. 

A.3 – Syfte 

Denna rapport redovisar planeringen, implementeringen och testningen av det 

trådlösa nätverket hos GUNSHILL AB samt utför en analys av IEEE 802.11n-

standarden i förhållande till Ubiquiti-utrustningen. 
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A.4 – Avgränsningar 

Denna rapport redovisar hela processen under detta examensarbete samt utför 

en analys av IEEE 802.11n-teknologin. Analysen fokuserar på Ubiquitis främsta 

förbättringar i förhållande till 802.11n teknologin.  

A.5 – Teori 

A.5.1 – KAPITEL 1 

A.5.1.1 – Radiovågor 

Kunskap om radiovågor är nödvändigt vid implementering av trådlösa nätverk 

eftersom fysiska hinder kan påverka dem. Därför är en grundläggande 

förståelse av radiovågor nödvändig för att förenkla förståelsen vid installation, 

drift och felsökning av trådlösa nätverk (WLAN). 

 

Jim Geier förklarar i sin bok ”Designing and deploying 802.11n Wireless Networks” 

att en radiovåg kallas radiofrekvenssignal (RF) och är ett slags elektro-

magnetisk signal som används för att bära information genom mediet luft över 

relativt långa avstånd. Dessa signaler kan förflyttas med mycket hög frekvens 

genom mediet luft. Radiovågor är den viktigaste metoden för att överföra data 

genom ett trådlöst nätverk. En radiovåg karaktäriseras av följande egenskaper: 

Amplitud, frekvens och fas.  

- Amplituden indikerar radiovågens styrka. I elektromagnetiska termer: 

amplituden representerar den effekt som krävs för att skicka en signal 

över ett visst avstånd. Amplituden mäts i Watt eller dBm-enheter.  

- Frekvensen av en radiovåg är det antal gånger per sekund som en signal 

upprepar sig. Frekvens mäts i Hertz (Hz). 802.11n WLAN använder 

radiovågor med frekvenser på 2,4 GHz och 5 GHz. 

Enligt Jim Geier i sin bok ”Designing and deploying 802.11n Wireless 

Networks” förklarar han att i teorin står det att högre frekvenser utbreder 

sig över kortare avstånd än lägre frekvenser. I praktiken kan både låga- 

och höga frekvenser utbreda sig på olika eller samma avstånd. Om vi 

t.ex. skickar en radiosignal via 5 GHz-bandet med en högre signalstyrka, 

kommer signalen möjligen att utbreda sig ännu längre bort än en 2,4 

GHz-signal utskickad med en lägre signalstyrka. Utifrån de 

ovannämnda förutsättningarna kan mycket annat påverka signal-

fortplantningen som: t.ex. Se [A.5.1.3.1 Dämpning], [A.5.1.3.3 Brus], 

[A.5.1.3.5 Flervägs-utbredning].    
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Bild (a)   

 

- Fas hos en radiovåg mäter hur långt bort signalen är från sin 

referenspunkt, till exempel en viss tid eller en annan signal. 

A.5.1.2 – RF-komponenter 

Ett RF-system innehåller, RF-sändtagare, antenner och t.ex. transmissionsmediet 

luft. 

A.5.1.2.1 – RF-sändtagare 

RF-sändtagaren består av en sändare och en mottagare.  Sändtagaren är en 

hårdvara, som är en del av den trådlösa klienten radio (såsom klienten trådlöst 

nätverkskort). Se bild (b) och (c). 

 

Bild (b)  
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Bild (c)  

A.5.1.2.2 – Antenner 

I boken ”Designing and Deploying 802.11n Wirelss Networks, (2010)” förklarar Jim 

Geiger att en antenn kopplar RF-energier mellan sändtagaren och mediet luft. 

Sändaren skickar en RF-signal till antennen som i sin tur agerar som en radiator 

och skickar signalen vidare genom mediet luft. Antennen har också funktionen 

att ta emot RF-signaler från luften och göra dem tillgängliga för mottagaren.  

- Rundstrålande antenner sänder ut RF-signaler lika starkt i alla riktningar 

i ett horisontalplan och med vissa begränsningar i det vertikala planet. 

De ger den bredaste täckningen över ett område och möjliggör 

byggandet av trådlösa celler. Rundstrålande antenner är mycket 

användbara som Wi-Fi Hotspots [Se ordlista]. 

 

Bild (d) Exempel på en rundstrålande antenn.  

- Riktningsantennen sänder och tar emot RF-signaler i en enkelriktad linje. 

Detta möjliggör att signalen blir starkare mot en specifik punkt både vid  
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horisontella- och vertikala plan. Riktningsantenner har en begränsad 

täckning vid sidorna. Se bild (e). 

 

Bild (e) Exempel på en riktantenn. 

A.5.1.2.3 – RF-modulation  

RF-modulation innebär att man omvandlar elektriska digitala signaler som 

finns i datorn (databitar 1 eller 0) till en analog signal (radiovågen). Den analoga 

signalen skickas vidare med en viss frekvens för att därefter sändas vidare via 

mediet luft.  

Enligt Jim Geier, i sin bok ”Designing and Deploying 802.11n Wirelss Networks”, 

gäller för att mottagaren skall kunna avkoda och ta emot en radiovågsignal, att 

den ankommande signalen måste ha en högre radiovågsamplitud än 

mottagarens signalkänslighet. 

Ubiquiti-accesspunkten Nano loco M2 som vi använt i detta projekt, används 

som en point-to-point länk. Enligt Ubiquitis dokumentation kräver denna 

accesspunkt en signalkänslighet av -74 dBm vid mottagning för att kunna 

uppnå en internethastighet av 150 Mbit/s vid användning av 802.11n-standard. 

 A.5.1.3 – RF-signal utbredning 

Enligt Jim Geier, i sin bok ”Designing and deploying 802.11n Wireless Networks” 

förklarar han att en radiovåg utbreds någorlunda fritt genom mediet luft men 

att denna kan påverkas av andra hinder som finns i omgivningen, som till 

exempel: väggar, möbler eller andra radiosignaler.  

Alla dessa hinder producerar olika nivåer av dämpning, brus och flervägs-

utbredning.  
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A.5.1.3.1 – Dämpning 

Dämpning sker när en radiosignal orsakas en förlust av signalstyrka (amplitud) 

när denna breder ut sig genom mediet luft. Denna förlust av signalstyrka kan 

orsakas av andra radiosignaler eller fysiska hinder. Se tabell A.  

 

Material Dämpning Exempel 

luft Ingen Öppen plats, innergården. 

Trä Låg Dörr, golv. 

Glas Låg fönstret 

Vatten Medium Akvarium fontän 

Levande varelser Medium Folksamlingar, djur, människor, växter 

Tegel Medium Väggar 

Keramik Hög kakel 

Betong 

material 

Hög Betongväggar, golv, pelarna. 

Skottsäkra glas Hög Skottsäkra fönster. 

Metall Mycket hög metallskåp, hiss, bur. 

 

Tabell A 
 Tabellen A visar hur RF-signalen påverkas av olika hinder. Informationskälla, 

artikel,”Propagation of Radio Waves (802.11)” Kioskea.net. 

 A.5.1.3.2 – Free Space Loss (FSL) 

Jim Geier, förklarar i sin bok ”Designing and deployin 802.11n Wireless Networks”, 

att FSL sker när en modulerad signal dämpas exponentiellt. Ju längre signalen 

kommer från sändarens antenn ju högre blir dämpningen. FSL beräknas i (dB) 

och det krävs fri sikt mellan accesspunkterna för att man ska få korrekta 

mätvärden. 

Formeln, som används för att beräkna FSL, är: 

FSL (dB) = 20log10(d) + 20log10 (f) - 147,56  

d = avstånd 

f = Frekvens  

A.5.1.3.3 – Brus 

Innan man implementerar ett trådlöst nätverk är det viktigt att ha kännedom 

om hur mycket brus det finns i omgivningen samt om det finns andra 
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radiovågsignaler i miljön. Bruset orsakar nämligen interferens, dämpning och 

därmed kommunikationsförlust. 

I boken ”Designing and deploying 802.11n Wireless Networks” förklarar Jim Geier 

att man räknar med att det finns -95 dBm brus i luften. Det beror på atmosfärens 

elektromagnetiska effekter. Utöver dessa störningar finns det även andra 

elektromagnetiska enheter som också kan orsaka brus, till exempel: mikro-

vågsugnar, trådlösa telefoner, trådlösa videosändare, etc.  

A.5.1.3.4 – Signal-to-Noise Ratio (SNR) 

SNR (Signal-to-Noise-Ratio) anger sändarens- och mottagarens signalstyrka och 

deras förmåga att kunna skicka och ta emot RF-signaler i förhållande till 

brusstyrkan som finns i luften.  

 SNR beräknas genom att subtrahera brusstyrkan i dB från signalstyrkan i dB 

och resultatet av detta blir följaktligen dB. Till exempel: 

Låt oss tänka på ett scenario där vi kopplar två accesspunkter som en point-to-

point-länk. Accesspunkt 1 har en signalstyrka på -45 dBm och när denna 

accesspunkt sänder en RF-signal till accesspunkt 2 dämpas den utskickade RF-

signalen under vägen till accesspunkt 2. Detta sker på grund av den standard-

brusstyrka som finns i luften. På grund av detta subtraherar vi signalstyrkan 

från accesspunkt 1 med signalstyrkan för standardbrusstyrkan, som är -95 dBm. 

Resultatet av detta blir att accesspunkten’s 1 signalstyrka är 50 dB högre än 

standard-bruset. Resultatet blir att vi får ett bra signal-brusförhållande.   

A.5.1.3.5 – Flervägs-utbredning (Multipath Propagation) 

Flervägs-utbredning sker när en utsänd radiosignal inte kan gå via luft i en rak 

linje mot destinationen utan att denna signal istället tar olika vägar tills den når 

mottagaren. Anledningen till att signalen går olika vägar innan den når 

destinationen är olika hinder som finns i omgivningen. Se A.5.1.3.1 – Dämpning 

Vi kan notera att traditionella standarder som (802.11a/b/g) använder SISO 

(Singel-Input and Singel-Output) vilket i miljöer med flervägs-utbredning 

medför stora problem. Det beror på att SISO-trådlösa enheter har endast en RF-

sändare och RF-mottagare per sändtagare. Denna SISO-begränsning i ett 

flervägs-utbredningsscenario innebär att varje utskickad radiosignal som 

drabbas av fördröjning orsakar en icke kontinuerlig kommunikation som kan 

leda till paketförlust. Detta kan också orsaka ett fel i avkodningen på 

mottagarens sida och vanligen måste sändaren skicka hela datapaketet igen.  
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De modernare standarderna som 802.11n, utnyttjar flervägs-utbredning, som en 

mekanism, för att kunna skicka och ta emot flera signaler parallellt. Detta 

fungerar tack vare MIMO-teknologin som använder de multipla antennerna 

som finns i sändtagaren för sändning- och mottagning av RF-signaler samtidigt. 

Denna metod orsakar en dramatisk ökning av dataflödet [4].   
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A.5.2 – KAPITEL 2 

A.5.2.1 IEEE 802.11n 

Matthew S. Gast, anger i sin bok ”802.11n: A Survival Guide” att 802.11n-

teknologin kan sammanfattas med ett ord ”hastighet”. 

IEEE 802.11n förbättrar sändning och mottagning av radiosignaler samt 

erbjuder högre prestanda och tillgänglighet i de trådlösa nätverken. [2] 

Med hjälp av 802.11n-teknologins användning i trådlösa nätverk är 

kommunikationen någorlunda jämförbar med trådanslutna Ethernet-anslut-

ningar.  

IEEE 802.11n-standarden har förbättrat både PHY-lagret och MAC-lagret (Se 

nedan) för att kraftigt kunna öka dataflödeskapaciteten och samtidigt minska 

overhead i datapaketen. De mest relevanta förbättringarna i 802.11n- teknologin 

är MIMO, spatial-multiplexering och förbättringar i kanal-strukturen. Standaren 

802.11n stödjer både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden. Detta erbjuder en bred 

kompatibilitet och flexibilitet jämfört med de äldre standarderna.  

A.5.2.3 – PHY-Lager 

Enligt Matthew S. Gast i sin bok ”802.11n: A Survival Guide” förklarar han att i 

ett 802.x-nätverk är det fysiska lagret (PHY) ansvarigt för att ta varje bit och sen 

omvandla dem till en fysisk representation som sen skickas via nätverksmediet. 

Detta orsakade att alla äldre standarder såsom (802.11a/b/g) fokuserade på att 

förbättra hastigheten i PHY-lagret. I kontrast till denna utveckling, kom IEEE 

802.11n-standarden med ett helt nytt koncept som kallas MIMO.   

A.5.2,4 – PHY-Lager: MIMO 

MIMO står för “Multiple-Input Multiple-Output”. MIMO-konceptet baseras på 

att skicka- och ta emot flera RF-signaler via två eller fyra parallella 

dataströmmar [3] för att förbättra kommunikationsprestandan.  

MIMO använder flera antenner samtidigt, som kan styras individuellt. MIMO i 

jämförelse med SISO (Singel-Input Singel-Output) använder upp till fyra 

kanaler för sändning- och mottagning av dataströmmar. Detta sker tack vare 

transmissionstekniken spatial-multiplexering.  

I dagsläget finns det olika varianter av MIMO-system; T.ex. 2x2:2, 3x2:2, 3x3:2. 

Den första siffran står för hur många antenner som används till sändning av 

signaler, den andra siffran står för hur många antenner som används till 



 

- 10 - 

 

mottagning av signaler och den tredje siffran efter kolon är det antal 

dataströmmar som finns i denna enhet.  

A.5.2.5 – PHY-Lager: Spatial-multiplexering 

Spatial-multiplexering är en MIMO-transmissionsteknik, som används för 

sändning- och mottagning av enskilda- och oberoende radiosignaler via flera 

olika dataströmmar samtidigt. På grund av detta kan varje radiosignal multi-

plexas och rymddimensionen återanvänds parallellt [1].  

A.5.2.6 – PHY-Lager: Kanalstrukturen 

Enligt Matthew S. Gast, (2012). 802.11n: A survival Guide, 2 kap. förklarar han att 

IEEE 802.11n har utvecklat kanalstrukturen och förbättrat användningen av 

radiospektrumet.  

IEEE 802.11n använder fortfarande 20 MHz bandbredd i radiospektrumet precis 

som andra äldre standarder som t.ex. 802.11a/g. Skillnaden mellan dem är att 

802.11n förbättrar den spektrala effektiviteten genom att lägga till åtta data-

SUB-bärvågor, som var oanvända i äldre standarder som 802.11a/g. Denna 

förbättring ger möjlighet att uppnå en högre datahastighet, upp till 65 Mbit/s 

per dataström. Vi kan notera att 802.11n’s trådlösa enheter har mellan två och 

upp till fyra dataströmmar.  Trots att 802.11n har utökats med åtta data SUB-

bärvågor för att kunna öka 8 % av dataflödet kräver 802.11n ändå en minimal 

extra overhead på grund av att 802.11n-teknologin har genomfört en förbättring 

i MAC-lagret, s.k. Ram-aggregation. 

802.11n stödjer också användning av 40 MHz kanaler i radiospektrumet. Detta 

kan uppnås genom att använda två angränsande 20 MHz kanaler och behandla 

dem som en enda kanal. Fördelen med detta är att man fördubblar 

kanalbredden och samtidigt minskar overheaden. Denna teknik kallas kanal-

bindning. 

 

 

Bild (f) Exempel på 2,4 GHz kanaler 
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A.5.2.7 – MAC-Lager 

IEEE 802.11 har alltid försökt förbättra den trådlösa teknologin genom att skapa 

nya mekanismer och tekniker som motverkar dataflödets låga effektivitet i 

MAC-lagern och PHY-lagern. Anledningen till detta är att flera moderna 

applikationer och nätverkssystem kräver en hög datahastighet t.ex. multimedia, 

streaming av filmer i hög upplösning, videosamtal, etc. 

Äldre 802.11-standarder har använt MAC-lagern på ett ineffektivt sätt, detta på 

grund av den stora mängden overhead som skapas i MAC-lagern. I äldre 

standarder orsakar en högre hastighet av dataflödena en större mängd 

overhead i MAC-lagern vilket innebär att payloaden är liten och overheaden 

blir större.  

Äldre standarder lovade i teorin 54 Mbit/s i datahastighet, men i verkligheten 

får man knappt ut 50 % av den utlovade datahastigheten d.v.s. 27 Mbit/s. 

IEEE 802.11n förbättrar detta genom att minska overheaden och effektivisera 

MAC-lagret. IEEE 802.11n möjliggör att man uppnår cirka 75 % av den effektiva 

datahastigheten [1] d.v.s. 75 Mbit/s av 100 Mbit/s.  

För att kunna uppnå detta med hjälp av 802.11n utvecklades tekniken ram-

aggregation med block-bekräftelse. Med hjälp av dessa mekanismer 

effektiviserar 802.11n både overheaden och energisparfunktionerna i MAC-

lagern.  

A.5.2.8 – MAC-Lager: Ram-Aggregation 

Ram-aggregationstekniken konkatenerar två eller flera ramar till ett enda block. 

Detta minskar overheaden på grund av att de konkatenerade ramarna delar 

samma ram-header och bekräftelsemeddelanden (ACK Block). [1]   

IEEE 802.11n standarden definierar två metoder av ram-aggregation:  

- MAC service Data Unit (MSDU). 

- MAC Protocol Data Unit (MPDU). 

 

 
Bild (g) Skillnaden mellan MSDU och MPDU 

MSDU-aggregation samlar först ethernet-ramar, som skall sändas via det 

trådlösa nätverket, till en eller flera destinationer. Sedan konkatenerar MSDU de 

ramarna till en enda 802.11n-ram.  
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Detta effektiviserar utsändningsprocessen så att de aggregerade Ethernet-

headernena blir relativ korta.  Se bild (h). 

När mottagaren får den nya aggregerade ramen skickar mottagaren tillbaka en 

enda blockbekräftelse till sändaren, den så kallade ”802.11 Block ACK-ramen”. 

Om ett fel uppstår vid mottagningen måste hela blocket med konkatenerade 

ramar återutsändas igen. 

 

 
Bild (h) MSDU Ram-aggregation 

 

MPDU-aggregation samlar först 802.11-ramar men utan FCS-fältet. Sen 

konkatenerar MPDU 802.11-ramarna till en enda ram. Nackdelen med denna 

metod är att en aggregerade-MPDU-ram innehåller långa och individuellt 

krypterade 802.11-ramar. Se bild (i).  

 

 
Bild (i) MPDU Ram-aggregation 

MPDU-aggregation är användbart i miljöer med hög felfrekvens, på grund av 

att varje konkatenerad 802.11-ram krypteras och bekräftas individuellt. 

Fördelen med detta är att om ett fel uppstår sänder man endast den felaktiga 

802.11-ramen.   
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A.5.3 – KAPITEL 3 

A.5.3.1 – Övervakning 

Övervakningsprogrammen som vi använt i detta examensarbete är Nagios XI 

och Cacti. Syftet med detta är enbart att använda denna NMS-server som ett 

verktyg för att övervaka och testa accesspunkterna under- och efter 

implementationen av det trådlösa nätverket på grund av att GUNSHILL AB 

ansåg att de inte hade något behov av NMS-servern efter att projektet var 

färdigt.  

A.5.3.2 – Nagios XI 

Nagios XI är ett övervakningsprogram som kontrollerar statusen av maskiner 

och applikationer, som är anslutna till samma datanätverk. Nagios XI används 

till FM (Fault Management). Nagios huvudsakliga syfte är upptäcka och 

meddela när ett fel inträffar i nätverket. Med hjälp av detta övervaknings-

program effektiviserar vi felsökningen. 

Nagios XI installerades på en Linux-plattform och använder SNMP-protokollet 

för att kommunicera med andra enheter/applikationer i nätverket. Nagios XI 

har ett integrerat webbaserat konfigurationsgränssnitt.  

Nagios XI erbjuder även möjligheten att få felmeddelanden via e-post eller SMS 

[8].  

A.5.3.3 – Cacti 

Cacti är ett komplett gränssnitt till RRDtool (Round-Robin Databasverktyg). 

Detta övervakningsprogram kan installeras på en Windows- eller en Linux- 

plattform. Cacti lagrar all nödvändig information från klienter via SNMP för att 

sedan skapa grafer som indikerar statusen för de olika klienterna och dessas 

komponenter. All denna information sparas i en MySQL-databas.  
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B – Metod 

Denna rapport använder en analytisk metod för att förklara och analysera de 

olika empiriska momenten under och efter implementeringen av detta projektet.  

B1 – Genomförande 

B1.1 – Survey  

Detta examensarbete startade vecka 18. Under denna veckan utförde vi en 

utredning för att samla in nödvändig information om GUNSHILL AB såsom: 

ekonomiska förutsättningar, byggnadstopologi, byggnadstekniska hinder och 

förutsättningar, undersökning av andra RF-signaler i området, etc. 

Arbetsmiljö och teknisk information 

 

Bild (j) Topologin för GUNSHILL AB. 
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De riktlinjer vi fick av GUNSHILL AB är att det trådlösa nätverket skall 

täcka hela mjölkproduktionsanläggningen vilket innebär ungefär 350 

kvadratmeter.  

Avståndet mellan villan och mjölkproduktionsanläggningen är 65 meter. 

Fördelen med detta scenario är att vi har fri sikt mellan villan och 

mjölkproduktionsanläggningen. Se bild (j). 

 

GUNSHILL AB har Telecom 3 Sverige AB som internetleverantör och 

internetåtkomsten sker via ett ADSL-modem. Modemet levererar en 

hastighet på 7 Mbit/s. Internetuppkopplingen befinner sig i villan i 

datarummet.  Se bild (j) och (k). 

Utifrån de givna ekonomiska och topologiska förutsättningarna, kom vi 

fram till att vi behövde tre accesspunkter, en point-to-point länk mellan 

villan och mjölkproduktionsanläggningen och en tredje accesspunkt som 

skulle placeras i mjölkproduktionsanläggningen och där fungera som en 

Wi-Fi Hotspot. 

 

För att enkelt kunna referera till de olika accesspunkterna i rapporten 

använder vi följande förkortningar:   

 

AP1 = Accesspunkt ett, som har rollen som point-to-point länk. 

AP2 = Accesspunkt två, som har rollen som point-to-point länk. 

AP3 = Accesspunkt tre, som har rollen som WI-Fi Hotspot. 

 

Gällande placeringen av AP1, hittade vi en lämplig plats att placera 

denna på i anslutning till villan. Denna accesspunkt skulle således 

monteras på ytterväggen av datarummet. AP1 har fri sikt mot mjölk-

produktionsanläggningens kontor. Se bild (j). 

Villan är byggd på följande sätt: ytterväggar av trä och innerväggar av 

gips. Dessa material kan orsaka en viss dämpning av RF-signalen men 

dämpningen är relativt liten. 

Vi upptäckte i samband med undersökningen en trådlös videosändare 

som var kopplad mot en extern antenn. Denna antenn var monterad på 

ytterväggen av datarummet. Problemet med den trådlösa videosändaren 

är att den använder en viss del av 2,4 GHz-frekvensbandet kontinuerligt, 

ungefär 10 mW. Dessutom var denna videosändare kopplad till en 

extern förstärkningsantenn. Dessa utrustningar skulle tyvärr orsaka högt 

brus och ge upphov till interferens i kommunikationen med AP1.  

Företaget GUNSHILL AB talade om att de inte hade någon användning 

för denna enheten längre.  
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På grund av det avinstallerade vi den utrustningen.   

 

Vad beträffar placeringen av AP2 så hittade vi en lämplig plats att 

placera den på kontorets yttervägg i mjölkproduktionsanläggningen. 

AP2 har således fri sikt mot datarummet i villan. Se bild (k). 

 

I samband med undersökningen av mjölkproduktionsanläggningen 

hittade vi diverse utrustning och maskiner, både i den gamla- och nya 

ladugården. T.ex. Lelys mjölkningsrobotar, Lelys mjölkproduktions-

maskineri och andra utrustningar för mjölkproduktionen.  

 

Väggmaterialen i mjölkproduktionsanläggningen varierar. I den gamla 

ladugården är det för det mesta betongväggar. Detta kan orsaka en 

högre dämpning av och motstånd för RF-signalen. I den nya ladugården 

och övriga anläggningar är det för det mesta trä vid ytterväggar och 

gips/träfiberskivor vid innerväggarna. Trä kan också orsaka dämpning 

men i mindre grad. 

   

Datorn som styrde Lelys mjölkningsrobotar var placerad på kontoret. Vi 

planerade att koppla denna dator via kabel till en switch som kopplades 

till AP2.  

 

När det gällde placeringen av AP3 så hittade vi en lämplig plats att 

placera AP3 på mitt i mjölkproduktionsanläggningen. Se bild (k).  

Motiveringen till detta var att vi kunde nå alla områden på mjölk-

produktionsanläggningen. Samtidigt var vi medvetna om att det skulle 

ske en viss dämpning av signalen på vissa områden på grund av de 

givna fysiska förutsättningarna samt på grund av allt maskineri som 

finns på anläggningen. 

   

Vad beträffar brus- och störningsmätningen i villan och mjölk-

produktionsanläggningen så utgick vi från -98 dBm vilket enligt 

Ubiquiti GUI-verktyget, är standardbrusstyrkan. 

 

Utrustningen 

Utrustningen som använts i detta projekt är Ubiquitis trådlösa 

accesspunkter. De valda accesspunkterna för detta projektet är speciellt 

utformade för utomhusbruk och fungerar i temperaturer mellan -40° och 
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+80° grader Celsius. De använder 802.11n-teknologin, stöder SNMP och 

andra tjänster såsom: SSH, Web-server, Telnet, NTP och System log.  

Accesspunkterna fungerar i 2,4 GHz-bandet och använder PoE (Power 

over Ethernet) för strömförsörjning. Ubiquiti’s accesspunkter använder 

ett grafiskt interface vilket möjliggör att användaren kan uppleva 

konfigurationsproceduren som en mer överskådlig konfigurationsmiljö.  

 

Utrustningen som använts för detta examensarbetet är följande: 

- 2 st. Accesspunkter Ubiquiti Nano Station Loco M2 [6]. Dessa 

accesspunkter har en maximal uteffekt på 23 dBm. De har en 

integrerande 2x2 MIMO-antenn som har en förstärkning på 8 

dBi. En speciell egenskap för dessa accesspunkter är att de 

använder dual-linjär polarisation. Vi noterade att enligt till-

verkarens inställningar är den tillåtna maximala uteffekt-signalen 

i Sverige 12 dBm.  

- 1 st. Accesspunkt Ubiquiti Bullet M2 Titanium [6]. Denna access-

punkt har en maximal uteffektsignal på 23 dBm. 

- 1 st Rundstrålande Antenn ANT-0150N. 

Accesspunkten Bullet M2 Titanium installerades tillsammans 

med antennen ANT-0150N. Antennen ANT-150N har 15 dBi 

förstärkning. Se Resultat, Bild (l) Site Survey, GUNSHILL AB. 

- 1 st. Netgear Gigabit Switch med 5 portar, som användes för att 

koppla AP3, datorn som styr- och övervakar Lely-mjölk-

robotsystemet samt NMS-servern med AP2. Se bild (k).  

- Skärmad nätverkskabel CAT5e. 

 

Efter att vi hade vald de ovan nämnda utrustningarna, utförde vi de 

olika mätningarna och beräkningarna. 

 

FSL beräkning, från AP1 till AP2:  

FSL (dB) = 20log10(65) m + 20log10 (2400000000) Hz - 147,56 = -76 dB 

Resultatet visar att amplituden för den utskickade signalen efter 65 m 

kommer att dämpas till -76 dB. Se även Kapitel 1, RF-signal propagering: 

A5.1.3 .2 – Free Space Loss (FSL). 

 

Signal styrka från AP1 till AP2: 

(Uteffektsignal)+(signalförstärkning)-(FSL)= dBm 

12 dBm + 8 dBi – 76 dB= -56 dBm.  

Resultatet -56 dBm visar att signalstyrkan är utmärkt.  
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SNR från AP1 till AP2: 

Det erhållna resultatet för signalstyrkan används till att beräkna SNR 

(signal-brusförhållandet). Se även Kapitel 1, RF-signal propagering: A5.1.3.4 

– Signal-to-noise-ratio. 

SNR= (signalstyrka)- (standard brus i luften)= dBm 

SNR=-56 dBm - (-90 dBm) = 34 dBm 

Som vi nämnde i ”Kapitel 1, avsnitt A5.1.3.4” gäller att så länge 

signalstyrkan är högre än standardbruset som finns i luften kommer vi 

att kunna erhålla en bra kommunikation mellan accesspunkterna AP1 

och AP2.  

 

Vi kan också konstatera att en viktig punkt vid kommunikationen 

mellan AP1 och AP2 är prestandan vid skickandet och mottagandet av 

RF-signalerna.   

Som vi anger i ”Kapitel 1, avsnittet Modulation” anger accesspunkterna 

Nano loco M2, som används i detta examensarbete, följande i sin 

dokumentation:  

Den minimala signalkänsligheten hos AP2 som är 74 dBm måste vara 

mindre än signalstyrkan hos AP1 för att AP2 skall kunna ta emot och 

avkoda RF-signalerna med en hastighet av 150 Mbit/s. 

I vårt fall är enligt våra beräkningar det erhållna resultatet av signal-

styrkan hos AP1 -56 dBm. Det innebär att i teorin kommer vi att få en 

överföringshastighet på 150 Mbit/s från AP1 till AP2. 

 

Beräkningen av AP3: 

Vad beträffar AP3 så skulle denna accesspunkten kopplas med AP2 via 

Cat5e-kabeln. Vi placerade AP3 i mitten av mjölkproduktions-

anläggningen. Se bild (k). Sen gick vi runt i mjölkproduktions-

anläggningen och testade hastigheten på dataöverföringen samt 

signalstyrkan. Alla dessa tester gjordes via Android applikationer 

såsom: Wifi Analizer, Network Signal Info PRO och bredbandskollen. 

Resultatet av dessa mätningar var lovande och tydde på att 

kommunikationen borde kunna fungera tillfredställande. Se avsnittet C 

Resultat.  

Vi noterade att bredbandskollens applikation testas mot servern i 

Sundsvall. 
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Bild (k) Nätverkstopologin i mjölkproduktionsanläggningen. 

Säkerhet 

Accesspunkterna använder WPA2-standarden som säkerhet i samband 

med dataöverföringen. WPA2 stöder PSK-autentiseringen, som är 

speciellt utformad för små företagsnätverk eller hemmanätverk.  

WPA2 använder krypteringsmetoden AES (Advanced Encryption 

Standard). AES-kryptering implementeras i accesspunktens hårdvara 

vilket medför att kommunikationsprestanda påverkas i liten utsträck-

ning. 

Lely-mjölkrobotsystemet 

Lely-mjölkrobotsystemet styrs i dagsläget av en programvara som 

installerades på företagets huvuddator. Denna dator är placerad på 

kontoret i mjölkproduktionsanläggningen. Se bilaga 2.  

Företaget GUNSHILL AB fick veta att Lelys-mjölkrobotsystem har 

utvecklat möjligheten att styra mjölkrobotar via en applikation, som 
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heter Lely T4C Inherd. Tack vare denna applikation kan användaren 

styra- och övervaka Lely-mjölkrobotsystemet trådlöst. Applikationen 

kan installeras i Android- eller iPhone-enheter.  

I dagsläget finns det enbart en arbetsmobil hos GUNSHILL AB. Det är 

en Samsung Galaxy 5 men det är tänkt att andra arbetsmobiler ska 

kunna styra Lely-mjölkrobotsystemet. 

Användaren skall kunna ansluta sig mot AP3 med mellan 3 och 4 

arbetsmobiler. 

Övervakning 

Övervakningsservern NMS (Network Management System) använder 

CentOS 6.5  som operativsystem. Nagios XI används till FM (Fault 

Management) och Cacti till PM (Performance Management).  

Detta innebär att Nagios XI-funktion är att ta emot felmeddelanden om 

ett fel i accesspunkterna inträffar. Nagios XI är konfigurerad så att den 

skickar ett e-mail om ett fel inträffar.  

Cactis funktion är att samla information om accesspunkternas datatrafik. 

NMS placerades på kontoret och kopplades till AP2 via en switch.   

NMS datadelar är följande: 

AMD 64 Athlon  

2 GB RAM 

Hårdisk 300 GB 

Nätverkskort Ethernet 100 Mbit/s 

OS CentOS Server 6.5 x86 

Nagios XI 

Cacti 0.8.8.b 

Verktyg 

- Lenovo S430, med processor Intel Core I7 2.9 GHz, 16 Gb RAM minne, 

hårddisk 1 TB SSD hybrid, Intel Centrino trådlösnätverkskort wireless-N 

2230. 

- Android mobiltelefon Samsung Note 3, som har en MIMO antenn på 

2x2:2. 

- Metageek Chanalizer 5, mjukvara (PC-Trial version). [15] 

- Bredbandskollen, (Android Applikation). [16] 

- WirelessMon, mjukvara (PC-Freeware). [17] 

- Trap Receiver GUI, mjukvara (PC-Freeware). [18] 

- Wi-fi Analizer (Android Applikation). [19] 

- Network Signal Info PRO (Android Applikation). [14] 
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B1.2 – Implementeringen  

Implementeringen av det trådlösa nätverket påbörjades under vecka 19. Denna 

planerades och grundades på den sammanställda informationen av 

surveyundersökningen. Se även avsnittet B1.1 – Survey.  

Proceduren under installationen blev följande: 

Vi konfigurerade de grundläggande inställningarna i varje accesspunkt 

såsom: IP-adresser, säkerhetsprotokoll, roller, hostnamn. Vi 

uppdaterade accesspunkternas firmware samt testade kommunika-

tionen mellan accesspunkterna. 

NMS-servern installerades med respektive Nagios XI och Cacti 

övervakningsprogram. Båda övervakningsprogrammen använder 

SNMP-protokollet för att kunna kommunicera med accesspunkterna.  

 

ADSL-modemet som finns i villan konfigurerades om och används 

endast för att få internetuppkoppling. ADSL-modemet utför enbart 

NAT-tjänsten. DHCP-tjänsten och övriga tjänster är avstängda. ADLS-

modemet kopplades med en Asus-router med statiska IP-adresser i 

192.168.2.X/24-intervallet.  

 

Asus-routern används för att koppla intranätverket med ADSL-

modemet. Denna router erbjuder DHCP-tjänster till klienterna. IP-

adress-intervallet är 192.168.1.X/24. 

Routern i sin tur kopplades vidare med AP1 via kabel CAT5e. AP1 

placerades i villan och monterades utomhus på ytterväggen av 

datarummet.  

 

AP1 är konfigurerat i Accesspunkt-läget i den trådlösa konfigurations-

menyn och är inställd i brygga-läget i LAN/nätverksinställningarna. AP1 

har en statisk IP-adress på 192.168.1.20/24 och använder kanal 11 i 2,4 

GHz-bandet.  

AP1 SSID är UBNT och har aktiverat WDS (transparent Bridge Mode). 

 

AP2 är inställd i stations-läge i den trådlösa konfigurationsmenyn och är 

inställd i brygga-läget i LAN/nätverksinställningarna. AP2 är placerad i 

mjölkproduktionsanläggningen och monterades utomhus på kontorets 

yttervägg. Se bild (k).  

AP2 har en statisk IP-adress 192.168.1.21/24 och kopplas med AP1. AP2 

är låst med AP1 genom att i konfigurationen AP1’s mac-adress är 
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angiven. Gällande säkerhets protokoll mellan AP1 och AP2 är WPA2 

med AES krypteringsmetod. 

 

AP1 och AP2 har fri sikt mellan varandra. Detta gav oss bra förut-

sättningar för sändning- och mottagning av RF-signaler mellan dessa 

accesspunkter.  

 

AP1 och AP2 har en enkelriktad antenn och den täcker endast 60° grader 

i ett horisontellt- och vertikalt plan. Denna riktningsantenn är speciellt 

utformad för att arbeta i point-to-point-länkar. Dessa antenner använder 

dual-lineär polarisationsteknik [12]. Denna teknik möjliggör att vi fick en 

bra signalstyrka och dataflöde genom att synkronisera antennernas 

vertikala och horisontella polarisation. Vi kan notera att vi använt 

Ubiquiti-verktyg som finns i sitt GUI-interface. Detta verktyg indikerar 

och mäter den rätta vinkeln mellan accesspunkterna och förenklar 

synkroniseringen mellan AP1 och AP2.    

 

AP2 i sin tur distribuerar internetsignalen vidare via en switch. Denna 

switch används för att koppla datorn som styr Lely-mjölkrobotsystemet, 

NMS-servern och AP3.  

 

Slutligen kopplades AP3 med AP2 via en switch med hjälp av CAT5e-

kabeln. AP3 placerades mitt i mjölkproduktionsanläggningen. Se bild 

(k). AP3 har en statisk IP-adress 192.168.1.22 /24 och använder kanal 1 i 

2,4 GHz-bandet. AP3 använder WPA2 som säkerhetsprotokoll med PSK 

till autentisering.  

 

AP3 installerades tillsammans med den rundstrålande antennen ANT-

0150N. Denna antenn har 15 dbi förstärkning.  

ANT-0150N-antennen skickar signaler i 360° grader utmed ett 

horisontalplan och i 8° grader utmed ett vertikalplan. Se Bild (l). 

Slutligen utförde vi en täckningsmätning på alla anläggningar med hjälp 

av Android-mobilen Samsung Note och med företagets arbetsmobil 

Samsung Galaxy 5. Se bild (l). 
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C – Resultat 

Resultatet av detta examenarbete baseras på den Sitesurvey som utfördes efter 

den genomförda implementeringen av det trådlösa nätverket.  

 

Bild (l) Site Survey, GUNSHILL AB. 

Vi kan notera att alla täckningsmätningar som utfördes i detta projekt blev 

utförda via Android applikationer som installerades i vår arbetsmobil Samsung 

Galaxy Note3 SN-9005 med följande nätverksapplikationer: 

- Wifi Analizer och Network signal PRO, dessa används för att mäta 

signalstyrkan. 
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- Bredbanskollen [14], denna applikation mäter internets datahastighet 

genom att koppla upp sig mot servern i Sundsvall. 

Resultatet av de utförda täckningsmätningarna är en representation av internet-

hastigheten i förhållande till signalstyrkan på mjölkproduktionsanläggningen. 

För att kunna redovisa detta resultat, delar vi upp mjölkproduktions-

anläggningen i flera zoner där varje zon har sin specifika färg. Se bild (l) och 

tabell B. Intervallen i varje zon är följande: 

 

Zon Signalstyrkan 

A 41 dBm ~ 43 dBm  

B, 44 dBm ~ 46 dBm 

C 60 dBm ~ 69 dBm 

D 

E 

F 70 dBm ~ 79 dBm 

G 80 dBm ~ 90 dBm 

H 90 dBm ~ 99 dBm. 

 

Tabell B 
 Tabellen B visar resultatet av signalstyrkan i de olika zonerna i mjölkproduktionsanläggningen.  

 

I zon A fick vi en signalstyrka på -41 dBm med en datahastighet på 6,34 Mbit/s 

vid mottagning och 3,2 Mbit/s vid sändning av data.  

I zon B fick vi en signalstyrka på -44 dBm med en datahastighet på 5,9 Mbit/s 

vid mottagning och 2,9 Mbit/s vid sändning av data.  

I zonerna C, D och E fick vi en signalstyrka på -47 dBm, -50 dBm och -60 dBm 

respektive. Datahastigheten inom dessa zoner är 4,22 Mbit/s vid mottagning och 

1,6 Mbit/s vid sändning av data. Orsaken till att vi har slagit ihop zonerna är att 

skillnaderna i resultaten var små vad gäller datahastighet.  

I zon F fick vi en signalstyrka på -75 dBm med en datahastighet på 3,9 Mbit/s  



 

- 25 - 

 

vid mottagning och 1,5 Mbit/s vid sändning av data.  

I zonerna G och H fick vi en signalstyrka på -80 dBm och -90 dBm respektive. 

Datahastigheten inom dessa zoner är 3,22 Mbit/s vid mottagning och 1,1 Mbit/s 

vid sändning av data. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att täckningsmätningarna av det trådlösa 

nätverket uppfyller de riktlinjer vi fick av företaget GUNSHILL AB samt deras 

förväntningar. Resultaten uppvisar alltså ett fungerande trådlöst nätverk i 

förhållande till de givna förutsättningarna gällande prestanda och 

tillgänglighet. Vi kan konstatera att övervakningsservern, som installerades i 

samband med det trådlösa nätverket, fungerade. NMS-servern övervakade 

accesspunkterna under och efter implementeringen och inga fel uppstod under 

eller efter implementeringen. Vi kom överens med GUNSHILL AB, om att 

avinstallera NMS-servern efter att vi var klara med projektet eftersom 

GUNSHILL AB inte hade något behov av den. 
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D– Analys 

Denna analys baseras på resultatet, de empiriska momenten under 

implementeringen av det trådlösa nätverket och de använda teoretiska källorna 

jämförda med de främsta egenskaperna och förbättringarna av 802.11n i 

Ubiquiti-utrustningen.  

Diverse faktorer har bidragit och påverkat resultatet i detta projekt. Dessa 

faktorer är följande: 

- De geografiska och ekonomiska förutsättningarna för GUNSHILL AB. 

- Den begränsade internethastigheten via ADLS modemet. 

- Ubiquitis funktioner och egenskaper i samband med användning av 

802.11n-teknologin. 
 

Det erhållna resultatet, som redovisades i avsnittet C, visar att målsättningen för 

detta projekt uppnåddes. Under planeringen och genomförandet av detta 

projektet tog vi hänsyn till GUNSHILL AB’s önskemål och riktlinjer gällande 

tekniska och ekonomiska faktorer.  

Målet för oss i detta projektet var att implementera ett trådlöst nätverk som inte 

skulle överstiga den planerade budgeten samt att detta skulle ha tillräckligt bra 

prestanda och erbjuda en stabil trådlös datakommunikation med möjlighet till 

utbyggnad i framtiden. 

Med tanke på datamiljön hos GUNSHILL AB kartlade vi de geografiska 

förutsättningarna och de fysiska hindren, utifrån den sammanlagda 

informationen om villan och mjölkproduktionsanläggningen i den preliminära 

site-surveyen. Det gav oss möjlighet att kunna designa och utarbeta 

placeringarna för accesspunkterna och den övriga utrustningen.  

Tack vare den fria sikten och det relativt korta avståndet mellan villan och 

mjölkproduktionsanläggningen blev en point-to-point länk den självklara 

lösningen mellan de två byggnaderna.  

På grund av att AP1 och AP2 är två identiska accesspunkter med enkelriktade 

antenner, vi fick möjlighet att använda tekniken dual linjär polarisation. Tack 

vare denna teknik och de 2x2 MIMO-enkelriktade antennerna inbyggda i AP1 

och AP2 fick vi möjligheten att använda båda den vertikala- och horisontella 

antennpolariteten via varje antenn. Detta bidrar till att accesspunkterna får 

synkronisera varandras polarisation och på det sättet få en bra signalstyrka och 

dataöverföring.  
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Vi kan även konstatera att antennpolarisation är en viktig egenskap att ta 

hänsyn till i trådlösa nätverk på grund av att trådlösa datanätverk är beroende 

av hur de elektromagnetiska vågorna transporteras via mediet luft.   

Det är viktigt att nämna att om accesspunkterna AP1 och AP2 hade haft olika 

metoder för antennpolarisation eller om de inte matchade varandras 

polarisation skulle detta ledda till en kommunikationsförlust och en försämring 

av signalstyrkan på grund av missanpassning mellan de utskickade 

polariserade signalerna via de vertikala och horisontella planen mellan AP1 och 

AP2.     

För att kunna synkronisera AP1- och AP2-antennerna använde vi Ubiquiti’s 

egen applikation. Detta verktyg finns i accesspunktens grafiska gränssnitt och 

förenklar kalibreringen mellan AP1 och AP2 och hittar den rätta vinkel-

ställningen mellan dem för att man ska uppnå en optimal kommunikation.  

Vad beträffar mjölkproduktionsanläggningen så utgick vi från de givna 

riktlinjerna som vi fick av företaget GUNSHILL AB. Enligt dessa parametrar 

bestod vårt uppdrag i att hitta ett kostnadseffektivt trådlöst nätverk som skulle 

täcka 350 kvadratmeter. Utifrån den genomförda pre-sitesurveyen kom vi fram 

till att det var lämpligt att använda enbart en accesspunkt. Orsaken till detta var 

att vi hittade en lämplig accesspunkt som uppfyllde våra krav. 

En viktig faktor som vi hade i åtanke under planeringen och installationen var 

att vi bestämde, på grund av ekonomiska faktorer, att använda en enda 

accesspunkt som Wi-Fi-hotspot, nämligen AP3. Detta beslut orsakade 

funderingar kring signalutbredningens prestanda och datahastighet till 

klienterna. Detta berodde på olika topologiska och fysiska hinder som finns i 

omgivningen på mjölkproduktionsanläggningen, som mjölkmaskinen, korna, 

anläggningens byggnadssätt, betongväggar etc.  

Vi kan beskriva mjölkproduktionsanläggningen som ett tydligt exempel på ett 

flervägs-utbredningsscenario. Detta scenario innebär både för- och nackdelar 

för 802.11n-teknologin. Som framgår av bilden (l), är de områden som 

påverkades mest av dämpningen zonerna G och H i den nya ladugården.  

Dämpningen orsakas troligen av de olika objekten och de fysiska hindren som 

finns i omgivningen. Vi kan också notera att den trådlösa kommunikationen i 

mjölkproduktionsanläggningen mellan AP3 och klienterna också är påverkade 

av klienternas antennsignalstyrka och avståndet.   
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Detta innebär att när klienterna befinner sig i zonerna G eller H kan de ta emot 

RF-signalerna, som skickas ut via accesspunkten AP3 på grund av AP3’s högre 

signalstyrka. Däremot kan AP3 inte ta emot signalerna som skickas tillbaka från 

Android-mobilenheterna, på grund av mobilenheternas signalstyrka. Vi kan 

också dra slutsatsen att de fysiska hinder som finns i omgivningen och även 

avståndet från klienterna till AP3 är parametrar som påverkar 

kommunikationen.   

Vi kunde dock fastställa att alla dessa hinder som finns i mjölkproduktions-

anläggningen ändå är hanterbara för 802.11n-teknologin på grund av 802.11n 

stödjer sig på MIMO-tekniken (Multiple-Input Multiple-Output). Tack vare 

denna teknik kan de studsande och reflekterade RF-signalerna, som skickades 

via AP3 eller klienterna, ändå tas emot via klienternas eller AP3’s inbyggda 2x2 

MIMO-antenner. Det innebär att AP3 och mobilenheterna ändå kan 

effektivisera kommunikationen på ett bättre sätt än äldre standarder genom att 

ta emot flera RF-signaler parallellt och samtidigt använda olika utrymmen i 

rymden på samma spektrala kanal i 2,4 GHz-bandet.  

 

En annan faktor som vi tog hänsyn till var den långsamma internethastigheten 

som levererades via ADSL-modemet. Detta modem levererade 7,2 Mbit/s till 

hela byggnadskomplexet, d.v.s. både till villan och hela mjölkproduktions-

anläggningen. 

Enligt de genomförda täckningsmätningarna är snittet på internethastigheten 

till mjölkproduktionsanläggningen 4,2 Mbit/s, den högsta erhållna hastigheten 

är 6,34 Mbit/s och den lägsta internethastigheten är 3,9 Mbit/s. Detta gav oss de 

förutsättningar som krävdes för att kunna köra Android-applikationen T4C- 

Inherd. Se bild (l) och avsnittet C - Resultat. 

Däremot skulle i det hypotetiska scenariot, där andra datorer eller enheter i 

byggnaden skulle använda internettjänster samtidigt, kunna leda till en 

överbelastning på nätet. GUNSHILL AB är medveten om detta och planerar att 

eventuellt uppgradera bredbandet till 100 Mbit/s under hösten. 

Sammanfattningsvis kan vi notera att under planeringen av detta examens-

arbete har vi föreslagit att använda accesspunkter som stödjer 5 GHz-bandet, 

för att inte alls utnyttja 2,4 GHz-bandet och för att kunna minska riskerna för 

störningar från andra enheter som använder de närliggande kanalerna i 2,4 

GHz-bandet.  
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Användningen av 5 GHz-bandet skulle till exempel kunna bidra till en enkel 

implementering av tekniken kanal-bindning. Med hjälp av denna teknik skulle 

vi kunna fördubbla dataflödet genom att använda två närliggande kanaler på 20 

Mhz istället för en enda. Vi kan även konstatera att 2,4 GHz-bandet har mindre 

förutsättningar för att implementera kanal-bindning på grund av att den har 

endast tre icke överlappande kanaler jämfört med 5 GHz-bandet som har 23 

icke överlappande kanaler. Tyvärr aktualiserades inte den möjligheten på 

grund av ekonomiska skäl. 

Vad beträffar de förbättringar och möjligheter som finns till en framtida 

utveckling, som vi ser på bilden (l) av områdena G och H, där en viss dämpning 

av RF-signalerna sker, är vårt förslag för att motverka denna dämpning av 

signalen att implementera en accesspunkt till med en rundstrålande antenn som 

kan placeras centralt i den nya ladugården. Denna accesspunkt skulle kunna 

kopplas till AP2 antingen trådlöst eller via kabel eftersom det finns bra 

förutsättningar för denna implementation. Resultatet av detta förslag skulle 

markant kunna förbättra täckningen och signalstyrkan i zonen F, G och H i den 

nya ladugården.   
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E – Diskussion 

Syftet och resultatet av detta examensarbete uppfyller GUNSHILL’s AB 

förväntningar. Täckningsmätningar som genomfördes under post-sitesurvey-

proceduren bekräftade att det implementerade trådlösa nätverket erbjuder full 

funktionalitet och tillgänglighet för användarna. Se bild (l). 

 

IEEE 802.11n-standarden har utan tvekan tagit ett stort steg framåt när det 

gäller utvecklingen av den trådlösa teknologin. Detta tack vare 802.11n’s nya 

tillägg, egenskaper och förbättringar i PHY- och MAC-lagret.   

En avgörande faktor under hela processen av implementeringen av det trådlösa 

nätverket är genomförandet av pre- och post-sitesurveyerna. 

Det beror på att en site-survey ger IT-administratören tillräckligt med 

information för att kunna planera, granska och implementera det trådlösa 

nätverket och även förbereda för den framtida utbyggnaden.  

Vi kan konstatera att de viktigaste referenserna som vi har använt för att kunna 

strukturera och planera detta projekt är ”Cisco Troubleshooting TechNotes, Site 

Survey Guidelines for WLAN deployment” [13]. De viktigaste punkterna är 

följande: 

- Vilka krav och förväntningar ska uppfyllas av det trådlösa nätverket? 

- Vilka verktyg skall användas för pre- och post-sitesurveyerna under 

implementeringen? 

- Genomföra en sitesurvey och samla information om byggnaden där man 

ska implementera det trådlösa nätverket. Hur ser omgivningarna och 

planlösningen ut? Hur ser byggnaden ut? Vilka material har använts? 

- Det är alltid bra att ha ett nätverksschema. Då kan man snabbt hitta en 

lösning när ett fel inträffar.  

- Genomföra en utredning om miljön och mäta upp de RF-signaler som 

finns i omgivningen. Föreligger risk för interferens från andra enheter i 

närheten? Hur hög är brusnivån? Se Kapitel 1, avsnittet A.5.1.3.1 – 

Dämpning och även avsnittet A5.1.3 .5 – Flervägs-utbredning. 

Det finns flera olika slag av enheter, objekt och andra fysiska hinder som 

kan orsaka dämpning, brus eller överlappning av kanaler, t.ex. 

mikrovågsugnar, Bluetooth enheter, trådlösa telefoner som använder 2,4 

GHz-bandet eller andra accesspunkter som finns i närheten, som 
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använder samma kanal i 2,4 GHz- eller 5 GHz-banden. Se Kapitel 1, 

A.5.1.3.1 – Dämpning. 
 

- Genomföra de nödvändigaste beräkningarna för att få en uppfattning 

om hur RF-signalerna kommer att påverkas. Se Kapitel 1, avsnittet A5.1.3 

.2 – Free Space Loss (FSL), avsnittet A5.1.3 .3 – Brus och avsnittet A5.1.3 .4 – 

Signal-to-Noise Ratio (SNR).  
 

- Använd lämpligt program och hårdvara för att effektivt kunna 

genomföra en Sitesurvey. I detta projekt har vi använt kostnadsfri 

programvara som har fungerat bra vid genomförandet av pre- och post- 

sitesurveyerna. Anledningen till att vi använde dessa program beror på 

ekonomiska faktorer.  Det är värt att notera att alla verktygen vi 

använde i detta projektet ger ett bra resultat men om vi hade haft en 

större budget kan vi rekommendera Metageek Wi-spy & Chanalyzer 

[10] eller Cisco WCS spectrum expert [11] på grund av att dessa verktyg 

ger ett noggrannare resultat och erbjuder fler alternativ och egenskaper 

vid implementeringen av större och mera komplexa trådlösa nätverk. 
 

- Planera var accesspunkterna skall placeras samt vilka antenner som skall 

användas för det trådlösa nätverket. Utnyttja den genomförda pre-

sitesurveyen. Se Kapitel 1, A5.1.2 .1– RF-sändtagare, A5.1.2 .2 – Antenner. 
 

- Genomföra en post-sitesurvey, vilket ger oss tillräckligt med information 

för att enkelt kunna korrigera de eventuella fel som uppstått efter 

implementeringen. Med hjälp av detta verktyg kan vi enkelt hitta döda 

punkter i det trådlösa nätverket. Vi har alltså använt post-sitesurveyen 

för att säkerställa korrekt funktionalitet och tillgänglighet med minimala 

fördröjningar i datatrafiken.   

Slutligen vill vi rekommendera användning av 802.11n-teknologin. Detta på 

grund av att 802.11n-teknologin erbjuder en mångfald av egenskaper och 

möjligheter vid implementationen av trådlösa nätverk. Tack vare att 802.11n-

teknologin har använts i det nuvarande nätverket hos GUNSHILL AB finns det 

möjlighet till en snabb utbyggnad och vidare utveckling av nätverket om 

behovet ökar i framtiden.  
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F – Ordlista 

 NAT – Network Address Translation,  

 Noise floor – Grundbrus är nivån för det omgivande bakgrunds-bruset i 

ett område. 

 Receiver Sensitivity – nivån på den signalstyrka som en trådlös enhet 

behöver för att ta emot eller göra en anslutning. 

 Roaming – Inom mobiltelefoni används begreppet då man, oftast 

automatiskt, kopplas om från en teleoperatörs nät till en annans. 

 SNMP – är ett protokoll som används för att övervaka och hantera 

datornätverk baserade på TCP/IP. 

 Dataflöde – är den datamängd som faktiskt passerar genom ett nät, till 

skillnad från den maximala kapaciteten (bandbredden). 

 WLAN – Wireless Local Area Network är ett samlingsnamn för olika 

typer av trådlösa lokala datornätverk. 

 Wi-Fi Hotspot – Hotspot kallas en plats med WLAN-täckning. Hotspots 

finns ofta i anslutning till järnvägsstationer, hotellrum, flygplatser och 

privata hus. 

 Wi-Fi – är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen 

ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att 

beskriva en teknik, som baseras på standarder i familjen IEEE 802.11. 

 WPA2 – Wi-Fi Protected Access. En säkerhetsstandard baserat på 802.11i 

utkast 3.  

 AP – Accesspunkt. 

 FCS – Frame Check Sequence 

 NMS – Network Management System 

 RF – Radiofrekvens. 

 RF-Mottagare – Radiofrekvensmottagare. 

 RF-Sändare – Radiofrekvenssändare. 

 RF-signaler – Radiofrekvenssignaler. 

 RF-system – Radiofrekvenssystem. 

 RF-sändtagaren – Radiofrekvenssändtagaren. 
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G1 – Verktyg 

 [14] Network Signal Info PRO (Android Applikation). Applikationen 

ger en detaljerad information om det nuvarande nätverket, såsom 

nätverksoperatörer, SIM-leverantör, typ av telefon, typ av nätverk, 

nätverksstyrka i dBm och ASU, datatillstånd, dataverksamhet, landskod 

för mobiltelefonen, enhets-ID, IP-adress samt roaming-statusen. 
 

 [15] Metageek Chanalizer 5. - programmet visualiserar din RF-miljö, 

samt bidrar vid felsökning av döda zoner. 
 

 [16] Bredbandskollen (Android Applikation) mäter med vilken 

hastighet användarens webbläsare kan skicka och ta emot data, alltså 

den hastighet som konsumenten kan utnyttja. Mätningen görs mot den 

geografiskt närmaste nationella knutpunkten som drivs av Netnod. 

Bredbandskollen mäter även vilken svarstid användaren har mot denna 

servern. 
 

 [17] WirelessMon (PC-Freeware). – WirelessMon är ett verktyg som 

tillåter användaren att övervaka status för det trådlösa WiFi-kortet samt 

samlar information om närliggande trådlösa accesspunkter och Wi-Fi 

hotspot-anslutningar samtidigt som den presenterar en komplett graf 

av signalstyrkan. 
 

 [18] Trap Receiver GUI (PC-Freeware), används för att få trappar 

(meddelanden) från klienter via SNMP-protokollet. 
 

 [19] Wifi Analizer (Android) är ett Discovery-verktyg, som visar 

statusen på Wi-Fi-kanalerna i 2 GHz- och 5 GHz-banden. 
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H – Bilagor 

H1 – Bilaga 1 

 

 

Lely mjölkningsrobotar (Astronaut A4) 

 

 

Maskinrummet i mjölkproduktionsanläggningen. 
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H2 – Bilaga 2 

 Accesspunkt 1 och 2, Ubiquiti Nano StationLoco station M2  

 

 

Acesspunkt 3, Bullet M2 Titanium med rundstrålande antenn ANT-0150N 

 



 

- 37 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


