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1 Introductie 

1.1 Scope van het document 

Dit document beslaat een verslaggeving van het Project “802.11a”. Het beschrijft de werkzaamheden 
uitgevoerd gedurende de tijdsduur van het project, waarbij originele test plannen en resultaten zijn 
toegevoegd aan de appendix van dit document. Uit de verschillende verkregen test resultaten zijn per 
onderwerp conclusies getrokken, waaruit een algeheel advies voor de organisatie is samengesteld. 

1.2 Structuur van document 

 
De structuur van het document is grofweg opgedeeld in drie delen. Het eerste gedeelte van het 
document beslaat H1 t/m H3 en bevat voornamelijk achtergrondinformatie over het project de 
betrokken organisaties en personen. Het tweede gedeelte van het document gaat in op de 
uitgevoerde werkzaamheden en bevat conclusies van de verschillende test metingen. Aan de hand 
van deze conclusies is een korte review van de gebruikte test apparatuur geschreven, zodat in het 
derde deel een compleet advies gegeven kan worden voor het implementeren van de 802.11a  
WiFi-standaard. 
 
Deel 1 (H1 t/m H3). 
 

� Hoofdstuk (1) Introductie: Dit hoofdstuk bevat de scope en structuur van het gehele 
document. 

� Hoofdstuk (2) Organisatie: Dit hoofdstuk beschrijft alle organisaties en of personen die 
betrokken zijn geweest, en of belang(en) hebben bij de uitvoer en resultaten van het 802.11a 
project. 

� Hoofdstuk (3) Test apparatuur: Dit hoofdstuk beschrijft een korte introductie van de test 
apparatuur die voor de verschillende metingen is gebruikt. 

 
Deel 2 (H4 t/m H6). 
 

� Hoofdstuk (4) Point to point: Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden, resultaten en 
conclusies van de uitgevoerde point to point metingen. 

� Hoofdstuk (5) Point to multi-point: Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden, resultaten en 
conclusies van de uitgevoerde point to multi-point metingen. Binnen dit gedeelte van het 
document worden ook de test resultaten besproken waarbij getest is met routing. 

� Hoofdstuk (6) Conclusie test apparatuur: Binnen dit hoofdstuk is een korte review geschreven 
van de gebruikte test apparatuur, waarin gebruik en prestaties worden behandeld. 

 
Deel 3 (H7) 
 

� Hoofdstuk (7) Advies: Aan de hand van alle getrokken conclusies is binnen dit document een 
advies gegeven voor zowel de algemene implementatie van de 802.11a standaard, als voor de 
te gebruiken apparatuur.   
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2 Organisatie 

2.1 Inleiding 

Het project 802.11a is initieel gestart door de organisatie Wireless Leiden. Door het toenemende 
aantal particuliere WiFi netwerken op de 2.4GHz frequentie is de stabiliteit van de huidige wireless 
backbone niet meer te garanderen. Tijdens een eerste oriëntatie met 802.11a WiFi apparatuur 
ondervonden vrijwilligers van Wireless Leiden problemen met het bereik van de 802.11a links. 

Wireless Leiden en de Hogeschool Leiden zijn in deze periode een samenwerkingsverband aangegaan, 
zodat studenten een mogelijkheid kregen om aan de verschillende projecten binnen de organisatie 
mee te werken. In de tweede helft van 2005 is het 802.11a project opgepakt door drie studenten van 
de hogeschool Leiden. Aanvankelijk was het de bedoeling om binnen dit project daadwerkelijk in het 
veld metingen uit te gaan voeren; bij Wireless Leiden was binnen die periode echter geen test 
apparatuur en systeem software beschikbaar om 802.11a nodes te kunnen bouwen. De doelstellingen 
binnen het project zijn nadien aangepast, en als eindproduct is een theoretisch onderzoek opgeleverd 
naar het opzetten van 802.11a links over lange afstand. 

In de tweede helft van 2006 is het project weer opgepakt door de studenten Douwe Hilverda en Tim 
Baas. Dit document beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden en de behaalde resultaten van deze 
periode.  

2.2 Betrokken organisaties 

Gedurende het project zijn verschillende organisaties betrokken geweest, binnen gedeelte van het 
document worden alle betrokken partijen kort toegelicht. 
  

2.2.1. Wireless Leiden. 

Voor het 802.11a project is Wireless Leiden de uiteindelijke opdrachtgever. Om het contact met de 
organisatie gedurende het project soepel te laten verlopen, was binnen de stichting Peter Poelijoe als 
project begeleider aangesteld. De test apparatuur die tijdens dit project is gebruikt is grotendeels  
beschikbaar gesteld door Wireless leiden. 

Website: http://www.wirelessleiden.nl 

2.2.2. Free Discovery / HSLeiden. 

Het project is uitgevoerd in het kader van Free Discovery project; het project Free Discovery wil via 
het draadloze netwerk in de regio Leiden nieuwe communicatietechnologie ontwikkelen. Het doel is 
om de (regionale) economie te stimuleren. Toepassingen worden in opdracht van bedrijven en 
instellingen samen ontwikkeld. Daarnaast wil Free Discovery technologie, kwaliteit en dekking van het 
netwerk verbeteren. De hogeschool van Leiden is een van de initiatief nemers van het free discovery 
project. Peter van der Wijden was gedurende het 802.11a project begeleider van uit HSLeiden, en 
droeg zorg voor de communicatie tussen de studenten en participerende organisaties binnen free 
discovery. 

Website: http://www.freediscovery.nl 
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2.2.3. Gandalf. 

Test metingen zijn binnen het 802.11a project zijn grotendeels uitgevoerd met Wandy ‘nodes’ . deze 
apparatuur is aan Wireless Leiden beschikbaar gesteld door Johan de Stigter van Gandalf. Gandalf is 
een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van diverse oplossingen op het 
gebied van WiFi.  

Website: http://www.gandalf.nl 

2.2.4. AnyWi. 

AnyWi is een van de mede initiatief nemers binnen het free discovery project; AnyWi is een 
gespecialiseerd bedrijf dat datacommunicatiesystemen ontwikkelt, en daarbij verschillende 
oplossingen voor location based services aanbiedt. Henk Uittenbogaard, tevens voorzitter van Wireless 
Leiden, was ons contact persoon binnen de organisatie. AnyWi heeft een tweetal 5GHz antennes en 
diverse kabels voor het project geleverd.   

Website: http://www.anywi.com 
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3 802.11a testapparatuur 

3.1 Inleiding 

Binnen dit gedeelte van het document staat een korte beschrijving van de test apparatuur die gebruikt 
is tijdens de veld metingen van het 802.11a project. Bij de initiatie van het project zijn twee Wandy 
‘nodes’ beschikbaar gesteld om point to point metingen uit te gaan voeren over lange afstand. Om 
ook de mogelijkheid te hebben de performance van point to multi-point links te testen, zijn door 
Wireless Leiden later in het project Soekris bordjes geleverd. Bij de verschillende point to multi-point 
metingen zijn de Wandy’s gebruikt als cliënts.  

3.2 Wandy 

3.2.1. Wandy 5XL Introductie. 

De Wandy 5XL is een outdoor point to point unit die gebruikt kan worden om locaties over lange 
afstand met elkaar te verbinden door middel van het 802.11a protocol. Bij de Wandy zijn WiFi 
enthernet en antenne geïntegreerd in een oplossing. Het moederbord is geïnstalleerd in een PVC 
behuizing waar achterop een RVS montage beugel is gemonteerd. De enige aansluiting is een outdoor 
waterbestendige UTP aansluiting. Over deze aansluiting wordt de Wandy voorzien van netwerk 
connectiviteit en stroom via een Power over ethernet oplossing. 

Website: http://www.wandy.org 
  

3.2.2. Wandy 5XL configuratie. 

De Wandy is ontwikkeld om met de standaard configuratie gemakkelijk een verbinding te kunnen 
opzetten, maar het is via de uitgebreide geïntegreerde webinterface mogelijk om de ‘node’ geheel 
naar wens te configureren. Hier kunnen opties als link afstand en frequentie, IP adres etc. op worden 
ingesteld. 
 

3.2.3. Wandy 5XL componenten. 

De Wandy`s waarbinnen het 802.11a project mee is getest bestaan uit de volgende componenten. 
Uitgebreide fabrieksspecificaties van de verschillende onderdelen en het totaal product zijn 
toegevoegd aan de appendix van dit document. 

- Diswire DW23 5GHz antenne, 

- Diswire WRC5 cliënt board, 

- Compex WLM54AG miniPCI WiFi card. 
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3.3  Soekris 

3.3.1. Soekris NET4826 introductie. 

Soekris mainboards worden bij Wireless Leiden volop gebruikt binnen het huidige 802.11b WiFi 
netwerk; de Soekris is een embedded computer die goed bruikbaar is als node in een draadloos 
netwerk. Gedurende het project is gebruik gemaakt van een Soekris NET4826, welke geschikt is voor 
het opzetten van 802.11a links. De Soekris NET4826 bevat twee miniPCI sloten waarin 802.11a WiFi 
cards geconfigureerd kunnen worden, en een ethernet port voor zowel netwerk connectiviteit als 
stroom toevoer.  

Website: http://www.soekris.com 
 

3.3.2. Soekris NET4826 configuratie 

De configuratie van een Soekris is afhankelijk van het besturingssysteem dat geïnstalleerd wordt. 
Binnen Wireless Leiden zijn alle bestaande 802.11b node uitgerust met een FreeBSD 5.x versie. 
FreeBSD OS distributies tot en met versie 5.x beschikken niet over native ondersteuning voor het 
802.11a WiFi protocol, daarom is gekozen om FreeBSD 6.0 te gebruiken als besturingssysteem voor 
de Soekris NET4826. Voor de installatie en configuratie van de Soekris 4826 is tijdens dit project een 
aparte handleiding geschreven. 

 
3.3.3. Soekris NET4826 componenten 

De Soekris node waarbinnen het 802.11a project mee is getest bestaat uit de volgende componenten. 
Uitgebreide fabrieksspecificaties van de verschillende onderdelen en het totaal product zijn 
toegevoegd aan de appendix van dit document. 

- Stella Doradus 5GHz antennas, 

- Soekris NET4826 mainboard, 

- 2 x Winstron CM9 WiFi card, 

- Gandalf gold 50 ohm antenna cables. 
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4 802.11a Point to point 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de werkwijze van de point to point tests beschreven. Alle tests worden aan 
gelicht met een kleine toelichting. De test resultaten kunnen gevonden worden in de betreffende 
documenten.  

Na de werkwijze worden er conclusies getrokken per onderwerp dat getest is. 

4.2 Werkwijze 

De point to point tests die zijn uitgevoerd hebben alle alleen betrekking tot de Wandy’s en de 
prestaties hiervan. Er zijn geen andere apparaten in deze tests mee genomen. 

Om te testen zijn er op de Wandy’s laptops aangesloten. Op deze laptops draait test programmatuur, 
de laptops communiceren over de Wandy’s met elkaar. 

Er is binnen het project gestart met een indoor test om de mogelijkheden van de apparatuur te 
testen, zodat deze als referentie voor volgende metingen gebruikt konden worden. Bij deze test zijn 
diverse snelheidsmetingen gedaan om een maximale snelheid vast te stellen. 

Een vervolgtest, de eerste test buiten, is in de Eilandspolder gedaan om bekend te raken met het 
uitrichten van de antennes, het instellen van timings en het buiten werken met de masten. Tijdens 
deze test zijn er snelheden gemeten. Dit is een oriëntatie test geweest. 

De tweede buiten test (Mijsepolder) is volgens een testmethode document gedaan. Deze methoden 
hebben we geschreven zodat de tests eenduidig worden uitgevoerd. Bij deze test zijn verschillende 
time-out settings getest om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Hierbij zijn de snelheden per 
test genoteerd, en zijn aftanden tot 3600 meter getest. 

De derde veldtest is uitgevoerd over het Markermeer. Deze locatie is gekozen om een andere 
ondergrond te gebruiken en een grotere afstand te kunnen halen zonder obstructie. Metingen zijn 
gestart over een afstand van 3,3 kilometer zodat de invloed van het wateroppervlak op de 
doorvoersnelheid gecontroleerd kon worden. De test is vervolgens uitgebreid naar een afstand van  
7 kilometer. Bij deze test zijn wederom time-out instellingen mee genomen zodat uitkomsten 
vergeleken kunnen worden met de uitkomsten uit eerdere tests. 

De vierde test bij het Markermeer is mislukt doordat problemen ontstonden met een van de test 
laptops. De stroomvoorziening hield het hierbij voor gezien.  

De vijfde test (markermeer dag 3) is een test welke de vorige mislukte moet vervangen. Na 
commentaar van Johan de Stichter is er een aanpassing geweest in de test methode om in plaats van 
te testen met FTP transfers met iperf te werken. De afstanden zijn tot 13,1 Km getest, waarbij een 
stabiele link gerealiseerd kon worden. 

Na deze tests is er om er zeker van te zijn dat de laptops geen bottleneck vormen voor het data 
verkeer een test tussen de laptops met een cross-over kabel gedaan. De laptops haalde onderling 
bijna 100 Mbits. Hier mee is aangewezen dat de laptops geen negatieve invloed hebben op de 
doorvoersnelheid tests tussen de Wandy’s. 
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4.3 Conclusies 

4.3.1. Aanpak. 

De conclusies binnen deze paragraaf zijn per onderwerp beschreven, en zijn gebaseerd op een 
combinatie van de behaalde indoor en outdoor test resultaten. De volgende documenten hebben 
betrekking op deze conclusies: 

- Testplan / resultaten Eilandspolder 1, 

- Testplan / resultaten Mijsepolder 1, 

- Testplan / resultaten Markermeerg Dag 1t/m 3 

- Indoor testresultaten. 

Deze documenten kunnen worden teruggevonden in de appendix van dit document. 
 

4.3.2. Time-out settings. 

De time-out settings zijn van groot belang. Het maakt niet zo zeer uit als de instellingen voor een 
grotere afstand worden gebruikt, maar het wordt vervelend als de afstand te krap word ingesteld. De 
time-out settings zijn getest in de Mijsepolder_1 en de Markermeer_1 tests. Hieronder is een grafiek 
samen gesteld van de twee test dagen. Op de Y as staan de behaalde transfersnelheden, op de X as 
de ingestelde time-outs. 
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4.3.3. Transmit rate. 

De transmit rate instellingen zijn getest in de veldtest in de Eilandspolder en Mijsepolder_1.  
Op 54 Mbit zijn de beste resultaten gehaald in alle testmetingen die zijn uitgevoerd. Bij langere 
afstandmetingen zijn deze instellingen ook getest, hieruit kwam het zelfde beeld naar voren. Lagere 
instellingen leidde logischerwijs tot lagere overdracht snelheden Wat opvalt is dat de RSSI waardes 
hoger uitvallen als een lagere transmit rate is ingesteld. Voor de tests die zijn uitgevoerd waren de 
RSSI waardes hoog genoeg om de transmit rate op 54 Mbit te laten staan. Mochten RSSI waarde te 
laag uitvallen dan is het de moeite waard om de transmit rate lager te zetten. 
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4.3.4. Transfer rate. 

Belangrijke data uit de testmetingen zijn de transfer rates. Naar verwachting is deze op korte 
afstanden hoger dan bij de langere afstanden. Hieronder is een grafiek van de maximaal behaalde 
doorvoersnaelheden over alle afstanden die getest zijn met de Wandy’s 
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5 802.11a Point to Multi-point 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden, resultaten en conclusies van de uitgevoerde point to 
multi-point metingen. Binnen dit gedeelte van het document worden ook de test resultaten besproken 
waarbij getest is met routing. Alle werkzaamheden die staan beschreven vonden plaats in de eind fase 
van het project en door tijdsgebrek zijn outdoor metingen niet dubbel uitgevoerd. Behaalde resultaten 
over multi-point metingen behoeven daarom verder onderzocht en getest te worden, voordat hierover 
definitieve conclusies kunnen worden getrokken. 

5.2 Werkwijze 

Na het afronden van de point to point test metingen, is een start gemaakt met het meten van de 
prestaties over point to multi-point 802.11a verbindingen. De onderwerpen getest in het voorgaande 
hoofdstuk dragen bij aan de beeldvorming van de optimale apparaat / driver instellingen; bij  
metingen over point to multi-point verbindingen zijn deze onderwerpen en conclusies niet verder 
onderzocht. Conclusies van het voorgaande hoofdstuk zijn overgenomen bij het opzetten van de 
optimale verbinding voor multi-point test metingen. 

Vanuit Wireless Leiden was vraag naar de prestaties van 802.11a point to multi-point verbindingen in 
verschillende test opstellingen. Binnen het huidige 802.11b netwerk zijn nodes veelal geconfigureerd 
als multi-point nodes, waarbij over een antenne meerdere links zijn opgezet. Point to multi-point test 
opstellingen waarmee binnen dit project is getest staan uitgebreid beschreven in de bijbehorende test 
documentatie.  

Omdat de Soekris node niet beschikt over een voorgeïnstalleerd besturingsysteem, is vooraf aan het 
testen een Soekris ingericht met FreeBSD 6.0. De installatie en configuratie hiervan staat beschreven 
in een los document wat tijdens het project is opgesteld. 
Bij het starten van de metingen zijn de opstellingen eerst binnenshuis opgezet. De stappen voor het 
instellen van de Soekris zijn hierbij genoteerd, zodat tijdens een veldtest configuratie fouten kunnen 
worden voorkomen. 

Bij de eerste metingen met multi-point opstellingen is alle testapparatuur in dezelfde ip-range  
geconfigureerd. Binnen deze opstellingen fungeerde het Soekris systeem als host, en beide Wandy’s 
als client systemen. Test metingen zijn uitgevoerd waarbij beide client systemen over één antenne 
met het host systeem verbonden waren, vervolgens is performance gemeten over een opstellingen 
waar de client systemen ieder met een fysiek gescheiden verbinding verbonden zijn. Het host systeem 
heeft bij deze opstelling twee WiFi cards geïnstalleerd die geconfigureerd zijn als bridge. Na het 
bepalen van de maximale snelheid bij deze twee opstellingen, is de configuratie van de laatste 
opstelling is gewijzigd. Het host systeem is geconfigureerd om het verkeer tussen de twee client 
systemen te routeren, zodat bepaald kan worden wat voor invloed dit heeft op de doorvoersnelheid. 

Na de afronding van de verschillende indoor test metingen, is in overleg met Wireless Leiden een plan 
opgesteld voor een veldtest binnen het bestaande netwerk. Na de voorbereiding van dit plan is door 
de organisatie echter een andere locatie gekozen. Doordat het project zich reeds in de eindfase 
bevond, was het niet mogelijk om deze veldtest daadwerkelijk uit te gaan voeren. Uiteindelijk is 
gekozen om zelf een multi-point veldtest op te zetten, waarbij de werkwijze evenredig is aan de test 
metingen die binnenshuis zijn uitgevoerd. 
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5.3 Conclusies 

5.3.1. Aanpak. 

De conclusies binnen deze paragraaf zijn per onderwerp beschreven, en zijn gebaseerd op een 
combinatie van de behaalde indoor en outdoor test resultaten. De volgende documenten hebben 
betrekking op deze conclusies: 

- Testplan Mijsepolder 2, 

- Testresultaten Mijsepolder 2, 

- Indoor testresultaten. 

Deze documenten kunnen worden teruggevonden in de appendix van dit document. 
 

5.3.1. 802.11a Point to multi-point. 

Point to multi-point verbindingen, zijn binnen dit project uitgevoerd met de volgende test opstellingen. 
Voor het eerste test moment zijn twee Wandy ‘nodes’ zijn in client mode verbonden met het Soekris 
host systeem, waarbij alle test apparatuur binnen dezelfde ip-range is geconfigureerd. Het Soekris 
host systeem beschikt over 1 WiFi kaart/antenne waarover beide client systemen zijn verbonden. 
Voor het tweede test moment is een tweede WiFi kaart/antenne in het soekris systeem geïnstalleerd. 
Alle test apparatuur is nog steeds geconfigureerd binnen een ip-range. De WiFi kaartjes zijn met 
elkaar gebridged, zodat de client systemen met elkaar kunnen communiceren over een fysiek 
gescheiden verbinding. 

In onderstaande grafiek staat de maximale snelheid weergegeven voor beide test momenten. De 
indoor een outdoor resultaten zijn met elkaar per test opstelling gecombineerd, waardoor het verschil 
in doorvoersnelheid duidelijk zichtbaar is. 
 

 

De behaalde indoor resultaten voor de eerste test opstellingen zijn als verwacht. De maximale 
doorvoersnelheid ligt hierbij rond 12000 Kbps wat ongeveer 50% is van maximale doorvoersnelheid 
gehaald bij point to point test metingen. Outdoor resultaten zijn een stuk lager uitgevallen, de 
maximale doorvoersnelheid lag bij deze metingen op ongeveer 4500 Kbps. Een reden hiervoor kan 
zijn dat de gebuikte antenne op het host systeem niet geschikt is voor multi-point verbindingen over 
langere afstanden. De gebruikte antenne heeft een openingshoek van 15 graden en binnen onze 
outdoor test opstelling is getest over een afstand van ruim twee kilometer tussen client en host.  
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Beide client systemen zijn nagenoeg op gelijke afstand van het host systeem geplaatst onder een 
openingshoek van ongeveer 15 graden. Om uit te sluiten dat een van de twee client links de oorzaak 
was van de lagere doorvoersnelheid, zijn binnen dezelfde opstelling individuele point to point 
verbindingen met het host systeem opgezet, waarbij doorvoersnelheden van ruim 18500 Kbps zijn 
gehaald. Bij Transfers gestart vanaf het host systeem werden zelfs snelheden boven 23000 Kbps 
gemeten. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de lagere doorvoersnelheid hoogst waarschijnlijk 
veroorzaakt wordt door het type antenne geïnstalleerd op het host systeem.  

Bij de tweede testopstelling liggen de gemeten resultaten voor zowel indoor als outdoor een stuk 
hoger. Voor de indoor opstelling ligt de maximale doorvoersnelheid rond 22300 Kbps, wat ongeveer 
200 Kbps lager ligt als de maximale doorvoersnelheid gehaald bij point to point testmetingen.  
De Outdoor test resultaten liggen bij de tweede opstellingen dichter bij de doorvoersnelheden die 
indoor zijn behaald, de maximale doorvoersnelheid is hierbij gemeten rond 18500 Kbps. Deze snelheid 
is evenredig aan die van de individuele links, waarbij point to point transfers werden gestart vanaf een 
client systeem richting host. Bij point to point transfers gestart vanaf het host systeem naar een 
enkele client zijn echter snelheden gemeten van ruim 23000 Kbps.  
Binnen de outdoor testopstelling bevindt het host systeem zich op een hoger punt dan de twee client 
systemen, waardoor het host systeem in de omgeving minder last heeft van Fresnel zone obstructie. 
Het is waarschijnlijk dat wanneer de client systemen hoger geplaatst en beter uitgericht worden, 
doorvoersnelheden op gelijke hoogte komen met de behaalde indoor resultaten. 

5.3.2. 802.11a Routing 

Alle voorgaande point to point en point to multi-point test metingen binnen het project, zijn 
uitgevoerd in een opstelling waarbij alle test apparatuur in een ip-range stond geconfigureerd. Binnen 
het bestaande netwerk van Wireless Leiden wordt gebruik gemaakt van een eigen routing protocol, 
“ivrouted’. Omdat geen tijd beschikbaar was dit binnen de soekris installatie te implementeren, is 
tijdens het testen gebruik gemaakt van de standaard FreeBSD route deamon. Aan de test apparatuur 
is de volgend IP- adressering toegewezen. 
 

 
Test opstelling 1 Indoor / Outdoor. 

 

De bovenstaande test opstelling is gebruikt bij zowel de indoor als outdoor test metingen. Deze 
testopstelling is identiek uitgevoerd aan de laatste multi-point test zonder routing. Voor het eerste test 
moment zijn iperf troughput metingen gestart tussen beide client systemen, waarbij het host systeem 
het verkeer tussen twee WiFi interfaces route richting de client systemen.  
Voor een tweede test zijn Iperf troughput metingen gestart tussen één client en het host systeem. Op 
het host systeem is een laptop met iperf server via ethernet aangesloten, waarbij het verkeer tussen 
de WiFi kaart en onboard ethernet interface geroute wordt. 

 
Test opstelling 2 Indoor / Outdoor. 
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Onderstaande grafiek laat een overzicht zien van de maximale doorvoersnelheid behaald bij de 
verschillende test metingen uitgevoerd met routing. De doorvoersnelheid behaald zonder routing, is 
de snelheid die gemeten is bij de voorgaande outdoor multi-point metingen. 

 

Het eerste test moment laat een duidelijke daling in doorvoersnelheid zien ten opzichte van de 
metingen zonder routing. De maximale doorvoersnelheid gemeten bij zowel de indoor als de outdoor 
opstellingen ligt rond 12000 Kbps. De doorvoersnelheid ligt hierbij ongeveer 4500 Kbps lager dan de 
outdoor resultaten zonder routing, en bijna  50% lager in vergelijking met de indoor resultaten zonder 
routing. De reden dat zowel indoor en outdoor doorvoersnelheden met routing niet boven de 12000 
Kbps komen, is waarschijnlijk terug te leiden op de CPU van het host systeem. Tijdens de 
verschillende iperf troughput metingen is met “top” de CPU belasting van het host systeem 
gemonitord, waarbij het CPU gebruik gedurende alle metingen maximaal was.  

Voor het tweede test moment is gekozen om routing op te zetten tussen één WiFi kaart en de interne 
ethernet adapter, zodat het verschil in doorvoersnelheid met de voorgaande testopstelling bepaald 
kon worden. De resultaten weergeven in de grafiek, laten bij de tweede test opstelling zien dat de 
maximale doorvoersnelheid op ongeveer 15000 Kbps ligt. Gedurende deze metingen is nogmaals het 
CPU gebruikt van het host systeem gemonitord. Evenals bij de voorgaande opstelling was de 
processor load tijdens de tranfers maximaal.  

De grafiek laat voor beide test momenten zien dat de behaalde resultaten voor de indoor en outdoor 
opstelling ongeveer op gelijke hoogte liggen, wat betekend dat de doorvoersnelheid binnen de test 
opstellingen niet gelimiteerd is door omgevingomstandigheden. De meest waarschijnlijke reden voor 
de vertraagde doorvoersnelheid is dat de geïnstalleerde WiFi adapters, gebaseerd op een Atheros 
chipset(driver), sterk afhankelijk zijn van de processor. Dit kan worden afgeleid uit de resultaten van 
de tweede test opstelling, waarbij de doorvoersnelheid hoger en dichterbij de doorvoersnelheid ligt die 
behaald is bij de metingen zonder routing. De meest aannemelijke reden hiervoor is dat routing 
binnen deze opstelling is opgezet tussen één WiFi kaart en de interne Ethernet interface,   
en in tegenstelling tot de gebruikte WiFi drivers is Ethernet veel minder CPU afhankelijk. Doordat 
binnen de tweede opstellingen via één WiFi adapter het verkeer naar ethernet wordt doorgestuurd, 
kan uiteindelijk een hogere doorvoersnelheid behaald worden. 
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6 Review testapparatuur 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk word beschreven wat de gebruik en prestatie ervaringen zijn van de Soekris NET4826 
en de Wandy 5XL.  

6.2 Soekris NET 4826 

6.2.1. Inleiding. 

De Soekris NET4826 is een embedded computer in de vorm van een klein solide bordje waardoor deze 
in veel behuizingen te monteren is. De twee miniPCI sloten zijn makkelijk te bereiken omdat deze aan 
de bovenkant van de Soekris zijn gesitueerd. De aansluitingen op de Soekris zitten alle aan één zijde, 
op de bovenkant van het bord. Hier is ook een reset knop geplaatst. Door deze opbouw kunnen op 
één na alle zijdes krap worden ingebouwd.  
Door dat de Soekris Power over Ethernet ondersteund is de stroomvoorziening makkelijk te regelen en 
word  het aantal benodigde kabels gereduceerd tot één. De seriële poort draagt zorg voor een directe 
fysieke link met het apparaat. 

6.2.2. COM BIOS. 

De Soekris beschikt over een BIOS welke te configureren is over de seriële poort. Het BIOS is in te 
stellen met behulp van een commandline. Hier is een simpele duidelijke help functie bij die basis 
instructies geeft. Over deze zelfde poort is het BIOS tevens te updaten. De verschillende en 
geavanceerdere boot opties zijn iets minder makkelijk terug te vinden, maar de documentatie hierover 
bied uitkomst. 

6.2.3. Prestaties. 

Door het type processor en de flashdisk is het stroom verbruik van de Soekris behoorlijk laag. 
Hierdoor is deze erg geschikt voor allerlei outdoor toepassingen. 
De processor is niet de snelste maar snel genoeg om met Atheros miniPCI kaartjes op 802.11a een 
fatsoenlijke snelheid te halen als deze gebridged zijn. Deze prestaties gelden ook voor de 
geïntegreerde ethernet kaart van de Soekris in bridged modus. Moet de Soekris echter gaan routeren 
dan vallen de prestaties tegen. De CPU word al snel 100% belast. Dit gaat ten koste van de doorvoer 
snelheid.  

6.2.4. Conclusies. 

De Soekris is een naar eigen inzicht te configureren embedded computer, zowel hard als software 
matig. Hierdoor zijn er een groot aantal toepassingen voor dit apparaat te bedenken.  
Voor een backbone van een MAN WiFi netwerk is het apparaat aan de trage kant zeker als deze moet 
routeren. Ook is het aantal WiFi links beperkt door het maximum van twee miniPCI interfaces. Het is 
voor deze toepassing aan te raden verder te kijken naar een sneller apparaat met meer uitbreid 
mogelijkheden. Een bridge functie tussen een 802.11a link en een ethernet LAN levert als eerder 
genoemd goede prestaties op. Een school of andere instelling kan hiermee goed met het MAN 
netwerk worden gekoppeld.  
Als accespoint voor een omgeving op 802.11b met een 802.11a uplink naar de rest van een WiFi 
netwerk is de Soekris wel geschikt. De lage snelheid van 802.11b levert de Soekris geen problemen 
op en de interlink kan de 802.11b cliënts voorzien van voldoende bandbreedte. 
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6.3 Wandy 5XL 

6.3.1 Inleiding. 

De Wandy is een paneel antenne met op de achterkant een klein kastje gemonteerd, naast dit kastje 
zit een mast koppeling. Aan de onderkant van het kastje is een waterdichte UTP aansluiting geplaatst. 
Dit is tevens de enige fysieke aansluiting die de Wandy heeft. Stroom word aangeleverd door middel 
van PoE. Dit kleine simpele ontwerp maakt het installeren erg eenvoudig. De Wandy word op  een 
mast geplaatst er word één kabel naar de Wandy gelegd en de fysieke installatie is compleet. 

6.3.2 Configuratie. 

De Wandy is te configureren met een webinterface of met een SSH commandline sessie. Hier in zijn 
instellingen als frequentie, SSID, afstand, functie, IP adres etc. in te stellen. De web interface is 
overzichtelijk en snel. De commandline interface is simpel en effectief, hier kunnen ook veel gegevens 
over de verbinding worden uitgelezen. 

Als er instellingen aan de WIFI interface worden gedaan moet het apparaat opnieuw op starten om 
deze actief te maken. 

6.3.3 Prestaties. 

De Wandy levert een solide prestatie. De snelheid is constant en op lange afstanden nog zeer 
acceptabel. Dit is terug te zien in de test resultaten “point to point”. Het uitrichten van de Wandy is 
goed te regelen en hoeft niet veel tijd te kosten. Door op de commandline de verbinding gegevens op 
te vragen aan beide kanten van de link is deze klus te regelen. 

6.3.3 Conclusie. 

Dit apparaat is geschikt om lange afstandlinks mee te realiseren die gekoppeld zijn aan een apparaat 
met een ethernet aansluiting. Hiervoor zou een Soekris of een andere machine gebruikt kunnen 
worden. 
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7 Advies 

7.1 Inleiding 

In opdracht van Wireless Leiden zijn binnen dit project de mogelijkheden onderzocht van de 802.11a 
standaard. De 802.11a standaard is bedoeld om ingezet te gaan worden op interlinks tussen 
bestaande 802.11b nodes. De organisatie verwacht hiermee de interferentie problemen op de 2.4GHz 
band te omzeilen, zodat een snelle en stabiele wireless backbone gerealiseerd kan worden. 
Binnen dit hoofdstuk wordt een advies uitgebracht over de 802.11a standaard en de inzetbaarheid 
hiervan. Dit advies is opgebouwd aan de hand van de verschillende conclusies die binnen dit 
document staan beschreven. 

Het advies is opgedeeld in twee delen, in het eerste deel wordt advies gegeven over de implementatie 
en het gebruik van de 802.11a standaard zelf. Het tweede gedeelte gaat in op de 802.11a test 
apparatuur die binnen het project is gebruikt, waarbij advies wordt gegeven over implementatie, 
geschiktheid, en mogelijke oplossingen. 
 

7.2 Advies 802.11a standaard 

7.2.1 Voordelen 

De 802.11a standaard is op een aantal punten in het voordeel ten opzichte van de 802.11b standaard. 
Het maximaal legaal te gebruiken zendvermogen ligt een stuk hoger dan bij de 802.11b standaard, 
ook de snelheid van 54 Mbps is een stuk hoger. De gebruikte frequenties worden een stuk minder 
toegepast dan die van de b standaard waardoor de deze minder aan interferentie onderhevig is, en de 
band waarop de 802.11a standaard functioneert is een stuk breder. Indien er op een kanaal wel 
interferentie is kan het kanaal worden aangepast, ieder kanaal functioneert op zijn eigen band, bij de 
802.11b standaard overlappen de kanalen elkaar. 

7.2.2 Nadelen 

De nadelen van 802.11a is de penetratie van straling. Door de hoge frequentie word het signaal snel 
verstoort als er iets in de weg staat. Voor deze standaard is line of sight erg belangrijk. De prestaties 
van de standaard gaan snel omlaag als er een object in de weg staat.  

7.2.3 Time-out settings 

De time-out instellingen zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van de verbinding. Dit is terug te lezen uit 
de grafiek van de point to point test metingen. Instellingen die te krap zijn zorgen voor een enorm 
prestatie verlies. Instellingen die te ruim zijn maken minder uit, maar schelen ook nog. Het is aan te 
raden om voor iedere verbinding deze instellingen te fine tunen. 

7.2.4 Transmitrate 

Voor de tests die wij hebben uitgevoerd is de 54 Mbit snelheid de beste instelling. Hiermee zijn de 
hoogste snelheden gehaald. Als de transmit rate echter lager word in gesteld is het ontvangen signaal 
sterker. Dit kan voor lange links en voor links die een minder goede line of sight hebben is dit wellicht 
een uitkomst bieden. 

7.2.5 Conclusie 

De besproken standaard heeft erg veel voordelen ten opzichte van de reeds gebruikte. Vooral de 
snelheid is een welkome verbetering. Gezien veel interlinks op hoge plaatsen gelegen zijn is het aan 
te raden om op deze plekken te beginnen met de implementatie van 802.11a. Voor multipoint links is 
meer onderzoek nodig, uit onze tests lijken deze voor veel vertraging te zorgen. Af te vragen is of een 
modern netwerk niet de investering verdient om dedicated links in te zetten als interlinks. Zeker als in 
de toekomst multimedia streaming projecten worden ontwikkeld. 
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7.3 Advies 802.11a apparatuur 

Gedurende het project zijn de prestaties van de gebruikte apparatuur binnen verschillende test 
opstellingen gemeten. Hoewel deze opstellingen niet geheel overeenkomen met de daadwerkelijke 
configuraties binnen het bestaande netwerk van wireless Leiden, kan aan de hand van deze resultaten 
en conclusies toch een goed beeld gevormd worden over de prestaties wanneer deze daadwerkelijk 
geïmplementeerd zou worden. 

De geschiktheid van de apparatuur is sterk afhankelijk van de opstelling / configuratie waarbinnen het 
gebruikt gaat worden. Omdat binnen het bestaande netwerk van wireless leiden de hardware matige 
configuraties van de nodes onderling verschillen, zijn een aantal situaties beschreven waarin de 
apparatuur mogelijk goed of niet goed zou presteren. 
 

7.3.1. Configuratie 802.11a node 

Tijdens het project zijn voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een aantal test metingen 
vanaf de bestaande node “SOM”. Deze 802.11b node bestond uit een soekris en een drietal 
directionele 2.4GHz antennes. Over iedere antenne zijn hierbij meerdere links verbonden met het host 
systeem. Indien deze “backbone” node vervangen zou worden voor 802.11a apparatuur, kan binnen 
assortiment van “soekris engineering” voor de volgende bordjes gekozen worden: 

- NET4826 

- NET4801 

Wanneer het host systeem vervangen wordt voor een NET4826, zou de mogelijk om drie directionele 
antennes aan te sluiten wegvallen. Het systeem heeft twee miniPCI slots beschikbaar om WiFi 
adapters te kunnen installeren. Indien de node identiek geconfigureerd zou worden aan de opstelling 
die staat beschreven in paragraaf 5.3.2, zal de maximale doorvoersnelheid over de totale link 
waarschijnlijk rond 12000 Kbps komen te liggen.  
De beperking in doorvoersnelheid wordt veroorzaakt doordat het host systeem niet over voldoende 
capaciteit beschikt om routing tussen de twee Atheros WiFi adapter op volle snelheid uit te voeren.   
Dit probleem zou mogelijk opgelost kunnen worden als binnen de opstelling het host systeem 
vervangen wordt voor een Soekris NET4801, dit systeem heeft beschikking over één miniPCI slot en 
vier ethernet poorten. Door een “Wandy oplossing” op de ethernet poort aan te sluiten, kunnen 
meerdere individuele WiFi links worden opgezet. Hoewel de NET4801 beschikt over dezelfde CPU als 
de NET4826, zal het opzetten van routing bij deze opstelling veel minder invloed hebben op de 
doorvoersnelheid, doordat het doorsturen van verkeer binnen het host systeem over ethernet 
verloopt. 

Buiten het gebruik van een Soekris host systeem kan ook gezocht worden naar een andere type 
mainboard. Diverse embedded computers zijn uitgerust met Intel XScale procesoren waarbij meer 
capaciteit ter beschikking staat. Een voorbeeld hiervan is de GW2348-4 van Gateworks, dit systeem 
beschikt over 4 miniPCI sloten en een Intel Xscale 533 MHz (ARM) CPU. Bij het gebruik van een 
dergelijke oplossing is het mogelijk 4 WiFi adapters te installeren in tegenstelling tot de Soekris Net 
4826, waarbij twee miniPCI sloten beschikbaar zijn. Het is waarschijnlijk dat binnen dezelfde 
opstelling de XScale 533MHz CPU een hogere doorvoersnelheid bewerkstelligd dan de 233MHz AMD 
Geode CPU. De beperking in doorvoersnelheid van de NET4826 is binnen dit project verder niet 
onderzocht. Het mogelijke verschil in doorvoersnelheid kan echter achterhaald worden door een iperf 
troughput meting uit te voeren tussen twee snellere x86 computers met dezelfde Atheros WiFi 
adapters en idem FreeBSD 6.0 build. 

Als binnen dezelfde opstelling meerdere links over één enkele antenne / WiFi adapter worden opgezet 
zal de doorvoersnelheid aanzienlijk dalen. Hoeveel dit daalt is afhankelijk van het type antenne, 
afstand en openingshoek waarmee de verbindingen zijn opgezet. De opstelling waarmee dit binnen 
het project is getest staat beschreven in paragraaf 5.3.1. De maximale doorvoersnelheid daalde bij 
deze test opstellingen tot 4500 Kbps over de totale link, waarbij iperf transfers werden gestart tussen 
twee cliënt systemen. Omdat de links individueel geen daling van de doorvoersnelheid ondervinden, 



Productverslag  802.11a 
 

Document ID: 802.11a 
Versie: 1.0 

[21/148] 
 

Datum: 20-10-07 

 

zal dit probleem alleen optreden wanneer data van of naar beide client systemen verzonden wordt via 
één antenne / radio in het host systeem. Binnen dezelfde opstelling, maar dan indoor uitgevoerd, 
vond echter geen onverwachte daling in doorvoersnelheid plaats. Bij het implementeren van dit soort 
multi-point links, kan een antenne met grotere openingshoek waarschijnlijk uitkomst bieden. Hier is 
binnen het project niet mee getest, waardoor het moeilijk is een schatting te maken van de 
uiteindelijke prestaties. 

7.4 Conclusie 

De organisatie Wireless Leiden wil binnen het bestaande netwerk gaan innoveren op het gebied van 
onder andere “location based services” en video streaming. Hoewel gedurende het project is gebleken 
dat 802.11a standaard een goede vervanger kan zijn voor de huidige 802.11b backbone, is de manier 
van implementatie erg belangrijk om de voordelen van deze stadaard optimaal te kunnen benutten. 
Buiten de stabiliteit van de 5GHz frequentie is de doorvoersnelheid een belangrijk voordeel van de 
802.11a standaard. Binnen het project is echter gebleken dat de doorvoersnelheid sterk afhankelijk is 
van zowel de software als hardwarematige configuratie van de 802.11a node. Het aantal toepassingen 
dat nu en in de toekomst gebruik gaat maken van het netwerk bepaald hoeveel capaciteit nodig is 
voor de verschillende delen van de wireless infrastructuur. De organisatie kan uiteindelijk haar keuze, 
voor de aanschaf en configuratie van 802.11a apparatuur, het beste baseren op de hoeveelheid 
bandbreedte die men verwacht nodig de hebben voor de individuele interlinks. 
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Appendix A  , Indoor testresultaten.  

PROJECT: 802.11A 

(Indoor test results) 
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1 Introductie 

1.1 Scope van het document 

Binnen dit document staan alle metingen en resultaten beschreven die vooraf aan iedere veldtest 
binnenshuis zijn uitgevoerd. alle resultaten zijn hier per test situatie schematisch weergegeven en 
dienen als referentie kader voor de uitgevoerde veldmetingen. 

1.2 Structuur van het document 

 
Dit document is globaal in die secties verdeeld: 
 
� Point to Point (H2): beslaat alle metingen en resultaten van  point to point verbindingen, die 

binnenshuis zijn opgezet met de verschillende apparatuur typen. 
 

� Point  to Multi-point (H3): beslaat alle metingen en resultaten van  point to multi-point 
verbindingen, die binnenshuis zijn opgezet met de verschillende apparatuur typen. 
 

� Point to (Multi)-point plus routing (H4): beslaat alle metingen en resultaten van  point to 
point en point to multi-point verbindingen, die in combinatie met routing binnenshuis zijn opgezet 
met de verschillende apparatuur typen.  
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2 Point to Point. 

2.1 Aanpak 

De specifieke procedures voor het meten van data troughput staan beschreven in het document 
“Testmethoden”. 
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2.2 Test scenario’s 

2.2.1. P2P Wandy, Wandy. 

Tijdens deze test wordt een point to point 802.11a verbinding opgezet met twee Wandy nodes. Beide 
nodes worden in adhoc modus met elkaar verbonden, waarna een aantal IPERF throughput metingen 
worden uitgevoerd. Aan de hand van deze resultaten kan de maximale doorvoersnelheid worden 
bepaald.  

 

 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 
 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 25 µSec 
Ack time-out 25 µSec 
Slot time-out 9 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3 Meter 
RSSI 86 / 84 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 21450 Kbps 
Data troughput TCP / 2 23228 Kbps 
Data troughput TCP / 4 23433 Kbps 
Data troughput TCP / 6 23014 Kbps 
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2.2.2. P2P Wandy, Soekris. 

Tijdens deze test wordt een point to point 802.11a verbinding opgezet waarbij een Wandy node en 
een Soekris node wordt gebruikt. De soekris is tijdens deze test opgesteld in hostap mode waarbij één 
WiFi NIC is geïnstalleerd, en deze gebridged wordt met de interne NIC. Met de Wandy wordt 
vervolgens in cliënt mode een verbinding opgezet en IPERF throughput metingen worden hierbij cliënt 
side gestart vanaf de Wandy. 

 
 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 
 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 25 µSec 
Ack time-out 25 µSec 
Slot time-out 9 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3 Meter 
RSSI 70 / 72 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 22643 Kbps 
Data troughput TCP / 2 23570 Kbps 
Data troughput TCP / 4 23644 Kbps 
Data troughput TCP / 6 23145 Kbps 
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2.2.3. P2P Soekris, Wandy. 

Tijdens deze test wordt een point to point 802.11a verbinding opgezet waarbij een Wandy node en 
een Soekris node wordt gebruikt. De Soekris is tijdens deze test ingesteld op hostap mode waarbij 
één WiFi NIC met antenne is geïnstalleerd. De WiFi interface staat gebridged met de interne NIC, en 
met de Wandy wordt vervolgens in cliënt mode een verbinding opgezet. De IPERF throughput 
metingen worden tijdens het testen cliënt side gestart vanaf de Soekris.  
 

 
 

De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 
 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 25 µSec 
Ack time-out 25 µSec 
Slot time-out 9 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3 Meter 
RSSI 70 / 72 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 22562 Kbps 
Data troughput TCP / 2 23718 Kbps 
Data troughput TCP / 4 24450 Kbps 
Data troughput TCP / 6 24335 Kbps 
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3 Point to Multi-Point. 

3.1 Aanpak 
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3.2 Test scenario’s. 

3.2.1. P2MP Wandy, Soekris, Wandy 1 

Tijdens deze test wordt een point to multi-point 802.11a verbinding opgezet waarbij twee Wandy 
nodes en een Soekris node wordt gebruikt. De Soekris(Node 1) is tijdens deze test ingesteld op 
hostap mode waarbij één WiFi NIC met antenne is geïnstalleerd. Met beide Wandy’s wordt vervolgens 
in cliënt mode een verbinding opgezet met de Soekris node. IPERF throughput metingen worden 
hierbij cliënt side gestart tussen de twee wandy nodes. 
 

 
 

De volgende instellingen zijn op de nodes doorgevoerd. 
 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 25 µSec 
Ack time-out 25 µSec 
Slot time-out 9 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten    
 
Metingen    Node 1 / Node 2  / Node 3 Eenheid 

 
Afstand tot node 1       -/ 3 / 3 Meter 
RSSI - / 72 / 70 - 
RSS  - dBm 
Association - / 54 / 54  Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 3 ms 
Ping time avg 1.5 ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 11802 Kbps 
Data troughput TCP / 2 12126 Kbps 
Data troughput TCP / 4 12008 Kbps 
Data troughput TCP / 6 11792 Kbps 
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3.2.2. P2MP Wandy, Soekris, Wandy 2 

Tijdens deze test wordt een point to multi-point 802.11a verbinding opgezet waarbij twee Wandy 
nodes en een Soekris node worden gebruikt. De Soekris(Node 1) is tijdens deze test ingesteld op 
hostap mode waarbij twee WiFi NICs met antennes zijn geïnstalleerd. Beide WiFi interfaces zijn hierbij 
gebridged en krijgen ieder een eigen SSID en channel toegewezen. Met beide Wandy’s wordt 
vervolgens in cliënt mode een separate verbinding opgezet met de Soekris node. IPERF throughput 
metingen worden hierbij cliënt side gestart tussen de twee wandy nodes. 
 

 
 

De volgende instellingen zijn op de nodes doorgevoerd. 
 

Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 (165) / 5.6 (153) GHz 
Zend sterkte Max  dBm 
CTS time-out 25 µSec 
Ack time-out 25 µSec 
Slot time-out 9 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten    
 
Metingen    Node 1 / Node 2  / Node 3 Eenheid 

 
Afstand tot node 1       -/ 3 / 3 Meter 
RSSI - / 72 / 70 - 
RSS  - dBm 
Association - / 54 / 54  Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 3 ms 
Ping time avg 1.5 ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 21028 Kbps 
Data troughput TCP / 2 22356 Kbps 
Data troughput TCP / 4 22120 Kbps 
Data troughput TCP / 6 21112 Kbps 
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4 Point to (multi)-Point plus routing. 

4.1 Aanpak 
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4.2 Test scenario’s. 

4.2.1. P2P+R Wandy, Soekris. 

Tijdens deze test wordt een point to point 802.11a verbinding opgezet waarbij een Wandy node en 
een Soekris node wordt gebruikt. De soekris is tijdens deze test opgesteld in hostap mode waarbij één 
WiFi NIC is geïnstalleerd. Routing is opgezet tussen de WiFi interface en de interne netwerk kaart van 
de Soekris, en met de Wandy wordt vervolgens een verbinding opgezet in cliënt mode. IPERF 
throughput metingen worden hierbij cliënt side gestart vanaf de Wandy. 

 

 
 

De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 
 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 25 µSec 
Ack time-out 25 µSec 
Slot time-out 9 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3 Meter 
RSSI 70 / 72 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 3 ms 
Ping time avg 1.5 ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 14520 Kbps 
Data troughput TCP / 2 14436 Kbps 
Data troughput TCP / 4 14010 Kbps 
Data troughput TCP / 6 13984 Kbps 
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4.2.2. P2P+R Soekris, Wandy. 

Tijdens deze test wordt een point to point 802.11a verbinding opgezet waarbij een Wandy node en 
een Soekris node wordt gebruikt. De soekris is tijdens deze test opgesteld in hostap mode waarbij één 
WiFi NIC is geïnstalleerd. Routing is opgezet tussen de WiFi interface en de interne netwerk kaart van 
de Soekris, en met de Wandy wordt vervolgens een verbinding opgezet in cliënt mode. IPERF 
throughput metingen worden hierbij cliënt side gestart vanaf de Soekris. 

 

 

 
 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 
 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 25 µSec 
Ack time-out 25 µSec 
Slot time-out 9 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3 Meter 
RSSI 70 / 72 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 3 ms 
Ping time avg 1.5 ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 14520 Kbps 
Data troughput TCP / 2 14436 Kbps 
Data troughput TCP / 4 14010 Kbps 
Data troughput TCP / 6 13984 Kbps 
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4.2.2. P2MP+R Wandy, Soekris, Wandy. 

Tijdens deze test wordt een point to multi-point 802.11a verbinding opgezet waarbij twee Wandy 
nodes en een Soekris node worden gebruikt. De Soekris(Node 1) is tijdens deze test ingesteld op 
hostap mode waarbij twee WiFi NICs met antennes zijn geïnstalleerd. Beide WiFi interfaces zijn 
ingedeeld in een eigen subnet, en het verkeer tussen deze twee interfaces wordt door de soekris node 
gerouteerd. De WiFi interfaces krijgen ieder een eigen SSID en channel toegewezen en met beide 
Wandy’s wordt vervolgens in cliënt mode een separate verbinding opgezet met de Soekris node. 
IPERF throughput metingen worden hierbij cliënt side gestart tussen de twee wandy nodes. 

 

 
 

De volgende instellingen zijn op de nodes doorgevoerd. 
 

Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 (165) / 5.6 (153) GHz 
Zend sterkte Max  dBm 
CTS time-out 25 µSec 
Ack time-out 25 µSec 
Slot time-out 9 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten    
 
Metingen    Node 1 / Node 2  / Node 3 Eenheid 

 
Afstand tot node 1       -/ 3 / 3 Meter 
RSSI - / 72 / 70 - 
RSS  - dBm 
Association - / 54 / 54  Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 3 ms 
Ping time avg 1.5 ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 11608 Kbps 
Data troughput TCP / 2 11002 Kbps 
Data troughput TCP / 4 10845 Kbps 
Data troughput TCP / 6 10438 Kbps 
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Appendix B  , Testplan Eilandspolder. 

PROJECT: 802.11A 

( Testplan 22 januari) 
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1 Introductie 

1.1 Scope van het testplan 

Dit plan dient als handleiding te worden  gebruikt tijdens het opstellen en testen van een directionele 
802.11a WiFi link. De test momenten zullen worden uitgevoerd op verschillende locaties en over 
diverse afstanden, de hieruit voorkomende resultaten zullen schematisch per test vastgelegd worden.  

Dit document zal dienen als template voor alle overige testmomenten die tijdens het project zijn 
ingepland. Deze manier zorgt voor een consistente rapportering van de resultaten, zodat deze 
achteraf onderling vergeleken kunnen worden. 

1.2 Structuur van het testplan 

 
Dit Testplan is in drie secties verdeeld: 
 
� Test scenario’s (H2): 

� Specifieke informatie over de test aanpak, 
� Informatie over de test locatie, 
� Foto’s van de betreffende test locatie. 

� Test opstelling (H3): 
� Bevat beschrijving van de gebruikte apparatuur, 
� Informatie over de opgezette test opstelling, 
� Foto’s van de testopstelling en de gebruikte apparatuur. 

� Test Data (H4): 
� Notatie van alle omgeving variabelen, 
� Notatie van de gebruikte test instellingen, 
� Notatie van de test resultaten. 
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2 Test scenario’s 

2.1 Aanpak 

De algemene testmethodes staan beschreven in een centraal document, dat aan dit testplan als 
bijlage is toegevoegd. Specifieke methodes en aanpak worden in dit onderdeel van het document 
verder uitgewerkt. 

Tijdens deze eerste veldtest, zal er begonnen worden met een afstandsmeting over ongeveer 
800meter. Van hieruit zal er met verschillende waardes getest gaan worden, met betrekking tot de 
verhouding zendstrekte / received signal strenght. Na deze test zal er een basis station worden 
ingericht, en van daaruit zal de test afstand met de andere node vergroot worden. De metingen die 
tijdens deze test momenten worden uigevoerd hebben vooral betrekking tot de afstand/rssi waardes 
per node. Ze bevatten geen metingen met betrekking tot de doorvoersnelheid/stabiliteit. deze veldtest 
zal dan ook vooral ter oriëntatie, en als voorbereiding dienen voor een volgend onderzoek.  

2.2 Test locatie info 

Dit gedeelte van het plan bevat achtergrond informatie met betrekking tot de locatie waar de 
testmomenten van dit document zijn uitgevoerd.  

Deze veldtest zal worden uitgevoerd in de Eilandspolder, een polder gebied gelegen in de kop van 
noord holland. Om voldoende antenne hoogte te kunnen realiseren is het basis station, node 1, 
bovenop een gemaal geplaatst. Het gemaal is gebouwd tussen een dijk welke rondom de gehele 
polder loopt. Op deze dijk is tevens de tweede node geplaatst, en kan dus bij het vergroten van de 
afstand steeds verder geplaatst worden. Tussen de node punten in ligt alleen lager gelegen land, 
zodat de Fresnel zone vrijgehouden word.  

2.3 Test locatie foto’s  

Dit onderdeel van het testplan bevat visuele informatie over de test locatie. Onderstaand is een kaart 
uitgewerkt, met daarop alle testlocaties en bijbehorende afstand.  
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Kaart test locatie 

. 

Enkele foto’s gemaakt van het basisstation en de test omgeving. Alle foto’s zijn beschikbaar in hun 
oorspronkelijk formaat. 

 

 
Basis station (node1) geplaatst bovenop gemaal.  
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Uitkijk over het landschap richting node 2. 
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3 Test opstelling 

3.1 Gebruikte apparatuur  

3.1.1. Achtergrond informatie 

Dit gedeelte bevat achtergrond informatie over de gebruikte apparatuur. 

3.1.2. Antennes en Nics.  

Tijdens het testen word er gebruik gemaakt van twee “Wandy nodes”, de netwerk interface card is bij 
deze node geïntegreerd met de antenne. De node bevat de volgende onderdelen: 

Nic type: Compex WLM series Wireless-G/AG MiniPCI network adapter. (Atheros chipset). 

Nic specs: Nic specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze kan worden 
gevonden in de project documentatie. (WLM54nic.pdf).   

Antenne type:  

Antenne specs:  
 

3.1.3. Power over ethernet. 

Beide nodes worden van stroom voorzien via een power over ethernet (PoE) injector. 

3.1.4. Auto’s / 12v Accu. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s, deze worden tevens  als voedingsbron 
gebruik voor de nodes en laptops. 

3.1.5. 12v Omvormers. 

Twee 12v caradapter omvormers worden gebruikt zodat de test apparatuur op de auto aangesloten 
kan worden. 

3.1.6. Stekkerdoos 

Twee stekkerdozen, zodat zowel de nodes als de laptops op de voeding van de auto aangesloten 
kunnen worden. 

3.1.7. Notebooks 

Er zijn twee Compaq Armada notebooks beschikbaar om de resultaten live tijdens de test momenten 
te monitoren en noteren. in geval van nood zijn hiervoor meerdere accu’s beschikbaar.  

3.1.8. GPS modules 

Voor de positiebepaling zijn er twee Bluetooth GPS modules beschikbaar met bijbehorend twee 
Bluetooth USB dongels.  

3.1.9. Masten 
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Twee telescopische statieven worden gebruikt als mast, beide hebben een maximale hoogte van        
2,5 meter. 
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3.2 Test opstelling info. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s als basis om onze nodes op te zetten, Beide 
auto’s dienen als voeding voor de gebruikte apparatuur. De nodes worden gevoed via een power over 
ethernet injector. Doordat de hierbij behorende UTP kabel ruim voldoende lengte heeft, kan de node 
een stuk van de voeding af geplaatst worden. In het geval van deze veldtest betekend dit dat de auto 
onderaan de dijk kan staan, en de antenne bovenop.  

In de auto is een 12v caradapter omvormer aangesloten, waar een stekker doos ingeplugd zit. 
Hierdoor kan zowel de laptop als de PoE injector van stroom worden voorzien. De stroom voorziening 
van de apparatuur bevind zich in de auto, waardoor het tijdens een eventuele regenbui droog blijft. 
De bijbehorende ethernet kabel om de node op de PoE injector aan te sluiten, zorgt ervoor dat de 
aansluiting op de node waterdicht word afgesloten. 

Beide notebooks zijn aangesloten op de “data in” port van de PoE injector, en hebben een IP adres in 
de range van de nodes toegewezen gekregen. Dit zorgt ervoor dat de notebooks verbonden zijn met 
de bijbehorende node via een 100Mbit ethernet link. 

 

3.3 Test opstelling foto’s  

De onderstaande illustratie is een schematisch overzicht van de gebruikte apparatuur/testopstelling. 
Voor het overzicht zijn de auto’s in het schema achterwege gelaten.  
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Overzicht apparatuur en IP settings. 
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4 Test data 

De testinstellingen en bijbehorende resultaten zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. 
De resultaten zijn daarin schematisch weergegeven per testmoment  

Bijlage: 

(Testresultaten 22-01-07 v0.2.doc).
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1 Test moment 1, afstand 762 meter. 

1.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte 1 dBm 
CTS time-out 27 µSec 
Ack time-out 27 µSec 
Slot time-out 12 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          762 Meter 
RSSI 36 / 37 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up - KBps 
Data troughput down - KBps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.2 Test 2 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes.  

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte 10 dBm 
CTS time-out 27 µSec 
Ack time-out 27 µSec 
Slot time-out 12 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          762 Meter 
RSSI 52 / 50 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up - KBps 
Data troughput down - KBps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.3 Test 3 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes.  

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 27 µSec 
Ack time-out 27 µSec 
Slot time-out 12 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          762 Meter 
RSSI 54 / 54 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up - KBps 
Data troughput down - KBps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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2 Test moment 2, afstand 1240 meter. 

2.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte 1 dBm 
CTS time-out 27 µSec 
Ack time-out 27 µSec 
Slot time-out 12 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          1240 Meter 
RSSI 26 / 37 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up - KBps 
Data troughput down - KBps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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2.2 Test 2 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 31 µSec 
Ack time-out 31 µSec 
Slot time-out 14 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          1240 Meter 
RSSI 42 / 43 - 
RSS  - dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up - KBps 
Data troughput down - KBps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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3 Test moment 3, afstand 1970 meter. 

3.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 31 µSec 
Ack time-out 31 µSec 
Slot time-out 14 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          1970 Meter 
RSSI 49 / 50 - 
RSS  -46 / -45 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up - KBps 
Data troughput down - KBps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 

 



Productverslag  802.11a 
 

Document ID: 802.11a 
Versie: 1.0 

[C-10/148] 
 

Datum: 20-10-07 

 

3.2 Test 2 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 35 µSec 
Ack time-out 35 µSec 
Slot time-out 16 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          1970 Meter 
RSSI 49 / 50 - 
RSS  -50 / -45 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up - KBps 
Data troughput down - KBps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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4 Test moment 4, afstand 2280 meter. 

4.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 35 µSec 
Ack time-out 35 µSec 
Slot time-out 16 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          2280 Meter 
RSSI 42 / 42 - 
RSS  -53 / -53 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up - KBps 
Data troughput down - KBps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1 Introductie 

1.1 Scope van het testplan 

Dit plan dient als handleiding te worden  gebruikt tijdens het opstellen en testen van een directionele 
802.11a WiFi link. De test momenten zullen worden uitgevoerd op verschillende locaties en over 
diverse afstanden, de hieruit voorkomende resultaten zullen schematisch per test vastgelegd worden.  

Dit document zal dienen als template voor alle overige testmomenten die tijdens het project zijn 
ingepland. Deze manier zorgt voor een consistente rapportering van de resultaten, zodat deze 
achteraf onderling vergeleken kunnen worden. 

1.2 Structuur van het testplan 

 
Dit Testplan is in drie secties verdeeld: 
 
� Test scenario’s (H2): 

� Specifieke informatie over de test aanpak, 
� Informatie over de test locatie, 
� Foto’s van de betreffende test locatie. 

� Test opstelling (H3): 
� Bevat beschrijving van de gebruikte apparatuur, 
� Informatie over de opgezette test opstelling, 
� Foto’s van de testopstelling en de gebruikte apparatuur. 

� Test Data (H4): 
� Notatie van alle omgeving variabelen, 
� Notatie van de gebruikte test instellingen, 
� Notatie van de test resultaten. 
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2 Test scenario’s 

2.1 Aanpak 

De algemene testmethodes staan beschreven in een centraal document, dat aan dit testplan als 
bijlage is toegevoegd. Specifieke methodes en aanpak worden in dit onderdeel van het document 
verder uitgewerkt. 

Tijdens deze eerste veldtest, zal er begonnen worden met een afstandsmeting over ongeveer 
2500meter. Als eerste zullen er vanaf beide nodes file transfers worden uitgevoerd om de 
doorvoersnelheid vast te leggen. Nadat de doorvoersnelheid over een bepaalde afstand is vastgelegd, 
zal er getest gaan worden wat voor invloed de time-out settings van de network interface kaart hierop 
hebben. Indien naderhand een stabiele link is opgezet, kan de transmit rate worden verlaagd om de 
deze te vergelijken tot de ontvangen rssi waardes. Nadat voldoende informatie is verkregen over de 
tot stand gebrachte verbinding, zal de test afstand vergroot worden naar ongeveer 3600 meter. Op 
deze afstand worden de procedures van de vorige afstand opnieuw uitgevoerd om zo inzicht te krijgen 
in de doorvoersnelheid over een bepaalde afstand.  

2.2 Test locatie info 

Dit gedeelte van het plan bevat achtergrond informatie met betrekking tot de locatie waar de 
testmomenten zijn uitgevoerd.  

Deze veldtest zal worden uitgevoerd in de Mijsepolder, een polder gebied gelegen in de kop van noord 
holland. Om voldoende antenne hoogte te kunnen realiseren is het basis station, “node 1”, bovenop 
dijk punt geplaatst. Dit is vlakbij het nagelegen dorp Ursem, van hieruit kan er over de gehele 
Mijsepolder worden uitgekeken. De Tweede node word tijdens het eerste test moment een paar 
honderd meter buiten het buurdorp Schermerhorn geplaatst op ongeveer 2500 meter afstand. 
Afhankelijk van het resultaat,word hierna de afstand met node1 vergroot naar ongeveer 3600 meter 
Dit zou de node een paar honderd meter bij het dorp Avenhorn plaatsen. “Node 2” word evenals 
“node 1” bovenop een dijk geplaatst, dit zou theoretisch hoog genoeg moeten zijn om een stabiele 
link op te kunnen zetten. Tussen de node punten in ligt alleen lager gelegen land, zodat de Fresnel 
zone vrijgehouden word.  
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2.3 Test locatie foto’s  

Dit onderdeel van het testplan bevat visuele informatie over de test locatie. Onderstaand is een kaart 
uitgewerkt, met daarop alle testlocaties en bijbehorende afstand.  

Uitgewerkte kaart van testlocatie.   

Enkele foto’s gemaakt van het basisstation en de test omgeving. Alle foto’s zijn beschikbaar in hun 
oorspronkelijk formaat. 

 

 
 Basisstation, Node 1 (Ursem Nh).  Uitkijk vanaf Node 1 richting Schermerhorn. 
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Locatie node 2 (Avenhorn). 

 

 
        Uitkijk richting node 1.    Positie auto onderaan dijk. 
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3 Test opstelling 

3.1 Gebruikte apparatuur  

3.1.10. Achtergrond informatie 

Dit gedeelte bevat achtergrond informatie over de gebruikte apparatuur. 

3.1.11. Antennes en Nics.  

Tijdens het testen word er gebruik gemaakt van twee “Wandy nodes”, de netwerk interface card is bij 
deze node geïntegreerd met de antenne. De node bevat de volgende onderdelen: 

Nic type: Compex WLM series Wireless-G/AG MiniPCI network adapter. (Atheros chipset). 

Nic specs: Nic specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze kan worden 
gevonden in de project documentatie. (WLM54nic.pdf).   

Antenne type: ? 

Antenne specs: ? 
 

3.1.12. Power over ethernet. 

Beide nodes worden van stroom voorzien via een power over ethernet (PoE) injector. 

3.1.13. Auto’s / 12v Accu. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s, deze worden tevens  als voedingsbron 
gebruik voor de nodes en laptops. 

3.1.14. 12v Omvormers. 

Twee 12v caradapter omvormers worden gebruikt zodat de test apparatuur op de auto aangesloten 
kan worden. 

3.1.15. Stekkerdoos 

Twee stekkerdozen, zodat zowel de nodes als de laptops op de voeding van de auto aangesloten 
kunnen worden. 

3.1.16. Notebooks 

Er zijn twee Compaq Armada notebooks beschikbaar om de resultaten live tijdens de test momenten 
te monitoren en noteren. in geval van nood zijn hiervoor meerdere accu’s beschikbaar.  

3.1.17. GPS modules 

Voor de positiebepaling zijn er twee Bluetooth GPS modules beschikbaar met bijbehorend twee 
Bluetooth USB dongels.  

3.1.18. Masten 

Twee telescopische statieven worden gebruikt als mast, beide hebben een maximale hoogte van        
2,5 meter. 



Productverslag  802.11a 
 

Document ID: 802.11a 
Versie: 1.0 

[D-9/148] 
 

Datum: 20-10-07 

 

 

 

3.2 Test opstelling info. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s als basis om onze nodes op te zetten, Beide 
auto’s dienen als voeding voor de gebruikte apparatuur. De nodes worden gevoed via een power over 
ethernet injector. Doordat de hierbij behorende UTP kabel ruim voldoende lengte heeft, kan de node 
een stuk van de voeding af geplaatst worden. In het geval van deze veldtest betekend dit dat de auto 
onderaan de dijk kan staan, en de antenne bovenop.  

In de auto is een 12v caradapter omvormer aangesloten, waar een stekker doos ingeplugd zit. 
Hierdoor kan zowel de laptop als de PoE injector van stroom worden voorzien. De stroom voorziening 
van de apparatuur bevind zich in de auto, waardoor het tijdens een eventuele regenbui droog blijft. 
De bijbehorende ethernet kabel om de node op de PoE injector aan te sluiten, zorgt ervoor dat de 
aansluiting op de node waterdicht word afgesloten. 

Beide notebooks zijn aangesloten op de “data in” port van de PoE injector, en hebben een IP adres in 
de range van de nodes toegewezen gekregen. Dit zorgt ervoor dat de notebooks verbonden zijn met 
de bijbehorende node via een 100Mbit ethernet link. 

 

3.3 Test opstelling foto’s  

De onderstaande illustratie is een schematisch overzicht van de gebruikte apparatuur/testopstelling. 
Voor het overzicht zijn de auto’s in het schema achterwege gelaten.  

 
Overzicht apparatuur en IP settings. 
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Test opstelling in auto. 
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4 Test data 

De testinstellingen en bijbehorende resultaten zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. 
De resultaten zijn daarin schematisch weergegeven per testmoment  

Bijlage: 

(Testresultaten 25-01-07 v0.3.doc). 
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1 Test moment 1, afstand 2410 meter. 

1.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. Time-out settings zijn ingesteld op een 
afstand van 3000 meter. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          2410 Meter 
RSSI 45 / 44 - 
RSS  -52 / -51 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 18288 / 19338 Kbps 
Data troughput down 17965 / 18209 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.2 Test 2 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. De transmit rate is verlaagd naar 36 Mbps 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate 36 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          2410 Meter 
RSSI 51 / 48 - 
RSS  -45 / -50 dBm 
Association 36 / 36 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 16281 / 16508 Kbps 
Data troughput down 15536 / 15505 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.3 Test 3 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. De transmit rate is ingesteld op 48Mbps 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate 48 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          2410 Meter 
RSSI 48 / 47 - 
RSS  -47 / -52 dBm 
Association 48 / 48 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 18523 / 18604 Kbps 
Data troughput down 17428 / 17583 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.4 Test 4 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. Time-out settings zijn ingesteld op een 
afstand van 2000 meter 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 35 µSec 
Ack time-out 35 µSec 
Slot time-out 16 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          2410 Meter 
RSSI 44 / 45 - 
RSS  -51 / -52 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 19975 / 20004 Kbps 
Data troughput down 19216 / 19237 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.5 Test 5 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. Time-out settings zijn ingesteld op een 
afstand van 1500 meter 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 31 µSec 
Ack time-out 31 µSec 
Slot time-out 14 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          2410 Meter 
RSSI 45 / 44 - 
RSS  -50 / -52 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 6133 / 6234 Kbps 
Data troughput down 6000 / 6000 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.6 Test 6  

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. Time-out settings zijn ingesteld op een 
afstand van 2300 meter 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 37 µSec 
Ack time-out 37 µSec 
Slot time-out 17 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          2410 Meter 
RSSI 44 / 45 - 
RSS  -51 / -52 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 19834 / 18103 Kbps 
Data troughput down 18927 / 18834 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
 

 



Productverslag  802.11a 
 

Document ID: 802.11a 
Versie: 1.0 

[E-10/148] 
 

Datum: 20-10-07 

 

2 Test moment 2, afstand 3590 meter. 

2.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. Time-out settings zijn ingesteld op een 
afstand van 3000 meter 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3590 Meter 
RSSI 39 / 39 - 
RSS  -56 / -56 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 5484 / 5543 Kbps 
Data troughput down 5562 / 5523 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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2.2 Test 2 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. Time-out settings zijn ingesteld op een 
afstand van 4000 meter 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 49 µSec 
Ack time-out 49 µSec 
Slot time-out 23 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3590 Meter 
RSSI 40 / 39 - 
RSS  -55 / -56 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 17806 / 17548 Kbps 
Data troughput down 16674 / 16646 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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2.3 Test 3 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. Time-out settings zijn ingesteld op een 
afstand van 4300 meter 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 51 µSec 
Ack time-out 51 µSec 
Slot time-out 24 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3590 Meter 
RSSI 40 / 39 - 
RSS  -55 / -56 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 17514 / 17306 Kbps 
Data troughput down 16369 / 16267 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1 Introductie 

1.1 Scope van het testplan 

Dit plan dient als handleiding te worden  gebruikt tijdens het opstellen en testen van een directionele 
802.11a WiFi link. De test momenten zullen worden uitgevoerd op verschillende locaties en over 
diverse afstanden, de hieruit voorkomende resultaten zullen schematisch per test vastgelegd worden.  

Dit document zal dienen als template voor alle overige testmomenten die tijdens het project zijn 
ingepland. Deze manier zorgt voor een consistente rapportering van de resultaten, zodat deze 
achteraf onderling vergeleken kunnen worden. 

1.2 Structuur van het testplan 

 
Dit Testplan is in drie secties verdeeld: 
 
� Test scenario’s (H2): 

� Specifieke informatie over de test aanpak, 
� Informatie over de test locatie, 
� Foto’s van de betreffende test locatie. 

� Test opstelling (H3): 
� Bevat beschrijving van de gebruikte apparatuur, 
� Informatie over de opgezette test opstelling, 
� Foto’s van de testopstelling en de gebruikte apparatuur. 

� Test Data (H4): 
� Notatie van alle omgeving variabelen, 
� Notatie van de gebruikte test instellingen, 
� Notatie van de test resultaten. 
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2 Test scenario’s 

2.1 Aanpak 

De algemene testmethodes staan beschreven in een centraal document, dat aan dit testplan als 
bijlage is toegevoegd. Specifieke methodes en aanpak worden in dit onderdeel van het document 
verder uitgewerkt. 

Tijdens deze veldtest worden de test scenario’s uit de voorgaande veldtest van 25 januari grotendeels 
herhaald, om zo meer inzicht te krijgen in de consistentie van de verschillende resultaten. 
Voor het eerste test moment, zal er gemeten worden over een afstand van ongeveer 3300 meter. 
Vervolgens worden vanaf beide nodes file transfers uitgevoerd om de doorvoersnelheid vast te 
leggen. Nadat de doorvoersnelheid is vastgelegd, wordt over deze afstand gekeken naar de invloed 
van de verschillende transmit rates op de ontvangen RSSI waardes en doorvoersnelheid. 
Het tweede testmoment zal worden uitgevoerd over een afstand van ongeveer 7000 meter. Over deze 
afstand wordt nogmaals gemeten wat voor invloed te kort en te lang afgestelde time-out instellingen 
hebben op de doorvoersnelheid. 

Tijdens deze veldtest zullen de testmomenten worden uitgevoerd over een wateroppervlak, waarbij de 
resultaten achteraf zullen worden vergeleken met de resultaten over land.   
 

2.2 Test locatie info 

Dit gedeelte van het plan bevat achtergrond informatie met betrekking tot de locatie waar de 
testmomenten zijn uitgevoerd.    

Tijdens deze veldtest zal er getest gaan worden rondom het gebied van het markermeer. De locatie is 
uitgezocht omdat daar getest kan worden over langere aftstanden. De metingen zullen worden 
uitgevoerd over het wateroppervlak van het markermeer. Het basis station (Node 1) wordt voor deze 
veldtest geïnstalleerd  op de westerdijk bij Hoorn, vanaf dit punt kan het gehele markermeer worden 
overzien. Voor het eerste testmoment wordt node 2 geïnstalleerd op de ijselmeerdijk tussen 
Scharwoude en Schardam. Dit plaats node twee op een afstand van ongeveer 3300 meter. 
Voor het tweede testmoment is een locatie in de buurt van Warder gekozen op een aftstand van 
ongeveer 7000 meter. Alle gekozen locaties bevinden zich bovenop dijkpunten zodat voldoende 
masthoogte bereikt kan worden. 
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2.3 Test locatie foto’s  

Dit onderdeel van het testplan bevat visuele informatie over de test locatie. Onderstaand is een kaart 
uitgewerkt, met daarop alle testlocaties en bijbehorende afstand.  

 
Uitgewerkte kaart van testlocatie.   

Enkele foto’s gemaakt van het basisstation en de test omgeving. Alle foto’s zijn beschikbaar in hun 
oorspronkelijk formaat. 

 

 
 Basisstation, Node 1 (Hoorn NH).  Uitkijk vanaf Node 1 richting Schardam. 
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          Node 1 uitkijk op haven van Hoorn.      Node 2, locatie gemaal Warder. 
 

 
        Node 2, Auto onderaan ijselmeerdijk.     Node 2, uitkijkpunt locatie Warder. 
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3 Test opstelling 

3.1 Gebruikte apparatuur  

3.1.19. Achtergrond informatie 

Dit gedeelte bevat achtergrond informatie over de gebruikte apparatuur. 

3.1.20. Antennes en Nics.  

Tijdens het testen word er gebruik gemaakt van twee “Wandy nodes”, de netwerk interface card is bij 
deze node geïntegreerd met de antenne. De node bevat de volgende onderdelen: 

Nic type: Compex WLM series Wireless-G/AG MiniPCI network adapter. (Atheros chipset). 

Nic specs: Nic specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze kan worden 
gevonden in de project documentatie. (WLM54nic.pdf).   

Antenna type: DisWire DW5-23 directionele 5GHz antenna 

Antenna specs: Antenna specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze 
kan worden gevonden in de project documentatie (DW5-23.pdf). 
 

3.1.21. Power over ethernet. 

Beide nodes worden van stroom voorzien via een power over ethernet (PoE) injector. 

3.1.22. Auto’s / 12v Accu. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s, deze worden tevens  als voedingsbron 
gebruik voor de nodes en laptops. 

3.1.23. 12v Omvormers. 

Twee 12v caradapter omvormers worden gebruikt zodat de test apparatuur op de auto aangesloten 
kan worden. 

3.1.24. Stekkerdoos 

Twee stekkerdozen, zodat zowel de nodes als de laptops op de voeding van de auto aangesloten 
kunnen worden. 

3.1.25. Notebooks 

Er zijn twee Compaq Armada notebooks beschikbaar om de resultaten live tijdens de test momenten 
te monitoren en noteren. in geval van nood zijn hiervoor meerdere accu’s beschikbaar.  

3.1.26. GPS modules 

Voor de positiebepaling zijn er twee Bluetooth GPS modules beschikbaar met bijbehorend twee 
Bluetooth USB dongels.  

3.1.27. Masten 

Twee telescopische statieven worden gebruikt als mast, beide hebben een maximale hoogte van        
2,5 meter. 
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3.2 Test opstelling info. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s als basis om onze nodes op te zetten, Beide 
auto’s dienen als voeding voor de gebruikte apparatuur. De nodes worden gevoed via een power over 
ethernet injector. Doordat de hierbij behorende UTP kabel ruim voldoende lengte heeft, kan de node 
een stuk van de voeding af geplaatst worden. In het geval van deze veldtest betekend dit dat de auto 
onderaan de dijk kan staan, en de antenne bovenop.  

In de auto is een 12v caradapter omvormer aangesloten, waar een stekker doos ingeplugd zit. 
Hierdoor kan zowel de laptop als de PoE injector van stroom worden voorzien. De stroom voorziening 
van de apparatuur bevind zich in de auto, waardoor het tijdens een eventuele regenbui droog blijft. 
De bijbehorende ethernet kabel om de node op de PoE injector aan te sluiten, zorgt ervoor dat de 
aansluiting op de node waterdicht word afgesloten. 

Beide notebooks zijn aangesloten op de “data in” port van de PoE injector, en hebben een IP adres in 
de range van de nodes toegewezen gekregen. Dit zorgt ervoor dat de notebooks verbonden zijn met 
de bijbehorende node via een 100Mbit ethernet link. 

 

3.3 Test opstelling foto’s  

De onderstaande illustratie is een schematisch overzicht van de gebruikte apparatuur/testopstelling. 
Voor het overzicht zijn de auto’s in het schema achterwege gelaten.  

 
Overzicht apparatuur en IP settings. 
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Test opstelling in auto. 

 

 

Test opstelling buiten auto. 
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4 Test data 

De testinstellingen en bijbehorende resultaten zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. 
De resultaten zijn daarin schematisch weergegeven per testmoment  

Bijlage: 

(Testresultaten 12-02-07 v0.3.doc). 
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PROJECT: 802.11A 

( Testresultaten 14 februari ) 
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1 Test moment 1, afstand 3310 meter. 

1.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes.  

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (18) dBm 
CTS time-out 45 µSec 
Ack time-out 45 µSec 
Slot time-out 21 µSec 
Transmit rate Auto Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3310 Meter 
RSSI 40 / 39 - 
RSS  -55 / -56 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 18011 / 18892 Kbps 
Data troughput down 17553 / 18330 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.2 Test 2 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. (36 Mbps txrate) 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (18) dBm 
CTS time-out 45 µSec 
Ack time-out 45 µSec 
Slot time-out 21 µSec 
Transmit rate 36 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3310 Meter 
RSSI 44 / 43 - 
RSS  -51 / -52 dBm 
Association 36 / 36 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 16482 / 16581 Kbps 
Data troughput down 16533 / 15703 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1.3 Test 3 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. (48 Mbps txrate) 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (18) dBm 
CTS time-out 45 µSec 
Ack time-out 45 µSec 
Slot time-out 21 µSec 
Transmit rate 48 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          3310 Meter 
RSSI 42 / 41 - 
RSS  -53 / -54 dBm 
Association 48 / 48 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 17228 / 16970 Kbps 
Data troughput down 17454 / 17128 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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2 Test moment 2, afstand 7000 meter. 

2.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. (7000) 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (18) dBm 
CTS time-out 69 µSec 
Ack time-out 69 µSec 
Slot time-out 33 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          7000 Meter 
RSSI 36 / 35 - 
RSS  -59 / -60 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 15211 / 15054 Kbps 
Data troughput down 15178 / 15002 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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2.2 Test 2 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. (6400) 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (18) dBm 
CTS time-out 65 µSec 
Ack time-out 65 µSec 
Slot time-out 31 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          7000 Meter 
RSSI 40 / 39 - 
RSS  -55 / -56 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 2 ms 
Ping time max. 4 ms 
Ping time avg 3 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 5682 / 6108 Kbps 
Data troughput down 5950 / 5645 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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2.3 Test 3 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes.(7800) 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (18 ) dBm 
CTS time-out 73 µSec 
Ack time-out 73 µSec 
Slot time-out 35 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          7000 Meter 
RSSI 40 / 39 - 
RSS  -55 / -56 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput   
   
Data troughput up 14110 / 13850 Kbps 
Data troughput down 13833 / 13964 Kbps 
Frame errors up - - 
Frame errors down - - 
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1 Introductie 

1.1 Scope van het testplan 

Dit plan dient als handleiding te worden  gebruikt tijdens het opstellen en testen van een directionele 
802.11a WiFi link. De test momenten zullen worden uitgevoerd op verschillende locaties en over 
diverse afstanden, de hieruit voorkomende resultaten zullen schematisch per test vastgelegd worden.  

Dit document zal dienen als template voor alle overige testmomenten die tijdens het project zijn 
ingepland. Deze manier zorgt voor een consistente rapportering van de resultaten, zodat deze 
achteraf onderling vergeleken kunnen worden. 

1.2 Structuur van het testplan 

 
Dit Testplan is in drie secties verdeeld: 
 
� Test scenario’s (H2): 

� Specifieke informatie over de test aanpak, 
� Informatie over de test locatie, 
� Foto’s van de betreffende test locatie. 

� Test opstelling (H3): 
� Bevat beschrijving van de gebruikte apparatuur, 
� Informatie over de opgezette test opstelling, 
� Foto’s van de testopstelling en de gebruikte apparatuur. 

� Test Data (H4): 
� Notatie van alle omgeving variabelen, 
� Notatie van de gebruikte test instellingen, 
� Notatie van de test resultaten. 
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2 Test scenario’s 

2.1 Aanpak 

De algemene testmethodes staan beschreven in een centraal document, dat aan dit testplan als 
bijlage is toegevoegd. Specifieke methodes en aanpak worden in dit onderdeel van het document 
verder uitgewerkt. In overleg met Johan de Stigter is besloten om de FTP file transfer test methoden 
te vervangen voor TCP/UDP IPERF metingen. De algemene procedures hiervoor zijn opgenomen in 
het centrale document.  

Tijdens deze veldtest zal worden getracht een stabiele 802.11a link op te zetten over een afstand van 
10000 meter. Indien een succesvolle verbinding kan worden opgezet wordt het aantal parallelle 
threads opgevoerd, zodat getest kan worden of de doorvoersnelheid hierdoor geoptimaliseerd kan 
worden. Indien mogelijk zal een tweede test moment gestart worden over een afstand van 13000 
meter.  
 

2.2 Test locatie info 

Dit gedeelte van het plan bevat achtergrond informatie met betrekking tot de locatie waar de 
testmomenten zijn uitgevoerd.    

Tijdens deze veldtest zal er getest gaan worden rondom het gebied van het markermeer. De locatie is 
uitgezocht omdat daar getest kan worden over langere aftstanden. De metingen zullen worden 
uitgevoerd over het wateroppervlak van het markermeer. Het basis station (Node 1) wordt voor deze 
veldtest geïnstalleerd  op de ijselmeerdijk bij Warder, deze locatie is ook gebruik bij de veldtest van 12 
februari. Vanaf dit punt kunnen twee testafstanden gerealiseerd worden, voor het eerste testmoment 
wordt node 2 geïnstalleerd op de zuiderdijk nabij Hoorn over een afstand van 10300 meter. Voor het 
tweede test moment is eveneens een locatie op de zuiderdijk gekozen op een afstand van 13100 
meter met het basisstation, node 1. Alle gekozen locaties bevinden zich bovenop dijkpunten zodat 
voldoende masthoogte bereikt kan worden. 
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2.3 Test locatie foto’s  

Dit onderdeel van het testplan bevat visuele informatie over de test locatie. Onderstaand is een kaart 
uitgewerkt, met daarop alle testlocaties en bijbehorende afstand.  

 
Uitgewerkte kaart van testlocatie.   

Enkele foto’s gemaakt van het basisstation en de test omgeving. Alle foto’s zijn beschikbaar in hun 
oorspronkelijk formaat. Locatie foto’s van het basisstation in Warder kunnen worden terug gevonden 
in het Testplan van 12 februarie 

 

           

Node 2 Zuiderdijk (testmoment 1).
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          Node 2 Zuiderdijk (testmoment 1).      Node 2 Zuiderdijk (testmoment 2). 

 

 
     Node 2, onderaan Zuiderdijk (testmoment2).  Uitkijk richting basisstation over 13.1 Km. 
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3 Test opstelling 

3.1 Gebruikte apparatuur  

3.1.28. Achtergrond informatie 

Dit gedeelte bevat achtergrond informatie over de gebruikte apparatuur. 

3.1.29. Antennes en Nics.  

Tijdens het testen word er gebruik gemaakt van twee “Wandy nodes”, de netwerk interface card is bij 
deze node geïntegreerd met de antenne. De node bevat de volgende onderdelen: 

Nic type: Compex WLM series Wireless-G/AG MiniPCI network adapter. (Atheros chipset). 

Nic specs: Nic specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze kan worden 
gevonden in de project documentatie. (WLM54nic.pdf).   

Antenna type: DisWire DW5-23 directionele 5GHz antenna 

Antenna specs: Antenna specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze 
kan worden gevonden in de project documentatie (DW5-23.pdf). 
 

3.1.30. Power over ethernet. 

Beide nodes worden van stroom voorzien via een power over ethernet (PoE) injector. 

3.1.31. Auto’s / 12v Accu. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s, deze worden tevens  als voedingsbron 
gebruik voor de nodes en laptops. 

3.1.32. 12v Omvormers. 

Twee 12v caradapter omvormers worden gebruikt zodat de test apparatuur op de auto aangesloten 
kan worden. 

3.1.33. Stekkerdoos 

Twee stekkerdozen, zodat zowel de nodes als de laptops op de voeding van de auto aangesloten 
kunnen worden. 

3.1.34. Notebooks 

Er zijn twee Compaq Armada notebooks beschikbaar om de resultaten live tijdens de test momenten 
te monitoren en noteren. in geval van nood zijn hiervoor meerdere accu’s beschikbaar.  

3.1.35. GPS modules 

Voor de positiebepaling zijn er twee Bluetooth GPS modules beschikbaar met bijbehorend twee 
Bluetooth USB dongels.  

3.1.36. Masten 

Twee telescopische statieven worden gebruikt als mast, beide hebben een maximale hoogte van        
2,5 meter.  
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3.2 Test opstelling info. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s als basis om onze nodes op te zetten, Beide 
auto’s dienen als voeding voor de gebruikte apparatuur. De nodes worden gevoed via een power over 
ethernet injector. Doordat de hierbij behorende UTP kabel ruim voldoende lengte heeft, kan de node 
een stuk van de voeding af geplaatst worden. In het geval van deze veldtest betekend dit dat de auto 
onderaan de dijk kan staan, en de antenne bovenop.  

In de auto is een 12v caradapter omvormer aangesloten, waar een stekker doos ingeplugd zit. 
Hierdoor kan zowel de laptop als de PoE injector van stroom worden voorzien. De stroom voorziening 
van de apparatuur bevind zich in de auto, waardoor het tijdens een eventuele regenbui droog blijft. 
De bijbehorende ethernet kabel om de node op de PoE injector aan te sluiten, zorgt ervoor dat de 
aansluiting op de node waterdicht word afgesloten. 

Beide notebooks zijn aangesloten op de “data in” port van de PoE injector, en hebben een IP adres in 
de range van de nodes toegewezen gekregen. Dit zorgt ervoor dat de notebooks verbonden zijn met 
de bijbehorende node via een 100Mbit ethernet link. 

 

3.3 Test opstelling foto’s  

De onderstaande illustratie is een schematisch overzicht van de gebruikte apparatuur/testopstelling. 
Voor het overzicht zijn de auto’s in het schema achterwege gelaten.  

 
Overzicht apparatuur en IP settings. 
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Test opstelling buiten auto. 
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4 Test data 

De testinstellingen en bijbehorende resultaten zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. 
De resultaten zijn daarin schematisch weergegeven per testmoment  

Bijlage: 

(Testresultaten 12-03-07 v0.3.doc). 
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1 Test moment 1, afstand 10300 meter. 

1.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 89 µSec 
Ack time-out 89 µSec 
Slot time-out 43 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          10300 Meter 
RSSI 33 / 34 - 
RSS  -62 / -62 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 12092 / 12635 Kbps 
Data troughput TCP / 2 12433 / 12123 Kbps 
Data troughput TCP / 4 12270 / 12316 Kbps 
Data troughput TCP / 8 12123 / 12016 Kbps 
Data troughput TCP / 1 11018 / 11789 Kbps 
Data troughput TCP / 2 11757 / 12016 Kbps 
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2 Test moment 2, afstand 13100 meter. 

2.1 Test 1 

 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op beide nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max (?) dBm 
CTS time-out 109 µSec 
Ack time-out 109 µSec 
Slot time-out 53 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node. 
    
Metingen  Waardes  Node 1 / Node 2 Eenheid 

 
Afstand          13100 Meter 
RSSI 28 / 28 - 
RSS  -67 / -67 dBm 
Association 54 / 54 Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. 1 ms 
Ping time max. 1 ms 
Ping time avg 1 ms 
Frame errors 0 - 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 11018 / 10833 Kbps 
Data troughput TCP / 2 11161 / 11069 Kbps 
Data troughput TCP / 4 10969 / 11010 Kbps 
Data troughput TCP / 1 10951 / 11008  Kbps 
Data troughput TCP / 2 11201 / 11225 Kbps 
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1 Introductie 

1.1 Scope van het testplan 

Dit plan dient als handleiding te worden  gebruikt tijdens het opstellen en testen van een directionele 
802.11a WiFi link. De test momenten zullen worden uitgevoerd op verschillende locaties en over 
diverse afstanden, de hieruit voorkomende resultaten zullen schematisch per test vastgelegd worden.  

Dit document zal dienen als template voor alle overige testmomenten die tijdens het project zijn 
ingepland. Deze manier zorgt voor een consistente rapportering van de resultaten, zodat deze 
achteraf onderling vergeleken kunnen worden. 

1.2 Structuur van het testplan 

 
Dit Testplan is in drie secties verdeeld: 
 
� Test scenario’s (H2): 

� Specifieke informatie over de test aanpak, 
� Informatie over de test locatie, 
� Foto’s van de betreffende test locatie. 

� Test opstelling (H3): 
� Bevat beschrijving van de gebruikte apparatuur, 
� Informatie over de opgezette test opstelling, 
� Foto’s van de testopstelling en de gebruikte apparatuur. 

� Test Data (H4): 
� Notatie van alle omgeving variabelen, 
� Notatie van de gebruikte test instellingen, 
� Notatie van de test resultaten. 
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2 Test scenario’s 

2.1 Aanpak 

De algemene testmethodes staan beschreven in een centraal document, dat aan dit testplan als 
bijlage is toegevoegd. Specifieke methodes en aanpak worden in dit onderdeel van het document 
verder uitgewerkt. In overleg met Johan de Stigter is besloten om de FTP file transfer test methoden 
te vervangen voor TCP/UDP IPERF metingen. De algemene procedures hiervoor zijn opgenomen in 
het centrale document.  

Deze veldtest is gericht op het opzetten van multipoint 802.11a verbindingen. Gedurende de dag zal 
getracht worden de doorvoersnelheid te meten over verschillende 802.11a multipoint configuraties. 
De Outdoor metingen worden hierbij identiek uitgevoerd aan die van de indoor metingen. De test 
configuraties waarmee getest gaat worden zijn over de dag verdeeld in drie verschillende test 
momenten. De Configuratie per testmoment staat verder uitgeschreven in paragraaf 3.2 van dit 
document. Voordat begonnen kan worden met de test metingen wordt eerst het hostsysteem (Node 
1) opgezet, zodat het altijd mogelijk is een client verbidning op aftand op te zetten. 

2.2 Test locatie info  

Dit gedeelte van het plan bevat achtergrond informatie met betrekking tot de locatie waar de 
testmomenten zijn uitgevoerd.    

Voor deze veldtest is een gebied uitgezocht in de mijsepolder (Noord-Holland). Binnen deze polder is 
een eerdere point to point veldtest uitgevoerd, en heeft de mogelijkheden om een goede point to 
multi point test te kunnen uitvoeren. Omdat gedurende deze veldtest met drie nodes gewerkt moet 
worden, en slecht twee personen beschikbaar zijn, is gekozen het host systeem (Node 1) in te richten 
op een prive woonerf in Schermerhorn. Dit woonerf heeft uitkijk over een groot deel van de 
mijsepolder, en geeft de mogelijkheid het host systeem onbeheerd achter te laten. Vanuit de locatie 
van Node 1 zijn twee punten in de polder gekozen waar de twee client Nodes kunnen worden 
opgezet. De twee punten bevinden zich op een aftand van ongeveer 2700 (Node 2) en 2900 (Node 3) 
meter vanaf Node 1, onder een openingshoek van ongeveer vijftien graden. De LOS vanaf het host 
systeem naar de twee client systemen is niet optimaal, maar afdoende om over een aftand van 2900 
meter een stabiele link te kunnen opzetten.   

 

. 
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2.3 Test locatie foto’s  

Dit onderdeel van het testplan bevat visuele informatie over de test locatie. Onderstaand is een kaart 
uitgewerkt, met daarop alle testlocaties en bijbehorende afstand.  

 
Uitgewerkte kaart van testlocatie.   
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Enkele foto’s gemaakt van het hoststation de test omgeveing en de client systemen 

 
   Uitkijk over mijsepolder richting client nodes 2 en 3. 

 

 
     Opstelling hoststation, node 1.
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    Client opstelling bij Ursem, Wandy node 2. 

 

 

 
Uitkijk vanf node 2 richting node1. 
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3 Test opstelling 

3.1 Gebruikte apparatuur  

3.1.37. Achtergrond informatie 

Vooor deze veldtest is een soekris net4826 ingericht als host systeem voor het uitvoeren van de 
multipoint metingen. De twee wandy nodes worden gebruikt als client systemen.  

3.1.38. Antennes en Nics.  

Het soekris net4826 host systeem is geconfigureerd met de volgende onderdelen. 
 
Nic type:  2 x Winstron CM9 Wireless-G/AG MiniPCI network adapter (Atheros chipset). 

Nic specs: Nic specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze kan worden 
gevonden in de project documentatie.   

Antenna type: 2x Stella Doradus directionele 5GHz antenna 

Antenna specs: 20dBi gain, openingshoek van 15 graden. 
 

De Wandy client nodes maken gebruik van de volgende onderdelen. 

Nic type: Compex WLM series Wireless-G/AG MiniPCI network adapter. (Atheros chipset). 

Nic specs: Nic specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze kan worden 
gevonden in de project documentatie. (WLM54nic.pdf).   

Antenna type: DisWire DW5-23 directionele 5GHz antenna 

Antenna specs: Antenna specificaties zijn beschikbaar in een pdf document van de fabrikant, deze 
kan worden gevonden in de project documentatie (DW5-23.pdf). 
 

3.1.39. Power over ethernet. 

Alle nodes worden van stroom voorzien via een power over ethernet (PoE) injector. 

3.1.40. Auto’s / 12v Accu. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s, deze worden tevens als voedingsbron 
gebruik voor de Wandy nodes en bijbehorende laptops. Het Soekris host systeem beschikt over een 
vaste stroomvoorziening aan huis. 

3.1.41. 12v Omvormers. 

Twee 12v caradapter omvormers worden gebruikt zodat de test apparatuur op de auto aangesloten 
kan worden. 

3.1.42. Stekkerdoos 

Twee stekkerdozen, zodat zowel de nodes als de laptops op de voeding van de auto aangesloten 
kunnen worden. 

3.1.43. Notebooks 

Er zijn twee notebooks beschikbaar om de resultaten live tijdens de test momenten te monitoren en 
noteren. in geval van nood zijn hiervoor meerdere accu’s beschikbaar.  

3.1.44. GPS modules 

Voor de positiebepaling zijn er twee Bluetooth GPS modules beschikbaar met bijbehorend twee 
Bluetooth USB dongels.  
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3.1.45. Masten 

Twee telescopische statieven worden gebruikt als mast voor de Wandy client systemen, beide hebben 
een maximale hoogte van 2,5 meter. De antennes van het Soekris hosts systeem worden gemonteerd 
aan een uitschuifbare ladder. 

3.2 Test opstelling info. 

Tijdens deze veldtest maken we gebruik van twee auto’s als basis om onze Wandy client nodes op te 
zetten, Beide auto’s dienen als voeding voor de gebruikte apparatuur. De nodes worden gevoed via 
een power over ethernet injector. Doordat de hierbij behorende UTP kabel ruim voldoende lengte 
heeft, kan de node een stuk van de voeding af geplaatst worden. In het geval van deze veldtest 
betekend dit dat de auto onderaan de dijk kan staan, en de antenne bovenop.  

In de auto is een 12v caradapter omvormer aangesloten, waar een stekker doos ingeplugd zit. 
Hierdoor kan zowel de laptop als de PoE injector van stroom worden voorzien. De stroom voorziening 
van de apparatuur bevind zich in de auto, waardoor het tijdens een eventuele regenbui droog blijft. 
De bijbehorende ethernet kabel om de node op de PoE injector aan te sluiten, zorgt ervoor dat de 
aansluiting op de node waterdicht word afgesloten. 

Beide notebooks zijn aangesloten op de “data in” port van de PoE injector, en hebben een IP adres in 
de range van de nodes toegewezen gekregen. Dit zorgt ervoor dat de notebooks verbonden zijn met 
de bijbehorende node via een 100Mbit ethernet link. 

Het Soekris host systeem wordt ingericht op een woonerf dat uitkijkt over de Mijsepolder. Om 
voldoende masthoogte te realiseren, worden de antennes van het host systeem op een uitschuifbare 
ladder gemonteerd, en deze ladder wordt vastgezet tegen de garage. De antenne kabels hebben 
voldoende lengte om de soekris zelf binnen de garage te kunnen installeren. De hardware matige 
configuratie van het Soerksi host systeem beschikt over twee WiFi adapter en twee 5GHz antennes. 
Op de ethernetport is een notebook aangesloten, zodat iperf tranfsers van en naar het host systeem 
opgezet kunnen worden. 

Binnen deze veldtest worden de Wandy nodes als client systemen gebruikt, en de soekris als host 
systeem voor het uitvoeren van de alle multipoint test metingen. De software matige configuratie van 
het host systeem verschillen per test moment, het is de bedoeling om met de onderstaande 
opstellingen te gaan testen.   

3.3 Test opstelling schema’s   

De volgende illustraties geven een schematisch overzicht van de gebruikte apparatuur / testopstelling 
per test moment. 
 

 

Testmoment 1, de twee Wandy client systemen zijn via een antenne verbonden met het Soekris host 
systeem.  
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Test moment 2, de twee Wandy client systemen zijn via twee antennes verbonden met het Soekris 
host systeem.  

 

 

 

Test moment 3, de twee Wandy client systemen zijn via twee antennes verbonden met het Soekris 
host systeem. Routing is opgezet tussen de nodes. 
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Appendix K  , testresultaten Mijsepolder 2. 

PROJECT: 802.11A 

( Testresultaten 6 Juni ) 
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1 Test moment 1, P2MP1 

1.1 Test 1, individuele link snelheid 

 

 
 
Binnen de boevenstaande opstelling is voor het eerste test moment de doorvoersnelheid bepaald van 
de individuele links. Iperf cliënt / server opstellingen zijn hierbij tussen de nodes naar behoeven 
verwisseld. Alle iperf resultaten zijn per node cliënt side genoteerd. De resultaten behaald bij transfers 
gestart vanaf node 1 naar node 2 en 3, zijn binnen het overzicht gemiddeld genomen. 
 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op de nodes. 
  
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen    Node 1 / Node 2  / Node 3 Eenheid 

 
Afstand tot node 1       -/ 2600 / 2500 Meter 
RSSI - / 29 / 32 - 
RSS  - dBm 
Association - / 54 / 54  Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. - ms 
Ping time max. - ms 
Ping time avg - ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1 22510 / 18237 / 18275 Kbps 
Data troughput TCP / 2 24050 / 18380 / 18514 Kbps 
Data troughput TCP / 4 23480 / 18410 / 18530 Kbps 
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1.2 Test 2 

 
 

Na het bepalen van de individuele linksnelheid, is binnen dezelfde opstelling de doorvoersnelheid 
gemeten over de totale link. Iperf transfers zijn hierbij gestart tussen node 2 en node 3. Alle iperf 
resultaten zijn voor beide nodes cliënt side genoteerd, en Iperf cliënt / server opstellingen zijn tussen 
de nodes naar behoeven verwisseld. 
 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op de nodes. 
 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 GHz 
Zend sterkte Max dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node.    
 
Metingen    Node 1 / Node 2  / Node 3 Eenheid 

 
Afstand tot node 1       -/ 2600 / 2500 Meter 
RSSI - / 29 / 32 - 
RSS  - dBm 
Association - / 54 / 54  Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. - ms 
Ping time max. - ms 
Ping time avg - ms 
 
Data troughput / Threads   
   
Data troughput TCP / 1  - / 3314 / 3368 Kbps 
Data troughput TCP / 2 - / 3864 / 3988 Kbps 
Data troughput TCP / 4 - / 4263 / 4410 Kbps 
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2 Test moment 2, P2MP2 

2.1 Test 1 

 
 
Voor het tweede test moment is binnen dezelfde opstelling de tweede WiFi interface van het host 
systeem aangezet. Node 2 en 3 zijn via een individueel kanaal verbonden met het host systeem. 
Onderstaande resultaten tonen de gemeten doorvoersnelheid over de totale link. Iperf transfers zijn 
hierbij gestart vanaf node 2 en node 3. Alle iperf resultaten zijn voor beide nodes cliënt side 
genoteerd, en Iperf cliënt / server opstellingen zijn tussen de nodes naar behoeven verwisseld. 
 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op de nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 (165) / 5.6 (153) GHz 
Zend sterkte Max  dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node. 
    
Metingen    Node 1 / Node 2  / Node 3 Eenheid 

 
Afstand tot node 1       -/ 2600 / 2500 Meter 
RSSI - / 31 / 30 - 
RSS  - dBm 
Association - / 54 / 54  Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. - ms 
Ping time max. - ms 
Ping time avg - ms 
   
Data troughput / Threads 

   
Data troughput TCP / 1  - / 16540 / 16718 Kbps 
Data troughput TCP / 2 - / 18016 / 17933 Kbps 
Data troughput TCP / 4 - / 18607 / 18576 Kbps 
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3  Test moment 3, P2MP+R 

3.1 Test 1, individuele link snelheid 

 
 

Binnen de bovenstaande opstelling is voor het eerste test moment de doorvoersnelheid bepaald van 
de individuele links. Iperf cliënt / server opstellingen zijn hierbij tussen de nodes naar behoeven 
verwisseld. Alle iperf resultaten zijn per node cliënt side genoteerd. De transfers zijn alleen gestart 
vanaf node 2 en 3 naar het host systeem. 
  
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op de nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 (165) / 5.6 (153) GHz 
Zend sterkte Max  dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node. 
    
Metingen    Node 1 / Node 2  / Node 3 Eenheid 

 
Afstand tot node 1       -/ 2600 / 2500 Meter 
RSSI - / 31 / 30 - 
RSS  - dBm 
Association - / 54 / 54  Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. - ms 
Ping time max. - ms 
Ping time avg - ms 
   
Data troughput / Threads 

   
Data troughput TCP / 1  - / 15520 / 15347 Kbps 
Data troughput TCP / 2 - / 15293 / 15184 Kbps 
Data troughput TCP / 4 - / 15102 / 15008 Kbps 
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3.2 Test 2 

Na het bepalen van de individuele linksnelheid, is binnen dezelfde opstelling de doorvoersnelheid 
gemeten over de totale link. Iperf transfers zijn hierbij gestart tussen node 2 en node 3. Alle iperf 
resultaten zijn voor beide nodes cliënt side genoteerd, en Iperf cliënt / server opstellingen zijn tussen 
de nodes naar behoeven verwisseld. 
 
De volgende instellingen zijn doorgevoerd op de nodes. 

 
Instellingen Waardes Eenheid 

 
Frequentie            5.8 (165) / 5.6 (153) GHz 
Zend sterkte Max  dBm 
CTS time-out 41 µSec 
Ack time-out 41 µSec 
Slot time-out 19 µSec 
Transmit rate 54 Mbps 
 
Behaalde test resultaten, genoteerd per node. 
    
Metingen    Node 1 / Node 2  / Node 3 Eenheid 

 
Afstand tot node 1       -/ 2600 / 2500 Meter 
RSSI - / 31 / 30 - 
RSS  - dBm 
Association - / 54 / 54  Mbps 
 
Ping resultaten    
   
Ping time min. - ms 
Ping time max. - ms 
Ping time avg - ms 
   
Data troughput / Threads 

   
Data troughput TCP / 1  - / 12023 / 11985 Kbps 
Data troughput TCP / 2 - / 11842 / 11806 Kbps 
Data troughput TCP / 4 - / 11631 / 11650 Kbps 
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Appendix L  , Testmethoden. 

PROJECT: 802.11A 

(Testmethoden) 
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1 Introductie 

1.1 Scope van het document 

Dit document beschrijft en behandeld de verschillende methoden en technieken die tijdens dit project 
gebruikt worden. Het bevat theoretische calculaties die vooraf uitgerekend worden ter ondersteuning 
van de test momenten. Alle metingen die per test uitgevoerd worden staan in dit document 
beschreven, wat zorgt voor een consistente uitvoering en rapportering. Dit document beschrijft tevens 
de aanpak en de volgorde waarin de test methoden en metingen worden uitgevoerd. 

1.2 Structuur van het document 

De structuur van dit document is grofweg opgedeeld in drie delen: 

- H2, Dit hoofdstuk bevat alle onderdelen die vooraf ieder veld onderzoek worden uitgevoerd, 
waaronder theoretische calculaties met betrekking tot het opzetten van een stabiele verbinding 
met de 802.11a standaard. 

- H3, Dit hoofdstuk beschrijft alle methoden en metingen die tijdens iedere veld test uigevoerd en 
genoteerd worden. De metingen hebben vooral betrekking tot de stabiliteit van de opgezette 
verbinding, maar ook op de huidige weersomstandigheden. 

- H4, Dit hoofdstuk beschrijft hoe er word omgegaan met alle verkregen informatie, van zowel het 
vooronderzoek als de daadwerkelijke veldtest. Het bevat calculaties die achteraf uigevoerd 
worden, en beschrijft hoe deze waardes vergeleken worden met de data voortgekomen uit het 
vooronderzoek.  
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2 Calculaties. 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat theoretische calculaties die uitgevoerd worden voorafgaand aan iedere 
veldonderzoek. Het eerste gedeelte beschrijft de verschillende berekeningen die uitgevoerd worden 
om de minimale mast/antenne hoogte te bepalen.  

Het tweede gedeelte bevat calculaties om uit te rekenen of de gebruikte apparatuur in theorie 
toereikend is om over een bepaalde afstand een stabiele verbinding op te zetten.  

De resultaten van beide berekeningen dienen om inzicht te krijgen in de theoretische waardes die 
minimaal nodig zijn om een stabiele link op te zetten met de 802.11a standaard. 

2.2 Berekening mast/antenne hoogte 

2.2.1 Calculatie Fresnel zone.  

Om inzicht te krijgen in de minimaal benodigde mast hoogte, dient er rekening gehouden te worden 
met de Fresnel zone over een bepaalde afstand. Deze wordt berekend met de onderstaande formule. 

r = •  λ *D 
 
r =  diameter van de Fresnel zone 
λ =  lambda 
D =  Afstand tussen de nodes. 

Om de berekening te kunnen uitvoeren dient is eerst lambda uitgerekend te worden. Lambda of 
golflengte wordt op de volgende manier berekend. 

λ = lichtsnelheid / Frequentie 
 
λ  = lambda, of golflengte 
Lichtsnelheid = De snelheid van het licht in een vacuüm. 299792458 meter per seconde 
Frequentie = De hoeveelheid golf toppen of dalen per seconde. 
 

2.2.2 Vrije ruimte Fresnel zone. 

De uitkomst van de berekeningen, “ r “, is de diameter van de Fresnel zone over een bepaalde 
afstand. Omdat er vanuit gegaan kan worden dat het bovenste gedeelte van de Fresnel ellips vrij is, 
vermenigvuldigen we deze met 0.5 zodat we de straal overhouden. Bij het opzetten van een stabiele 
verbinding kan men er vanuit gaan dat minimaal 60% van deze straal vrij moet zijn. 
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2.2.3 Calculatie Geodaetic buldge inclusief refraction.  

Buiten de vrije ruimte van de Fresnel zone, dient er bij het bepalen van de antenne hoogte ook nog 
rekening gehouden te worden met de Geodaetic buldge en de refraction van radiogolven door de 
atmosfeer. Dit wordt berekend volgens de volgende formule. 

H= 0.07843*((d1*d2)/1.333) 

H   = hoogte 
0.07843  = Geodetische bolling van de aarde. 
D1   = de helft van de afstand die overbrugd word 
D2   = de helft van de afstand die overbrugd word 
1.333   = de refraction van straling door de atmosfeer 

 

2.4.3 Bepaal mast/antenne hoogte 

Nadat zowel de Fresnel als de Geodaetic buldge berekeningen zijn uitgevoerd over een bepaalde 
afstand, kan de mast/antenne hoogte bepaald worden. Dit is de uiteindelijke som van de twee 
berekeningen. 

2.3 Link calculatie 

2.3.1 inleiding 

In deze paragraaf wordt de link calculatie zoals wij deze doen uitgelegd. Hierbij komen een aantal 
onderdelen aan bod. Per onderdeel wordt uitgelegd hoe deze tot stand komt. 

 

2.3.2 Freespace loss 

Freespace loss is het signaal verlies dat ontstaat door absorptie, reflectie, obstructie, door objecten en 
materialen die het signaal passeert. Diffractie, afbuiging van het signaal door een ondoordringbaar 
obstakel. Refractie, breking van het signaal door water in de atmosfeer. Verstrooiing, door 
ongelijkheden in het medium, dus de atmosfeer. 

De formule om de freespace loss te berekenen is de volgende: 

 
FSL(dB)= 92,45 + 20log10 F+20 LOG10d  

FSL  = het signaal verlies in dB 
92,45  = Dit getal verschilt voor de eenheden die gemeten word. 92,45 is voor Ghz en Km.* 
F  = Frequentie in Ghz 
d  = Afstand in kilometers 

*Indien er in MHz en Km gemeten dient te worden hoort deze waarde 32,45 te zijn. 

2.3.3 Fade margin 

De fade margin is een ingebouwde buffer voor signaal verlies. Wij nemen een verlies van 0,5 dBm per 
kilometer op. Dit is aan de hoge kant, maar voor de zekerheid is dit handig om te nemen. 

 

2.3.4 Terrain roughness 

Het type ondergrond levert ook nog een signaal verlies op. Afhankelijk van het soort ondergrond 
varieert dit verlies. Wij hebben de waarde uit het PDF 664-Slides_Wifi_Long_Shots.pdf aangehouden. 
Deze waarde worden onderbouwd door het stuk over de “statical path loss law” op de volgende site 
van Harvard: http://people.deas.harvard.edu/~jones/es151/prop_models/propagation.html#fsl . 

In stedelijk gebied wordt een signaal verlies van -5 dBm gerekend. Voor lage bebouwing en 
begroeiing word -3 dBm verlies gerekend en voor een vlakke ondergrond -2 dBm. 
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2.3.5 Antenne, zendsterkte en kabel verlies 

De vorige onderwerpen zijn de verliezen van het signaal. Hierbij komt nog een -6 dB voor de 
bekabeling. In de praktijk is dit iets minder. 

De gebruikte netwerk kaart zendt op een bepaalde hoeveelheid dBm en de antennes hebben een gain 
van een aantal dBi. 

Al deze waarde worden bij elkaar opgeteld zodat er een waarde uit komt. Deze waarde is in theorie 
sterkte van het ontvangen signaal over de link. 
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3 Metingen. 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de metingen die we doen behandeld en de methode en apparatuur die we 
hiervoor gebruiken. 

3.2 Weer metingen 

3.2.1 Apparatuur 

De apparatuur die we hiervoor gebruiken is een weerstation. Het weerstation is van het volgende 
merk en type: 

 

3.2.2 Luchtdruk 

De luchtdruk meten we in hPa of Hectopascal. Deze eenheid staat gelijk aan millibar. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtdruk 

 

3.2.4 Luchtvochtigheid 

De luchtvochtigheid wordt gemeten in R.V.% Of relatieve luchtvochtigheid. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Relatieve_vochtigheid 

 

3.2.5 Temperatuur 

De temperatuur meten we in °, Graden Celsius. We leggen de thermometer gedurende vijf minuten 
op het antenne kastje. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur 

 

3.2.6 Weertype 

Het weertype noteren we door onze eigen waarneming te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld regenachtig, 
sneeuw, storm enzovoort. 

 

3.3 Afstand metingen 

3.3.1 Inleiding 

Bij iedere test meten we per teststation de coördinaten. Dit doen we door middel van een GPS muis.  

 

3.3.2 Afstand tussen teststations 

De afstand tussen de test stations bereken we met Microsoft mappoint. In dit programma voeren we 
de coördinaten van de test stations in waarna we de exacte afstand weten tussen deze twee. 

 

3.3.3 Hoogte van teststations 

De hoogte die de test stations hebben nemen we ook op in de test data. Deze krijgen we ook van het 
GPS systeem. 
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3.4 Verbinding metingen 

3.4.1 Inleiding 

De verbinding kwaliteit wordt gemeten door het uitvoeren van een aantal test. Deze tests staan 
hieronder beschreven 

 

3.4.2 RSSI en dBm metingen 

Received Signal Strength Indicator gebruiken we om de antennes zo goed mogelijk uit te lijnen. Dit is 
een eenheid die het percentage van het ontvangen signaal aangeeft. 

De ontvangen dBm lezen we uit de Wandy, met het commando “get stalist”. 

 

3.4.3 Response tijd metingen 

Als de verbinding is opgezet met een zo positief mogelijke RSSI waarde word er begonnen met een 
ping test. Deze ping test wordt vanaf de Wandy gestart. De ping test laten we gedurende vijf minuten 
lopen om zo nauwkeurig mogelijke waarde te kunnen noteren over uitval en vertragingen. We noteren 
hierbij de kortste ping tijd, de langste en het gemiddelde. Ook het aantal verzonden, en uitgevallen 
pings. Na de ping test wordt ook de Receive Frame Error count genoteerd. 

 

3.4.4 Data troughput metingen 

De data troughput meten we door een vol bestand van 125 MB met FTP te versturen en ontvangen. 
Dit doen we door aan iedere Wandy een laptop te koppelen. Op de laptops staat een FTP server en 
een FTP cliënt. Hiermee loggen we de overdracht snelheid van de kopieer acties. Na iedere overdracht 
wordt ook de Receive Frame Error count van beide nodes genoteerd. 

Iperf troughput metingen worden voor de verschillende veldtests bidirectioneel uitgevoerd, waarbij de 
TCP bandbreedte wordt gemeten door meerdere parallelle transfers uit te voeren. 
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4 Informatie verwerking. 

4.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt uitgezet hoe er met de verkregen data word omgegaan. 

 

4.2 Testdata 

De testdata word tijdens het testen van beide nodes genoteerd en achteraf verwerkt in het testplan. 
De coördinaten worden ingevoerd in een programma wat deze op een kaart kan weergeven. Aan de 
hand hiervan kan de verbinding worden gevisualiseerd worden en weten we de exacte afstand tussen 
de nodes. 

4.3 Berekeningen achteraf 

4.3.1 Link calculatie 

Als de test documentatie is verwerkt word een vergelijking worden gemaakt tussen de link calculatie 
die vooraf is gemaakt en de link zoals deze in de praktijk heeft gewerkt. Op deze manier kunnen 
fouten en eventuele tekortkomingen in de manier van berekenen en werken worden opgelost en 
aangevuld. 

4.3.2 RSSI naar dBm conversie 

Voor apparatuur waar geen dBm waarde uit uitgelezen kan worden is het mogelijk om de RSSI 
waarde om te rekenen naar dBm. Deze methode is per leverancier verschillend omdat er binnen de 
IEEE 802.11 standaard geen invulling word gegeven aan de manier van het meten van RSSI of de 
waarde hiervan. Indien dit nodig blijkt te zijn staat er in het pdf converting_signal_strength hoe dit 
het beste gebeuren kan. 
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5 Bronnen 

5.1 Bronnen calculaties 

5.1.1 Lambda berekening 

Lambda berekening http://nl.wikipedia.org/wiki/Golflengte . 
Lichtsnelheid http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtsnelheid . 
 

5.1.2 Fresnel berekening 

PDF 664-Slides_Wifi_Long_Shots.pdf . 

 

5.1.3 Fresnel minimaal vrij 

PDF 664-Slides_Wifi_Long_Shots.pdf . 

 

5.1.4 Earthbuldge berekening 

PDF 664-Slides_Wifi_Long_Shots.pdf . 

 

5.1.5 Hoogte antenne bepalen 

PDF 664-Slides_Wifi_Long_Shots.pdf . 

 

5.1.6 RSSI naar dBm berekening 

Deze berekening komt uit het PDF Converting_Signal_Strength.pdf . 

 

5.1.7 Freespace loss 

Freespace loss http://en.wikipedia.org/wiki/Free-space_loss, 
http://huizen.deds.nl/~pa0hoo/helix_wifi/linkbudgetcalc/wlan_budgetcalc.html#Free%20space%20los
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


