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IEEE 802.11 – OSI MODEL



MIMO systém

TX/RX TX/RX



MIMO systém

� Single Input Single Output (klasická 802.11)

� Multiple Input Multiple Output

� Někdy označované i jako high troughput (HT) 
systém – s vysokým průtokem



Prostorový multiplex



Diverzita antén 
(maximal ratio combination)



Beamforming – nastavení antény



Výběr optimální cesty ve 
spolupráci s klientem



20 MHZ kanál, OFDM, non HT



20 Mhz kanál, OFDM, HT



Spojování kanál ů
(Channel bonding)



40 Mhz kanál, OFDM, HT



Strážené intervaly != SIFS



Problém p řekro čení doru čení dat 
po uplynutí stráženého intervalu



Modula čně kódové schéma 
(MCS)

� MCS = {Šířka kanálu, modulace, počet 
streamů, délka stráženého intervalu}

� Tomuto schématu vždy odpovídá určitá 
teoretická maximální rychlost



Modula čně kódové schéma



Modula čně kódové schéma



Datové rámce vyšších vrstev
v rámci IEEE 802.11n

� Základ pochopení je OSI model

� Data se postupně zabalují pomocí hlaviček do nižších vrstev

� MSDU = MAC SERVICE DATA UNIT
obecně u IEEE 802.11 se dá říci, že se jedná od data 3. – 7. vrstvy, 
která jsou zabalena do hlavičky LLC podvrstvy

� MPDU – MAC PROTOCOL DATA UNIT je MSDU zabalená do 
ethernetovského rámce

� PPDU (PLCP PROTOCOL DATA UNIT), což je MPDU zabalena do 
preambule 802.11



IEEE 802.11 datový a potvrzací
rámec



Metody zvýšení propustnosti v 
závislosti na mac vrstv ě

� Agregované MSDU

� Agregované MPDU (A-MPDU)

� Blokové potvrzování (MTBACK )

� RIFS (reduced IFS – 16 µs � 2µs)



Agregované MSDU



Agregované MPDU



Ukázka chyby p ři potvrzování



Ukázka MTBACK



Způsoby ochrany u IEEE 802.11n

� Vypovídají o tom, co se děje v případě připojení stanice se starší normou 
IEEE 802.11 či určitými omezeními  (RTS/CTS, Duální CTS, Duální CTS-
TO-SELF)

� 1) Green Field mode – rámce jsou pro non HT nesrozumitelné, se připojí 
pouze 802.11n prvky, stanice musí podporovat nastavenou šířku kanálu dle 
AP, ochrana není potřeba

� 2) Ochrana 20 Mhz kanálu – v případě, že je použitý mód 20/40 Mhz 
kanálu, pokud se připojí jediná stanice, která podporuje pouze 20 Mhz šířku 
pásma, musí všechny stanice komunikovat na tomto kanále

� 3) Když jsou připojeny současně HT i non HT stanice – nutno sjednotit 
modulaci (OFDM) a šířku kanálu nastavením na 20 Mhz



PPDU v závislosti na HT 
kompatibilit ě



Způsob ochrany – duální CTS

Ochrana vysílání APOdeslání CTS jak pro 
non HT, tak i HT mód



Mechanismus kooexistence 20 
Mhz i 40 Mhz vysílacího kanálu

Periodické střídání, řídí AP pomocí rámců beacon



IEEE 802.11 ac

� Ještě není standardizované

� 8 prostorových proudů

� 256 QAM modulace

� 20/40/80/160 Mhz kanály, pouze pro 5 Ghz pásmo

� Pro kanály mechanismus koexistence



Mechanismus Multi user -MIMO

Prostorově oddělené streamy, ty se mohou současně vysílat i přijímat


