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Zasięg standardowy 

Zasięg ograniczony 
infrastruktur ą sieci 

komórkowych

Zasięg do 
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Porównanie technologii

przepustowo ść
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Praca w 
warunkach 
zewnętrznych

Punkty dost ępowePunkty dost ępowe

AWK-4121 AWK-6222

zewnętrznych

Na szynę DIN

AWK-3121 AWK-5222

IEEE 802.11a/b/g/h IEEE 802.11 a/b/g/h Dual-RF

IEEE 802.11a/b/g/h IEEE 802.11 a/b/g/h Dual-RF



2.4GHz

Przegląd anten WLANPrzegląd anten WLAN

ANT-WSB-PNF-12 ANT-WSB-PNF-18

dookólna 9dBi kierunkowa 12dBi

ANT-WSB-ANF-09

panelowa 18dBi

ANT-WDB-ANF-0609

5GHz

2.4GHz / 
5GHz

panelowa 
18dBi

ANT-WSB5-ANF-12 ANT-WSB5-PNF-18

dookólna 
12dBi

ANT-WDB5-PNF-1518

dookólna 
6dBi/9dBi

panelowa 
15dBi/18dBi

ANT-WDB-ANM-0502

dookólna 
5dBi/2dBi

ANT-WDB-ANM-0407

dookólna 
4dBi/7dBi
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Zysk anten WLANZysk anten WLAN

ANT-WSB-PNF-18

W kierunku poziomym W kierunku pionowym

Antena panelowa 
18dBi



Strefa Strefa FresnelaFresnela

Łącze jest stabilne, je śli przynajmniej 60% pola w przekroju poprzecznym strefy  
jest wolne od przeszkód.



Strefa Strefa FresnelaFresnela



Kanały transmisyjne 2400 ~ 2483.5 Kanały transmisyjne 2400 ~ 2483.5 MHzMHz



Obliczanie dystansu transmisjiObliczanie dystansu transmisji

Równanie Transmisji Friis’a:

Czułość odbirnikaMoc nadajnika
Zysk anten

f – częstotliwość  (Mhz)
pt, pr  - moc nadajnika oraz czułość odbiornika (dBm)
gt, gr – zysk anten nadajnika i odbiornika  (dBi)
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PrzykładPrzykład ::

antena o 
zysku 2dBi

antena o 
zysku 2dBi

r

Parametry transmisji:

- standard IEEE802.11g
- Kanał nr 1; f = 2412MHz
-Prędkość transmisji = 54 Mbps





WięcWięc……
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-70dBm15dBm

2dBi

2dBi

Nie uwzgl ędniono 

f
r

×
=

88.41

10

2412 MHz

≈ 0.279 km = 279 m

Nie uwzgl ędniono 
tłumienia kabla i 
łączy, standardowy 
kabel 0.5 dB/m



Sposoby zwi ększenia zasi ęguSposoby zwi ększenia zasi ęgu

Sposób 2: Zastosowanie anteny o wi ększym zysku

Sposób 1: Zmniejszenie pr ędkość transmisji

Sposób 2: Zastosowanie anteny o wi ększym zysku



1. Zmniejszenie pr ędkości transmisji

antenka 2dBi antenka 2dBi

r

Parametry transmisji:

-Standard IEEE802.11g 
-Kanał nr 1 = 2412MHz
- Prędkość transmisji = 18 Mbps





WięcWięc……
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-82dBm18dBm

2dBi

2dBi

f
r

×
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88.41

10

2412 MHz

= 1.569 km = 1569 m



ANT-WDB-ANF-04-07
antena 4/7dBi

2. Zastosowanie anteny o wi ększym zysku

Parametry transmisji:

- standard IEEE802.11g
- Kanał nr 1; f = 2412MHz
- Prędkość transmisji = 54 Mbps



WięcWięc……
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-70dBm15dBm

4dBi

4dBi

r ≈ 442 m
f

r
×

=
88.41

10

2412 MHz

r ≈ 442 m

Bez pozwolenia radiowego mo żna używać instalacji radiowych 
nieprzekraczaj ących warto ści EIRP 100 mW, czyli 20dBm dla 

pasma 2,4 GHz oraz 1 W (30 dBm) dla pasma 5,47 – 5,7 25 GHz.



Dane

Transmisja na du że odległo ści,Transmisja na du że odległo ści,
antena kierunkowa antena kierunkowa vsvs. antena dookólna. antena dookólna

Dane

AP1 AP2



Transmisja na du że 
odległo ści – zestrojenie anten

Zagadnienia transmisjiZagadnienia transmisji

Antena kierunkowa, a 
dookólna w ruchu



Łączenie mostów bezprzewodowychŁączenie mostów bezprzewodowych

LAN

WDS 1 WDS 2



Łączenie mostów bezprzewodowych, funkcja Dual RFŁączenie mostów bezprzewodowych, funkcja Dual RF

AWK-6222 z funkcj ą Dual RF

WDS1 WDS2

AWK-4121 AWK-4121
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Zwiększone bezpiecze ństwoZwiększone bezpiecze ństwo

OPEN (bez autoryzacji)

64WEP/128WEP

WPA/WPA2 

– Personal

WPA/WPA2 

– Enterprise

802.1X Radius

TKIP/AES/Mixed



STP/RSTP STP/RSTP –– zapobieganie p ętlom, rekonfiguracja w zapobieganie p ętlom, rekonfiguracja w 
przypadku awariiprzypadku awarii



STP/RSTP STP/RSTP –– zapobieganie p ętlom, rekonfiguracjazapobieganie p ętlom, rekonfiguracja



2.4GHz

Dual RF Dual RF (podwójny moduł radiowy)(podwójny moduł radiowy)–– redundancja redundancja 
połączeńpołączeń

11ch@2.4GHz or 36ch@ 5GHz

(Nieaktywny)

54Mbps

AWK-5222 AWK-5222



2.4GHz

Dual RF Dual RF (podwójny moduł radiowy)(podwójny moduł radiowy)–– redundancja redundancja 
połączeńpołączeń

11ch@2.4GHz lub 36ch@ 5GHz

(Aktywny)

54Mbps

AWK-5222 AWK-5222



Dual RF Dual RF (podwójny moduł radiowy)(podwójny moduł radiowy)–– redundancja redundancja 
połączeńpołączeń



Dual RF Dual RF –– wirelesswireless bridgebridge (pełna przepustowo ść)(pełna przepustowo ść)



Dual RF Dual RF –– zwi ększanie zakresu antenzwiększanie zakresu anten



Turbo Turbo RoamingRoaming –– przeł ączanie mi ędzy kolejnymi APprzeł ączanie mi ędzy kolejnymi AP

AP1 AP2 AP3

Przełączanie pomi ędzy poszczególnymi AP w czasie < 100 ms.

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6



Turbo Turbo RoamingRoaming –– przeł ączanie mi ędzy kolejnymi APprzeł ączanie mi ędzy kolejnymi AP



Power Power overover EthernetEthernet

AWK-3121



…pytania……pytania……pytania……pytania…


