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Abstrak
Wireless LAN adalah suatu teknologi nirkabel yang berbasis OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
dan MIMO (Mutiple Input Multiple Output) yang dapat digunakan untuk komunikasi data. Peningkatan permintaan
pengguna sistem Wireless LAN juga menyebabkan peningkatan pengembangan Wireless LAN. Standard dari Wireless
LAN adalah IEEE802.11a/b/g dan IEEE802.11n yang menggunakan teknik OFDM dan MIMO untuk meningkatan laju
data tanpa memerlukan tambahan bandwidth. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma
deteksi Sphere pada simulator WLAN 802.11n pada bagian MIMO blok decoder. Parameter yang diamati adalah nilai
BER vs SNR (signal to Noise Ratio). Hasil yang diharapakan adalah kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan
algoritma deteksi linear (MMSE, ZF) dan algoritma deteksi optimal, MLD. Pada MCS 13 untuk nilai BER 10 -4, hasil
simulasi menunjukkan bahwa metode ZF, MMSE, MLD dan SD mencapainya pada SNR 44 dB, 42 dB, 31 dB dan 33
dB. Sedangkan pada MCS 14, keempat metode mencapai nilai BER 10 -4 pada SNR 46 dB, 44 dB, 31 dB dan 33 dB.
Dan pada MCS 15 akan mencapai nilai BER 10-4 pada SNR 55 dB, 53 dB, 36,5 dB dan 39,5 dB. Dibandingkan dengan
MLD, algoritma deteksi Sphere akan bernilai lebih besar tetapi dengan kompleksitas yang lebih sedikit.
Kata Kunci : WLAN 802.11n, MIMO, OFDM, decoding, Sphere Detektor, BER

1.

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang Masalah

Wireless LAN merupakan teknologi jaringan nirkabel
yang dapat digunakan untuk komunikasi suara maupun
data. Dalam perkembangannya, teknologi wireless
menghadapi masalah klasik yaitu kanal yang bersifat
multipath fading. Di samping itu, karena semakin
meningkatnya komunikasi menggunakan WLAN, maka
peningkatkan efisiensi kanal merupakan hal yang sangat
penting.
Untuk mengatasi hal tersebut, ada dua teknik yang
digunakan dalam perkembangan WLAN yaitu
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
dan Multi Input Multi Output (MIMO). OFDM
merupakan teknik transmisi multicarrier, dengan tiap
frekuensi subcarrier adalah orthogonal satu sama lain.
OFDM membagi aliran data high-rate mejadi aliran data
rate yang lebih rendah, yang kemudian dikirimkan secara
bersama pada beberapa subcarrier. Penerapan teknik ini
mengakibatkan kondisi kanal multipath fading menjadi
kanal flat fading. Dan di sisi lain untuk meningkatkan
efisiensi kanal digunakan teknik MIMO. MIMO
merupakan sistem yang menggunakan multi antena pada
sisi pengirim dan penerima. Teknik ini akan membentuk
kanal paralel yang independen untuk membagi transmisi
data menjadi beberapa spatial stream. Dengan demikian

teknik ini dapat memperbesar kapasitas kanal tanpa
memerlukan bandwidth tambahan. Teknik OFDM sendiri
telah diterapkan pada WLAN 802.11a dengan sistem
SISO (Single-Input Single Output/antena tunggal) pada
frekuensi 5 GHz [1]. Selanjutnya dikembangkan sistem
MIMO-OFDM yang diterapkan pada WLAN 802.11n [2].
Kombinasi
sistem
MIMO-OFDM
mempunyai
kemampuan dalam menawarkan akses komunikasi yang
cepat, handal, fleksibel dan efisien dalam penggunaan
bandwidth. WLAN 802.11n menggunakan MIMO dengan
jumlah maksimal antena pemancar adalah empat buah.
Penerapan MIMO-OFDM pada WLAN 802.11n dapat
menjanjikan kenaikan data rate mencapai 600 Mbps [3].
Untuk meningkatkan kinerja Wireless LAN ini, telah
dilakukan beberapa penelitian, antara lain menggunakan
metode LDPC (Low Density Parity Check) yang mampu
meningkatkan kinerja sebesar 6 dB dibandingkan dengan
desain Register Transfer Level (RTL)-nya [4] serta
metode BCC (Binary Convolutional Code) [5] dan
penggunaan LDPC ini mampu diterapkan pada pola
Application Specific Intregated Circuit (ASIC) pada 0,13
μm teknologi CMOS dengan daya yang rendah [6] dan .
Sedangkan penggunaan antena spacing dari λ/2 menjadi
2λ memberikan peningkatan kinerja sebesar 5 dB [7].
Penggunaan banyak antena dalam WLAN 802.11n
mampu meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan
dibandingkan jika hanya menggunakan antena tunggal.
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Pengiriman beberapa data independen pada sistem MIMO
disebut teknik spatial multiplexing. Dengan penggunaan
kanal yang sama untuk mengirim beberapa data
independen,
dibutuhkan
teknik
khusus
untuk
mendapatkan kembali informasi yang dikirim. Dua teknik
deteksi linier yang digunakan pada WLAN 802.11n
adalah Zero Forcing (ZF) dan Minimum Mean Square
Error (MMSE). Keduanya memiliki kompleksitas yang
sederhana dan kinerjanya rendah. Teknik yang dikenal
memiliki kinerja optimal pada soft-decision detector
adalah Maximum Likelihood Detector (MLD), dengan
teknik ini akan menghitung jarak sinyal diterima terhadap
seluruh kemungkinan kombinasi simbol. Sedangkan
algoritma yang merupakan sub-optimal dari MLD adalah
Sphere Detector (SD) dan K-Best.
Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian
terhadap peningkatan kinerja pada WLAN 802.11n
dengan menerapkan algoritma deteksi Sphere Detector
sebagai detektor MIMO. Dan hasilnya akan dibandingkan
dengan algoritma deteksi ZF, MMSE dan MLD. Teknik
MIMO yang digunakan adalah Spatial Division
Multiplexing pada kofigurasi MIMO 2x2 dan modulasi 64
QAM. Simulasi dilakukan pada model kanal B IEEE
802.11 TGn yang mewakili cakupan area suatu kantor
kecil. Dan parameter yang diamati adalah perbandingan
Bit Error Rate (BER) terhadap Signal to Noise Ratio
(SNR).

2.

Dasar Teori

2.1

Mimo

Nomenklatur : Huruf yang dicetak tebal menandakan
suatu matriks sedangkan yang dicetak biasa menandakan
nilai

skalar;

menandakan

(conjugate transpose);

matriks

hermitian

menandakan matriks invers;

I menandakan matriks indentitas;
menandakan norma
Euclidean.
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) merupakan salah
satu teknik diversitas, yaitu spatial diversity dengan
penggunaan teknik diversitas dapat mengurangi fading
dan interferensi dari user lain dan

Gambar 1. Sistem MIMO.

meningkatkan laju data tanpa mengorbankan bandwidth
maupun daya pancarnya.
Teknik MIMO ini menggunakan beberapa antena pada
pemancar dan penerima untuk meningkatkan performansi

komunikasi. Skema MIMO yang umumnya digunakan,
dibedakan menjadi dua jenis yaitu Space Time Block
Code (STBC) dan Spatial Division Multiplexing (SDM).
Konfigurasi sistem MIMO dengan N antena pemancar
dan M antena penerima dapat dilihat pada gambar 1.
Prinsip SDM adalah memecah deretan simbol yang akan
dikirim menjadi beberapa paralel deretan simbol yang
kemudian ditransmisikan secara bersamaan dengan
bandwidth yang sama. Teknik ini akan memberikan
peningkatan laju data sesuai dengan jumlah antena
pengirim. Pada sistem SDM, jumlah antena penerima
paling sedikit sama dengan jumlah antena pengirim.
Dari gambar 1, Tx1 sampai dengan TxN merupakan antena
pemancar sejumlah N, sedangkan Rx1 sampai dengan
RxM merupakan antena penerima sejumlah M. h 11
merupakan kanal propagasi sinyal dari antena penerima
pertama dan antena pemacar pertama, h21 merupakan
kanal propagasi sinyal dari antena penerima kedua dan
antena pemancar pertama, begitu seterusnya sampai hMN
yang merupakan kanal propagasi sinyal dari antena
penerima ke-M dan antena pemancar ke-N. Adapun
persamaan dari sistem MIMO
2.2.1 Wireless Lan 802.11n
Standar WLAN IEEE802.11n menjanjikan untuk
meningkatkan kehandalan secara signifikan dalam
throughput. Jika menggunakan MIMO, WLAN 802.11n
dapat memberikan peningkatan data rate hingga 5 kali
dengan 20 MHz bandwidth yang sama dan hingga 10 kali
dengan menggandakan bandwidth menjadi 40 MHz. Oleh
karena itu WLAN 802.11n disebut sistem dengan high
throughput. WLAN 802.11a/g dapat memberikan
maximum data rate mencapai 54 Mbps sedangkan dalam
WLAN 802.11n, menjanjikan kenaikan hingga 600 Mbps.
2.3

MIMO Decoding

Setiap antena penerima akan mendapatkan seluruh sinyal
dari semua antena pemancar, sehingga sinyal yang
diterima pada antena pertama adalah
dan seterusnya hingga yM. Karena semua informasi
tercampur pada setiap antena penerima, maka dibutuhkan
suatu teknik MIMO decoding untuk mendapatkan sinyal
informasi asli. Metode MIMO decoding terbagi atas
beberapa jenis, yaitu metode linear (Zero Forcing dan
Minimum Mean Square Error) dan metode nonlineaer
(Maximum Likelihood Detector dan Sphere Detector).
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sebanding. Faktanya ketika faktor noise adalah nol,
MMSE akan sama dengan persamaan ZF.
 Metode non Linier
Maximum Likelihood Detector (MLD) [8]
Maximum Likelihood merupakan metode yang
membandingkan sinyal yang diterima receiver dengan
semua kemungkinan informasi yang dapat dikirim atau
kandidat simbol. Persamaannya diberikan sebagai berikut
:
(5)
Dengan
merupakan simbol yang dideteksi, y
adalah simbol yang diterima, H adalah respon impuls
kanal dari N jumlah antena pemancar dan M jumlah
Gambar 2. Blok diagram penerima WLAN IEEE802.11n.

 Metode Linier

antena penerima dan

adalah kandidat simbol.

didapat dengan mencari jarak Euclidean antara
sinyal yang diterima dari pemancar dan hasil perkalian
kanal dengan kandidat simbol dari sinyal yang
ditransmisikan.

Metode linier yang digunakan ada dua yaitu :
Zero Forcing (ZF)

Detektor maximum likelihood memilih pesan
yang
menghasilkan jarak terkecil antara vektor penerimaan (y)

Dari Persamaan umum transmisi sinyal
(1)
Dengan y adalah simbol yang diterima, H adalah respons
impuls kanal, x adalah simbol yang di transmisikan dan
N0 adalah noise.
Untuk mendapatkan nilai x dalam metode ZF adalah
dengan menentukan matriks bobot W yang memenuhi
. Sehingga dapat dituliskan

dan perkiraan pesan

[9].

Semakin kecil perbedaan sinyal yang diterima dengan
, maka semakin besar kemungkinan bahwa kandidat
simbol tersebut adalah informasi yang dikirim oleh
pemancar. Ilustrasi deteksi maximum likelihood dapat
dilihat pada gambar 3. Pada gambar 3 dapat dilihat sinyal
yang diterima receiver (y) jatuh pada titik X, untuk dapat
mengenali X maka dicari jarak minimal terhadap empat
kandidat simbol (dalam kondisi ini dicontohkan pada
modulasi QPSK).

(2)
Maka nilai estimasi x adalah

(3)
Minimum Mean Square Error (MMSE)
Metode MMSE mencoba untuk mencari koefisien bobot
W yang mengurangi nilai noise additive, sehingga :
(4)
Ketika membandingkan dengan persamaan ZF, bagian
dari faktor faktor noise (nI) kedua persamaan tersebut

Gambar 3. Ilustrasi deteksi maximum likelihood.

Sphere Detector (SD) [10] [11]
Sphere Detector merupakan metode sub optimal dari
metode MLD, dengan metode ini bertujuan untuk

TRANSMISI, 14, (3), 2012, 81

mendapatkan kinerja mendekati
kompleksitas lebih rendah.
A.

MLD

dengan

Model Sistem

Dalam sistem deteksi Sphere dengan konfigurasi M x N
antena, matriks kanal diubah dalam bentuk lain dengan
operasi QR decomposition. Suatu matriks H
didekomposisi menjadi matriks Q dan R. Dengan R
merupakan matriks upper triangular berdimensi NTx *
NTx. Matriks Q memiliki sifat Q*QH = I, sehingga simbol
yang diterima dapat dituliskan kembali sebagai:
y = Hx
y = QRx
ŷ = Q T * QRx  ŷ = Rx
B.

(12)
(6)

MLD dengan Konfigurasi Antena 2 x 2

Sistem MIMO 2 x 2 dengan modulasi 64-QAM. Untuk
mendapatkan matriks vektor yang dikirim dengan jarak
Euclidean terkecil, dilakukan perhitungan pada setiap
matriks vektor terkirim.
(7)
(8)
Perhitungan

akan diturunkan menjadi

karena dalam

sistem ini dianggap bahwa
= 1 dan kemudian
menskalakan konstelasi sinyal pemancar, diturunkan lebih
jauh menjadi:
(13)
dengan masalah terpentingnya adalah pemilihan nilai K.
Akan lebih menguntungkan untuk menggunakan radius
yang kecil pada SNR yang kecil yang kemudian
meningkat seiring dengan meningkatnya SNR. Dalam
evalusainya dapat digunakan

dapat dipecah menjadi

(14)
(9)

Dengan
adalah jarak Euclidean untuk antenna ke-n
dan dihitung sebagai berikut

(10)
C.

tinggi. Sebaliknya, jika menentukan Z yang terlalu kecil
akan menyebabkan Sphere yang kosong (dalam hal nilai)
dan pencarian harus diulang dengan meningkatan besar
radius Sphere-nya yang pada akhirnya akan kembali pada
masalah yang sama. Pencarian nilai yang memenuhi
persamaan (12) dapat dicari menggunakan algoritma
substitusi
balik.
Untuk
mencapainya,
metode
penyelesaian dekomposisi QR yang menggunakan kanal
matrix H dapat digunakan. Untuk matriks N x N (dalam
penelitian ini digunakan antena 2 x 2) sistem MIMO, nilai
Z yang dicari dari persamaan

Pengurangan Kekompleksan Sphere Detector

Dalam mencari solusi Maximum Likelihood, metode
Sphere Detector ini menghitung semua vektor sinyal s
yang dikirim yang memenuhi persamaan (11)
(11)
dengan Z adalah besar radius dari Sphere yang dicari.
Secara nyata, pemilihan Z ini merupakan persoalan yang
penting sehingga mempengaruhi kekompleksan dari
algoritma Sphere Detector (SD) ini. Menentukan Z yang
terlalu besar akan menyebabkan Sphere mempunyai nilai
hipotesis yang sangat banyak dan oleh sebab itu akan
menghasilkan deteksi dengan tingkat kekompleksan yang

dengan L adalah jumlah bit per simbol dan Rc adalah laju
data, yang akan meminimalkan kekompleksan deteksi
dalam cakupan SNR yang besar. Faktor yang penting
memastikan bahwa skala dari sinyal pemancar
diperhitungkan dan SNR yang besar akan menyebabkan
terlalu banyak pilihan dan kecil kemungkinannya untuk
mendapatkan hasil yang baik sehingga jumlah kandidat
yang masuk dalam lingkaran (Sphere) harus dikecilkan.
Dengan meningkatkan radiusnya dengan 1,5 setiap kali
lingkaran (Sphere) dinyatakan kosong. Contoh radius
dalam algoritma Sphere Decoder untuk konstelasi 64QAM dapat dilihat dalam gambar 4.

3.

Perancangan Sistem

Pada bab ini akan dipaparkan perancangan sistem dan
parameter simulasi. Diagram blok sisi penerima pada
WLAN 802.11n dapat dilihat pada gambar 2, bagian
MIMO decoder berada setelah tahap phase tracker. Pada
simulasi ini akan diteliti kinerja MIMO decoder pada
konfigurasi antena 2 x 2 dengan orde modulasi 64QAM.
Pada standar IEEE 802.11n, konfigurasi ini termasuk
dalam Modulation and Coding Scheme (MCS) 13,14 dan
15.Yang membedakan ketiga MCS tersebut adalah laju

TRANSMISI, 14, (3), 2012, 82

pengkodean dimana masing- masing bernilai 2/3,3/4 dan
5/6. Parameter sistem yang lain ditampilkan pada tabel 1

MMSE). Metode MLD ditambahkan sebagai metode
pembanding dengan kinerja yang optimal. Simulasi
dilakukan pada model kanal B dengan iterasi sebanyak
100 kali.
Hasil pengujian pada mcs 13 ditunjukkan pada gambar 5.
Dengan nilai laju pengkodean 2/3, dapat dilihat bahwa
kinerja dekoder Sphere lebih baik 12 dB dari ZF, dan 10,5
dB dari MMSE. Selisih kinerja metode Sphere terhadap
MLD adalah 2 dB.
Hasil pengujian pada MCS 14 dapat dilihat pada gambar
6. Dengan nilai laju pengkodean 3/4, dapat dilihat bahwa
kinerja dekoder Sphere lebih baik 13 dB dari ZF, dan 11
dB dari MMSE. Selisih kinerja metode Sphere terhadap
MLD adalah 2 dB.

Gambar 4. Pencarian Sphere pada Diagram Konstelasi 64QAM.

Diagram alir algoritma Sphere ditunjukkan pada gambar
5. Nilai inisialisasi MCS didapat dari signalling field
(SIG), nilai estimasi kanal didapatkan dari Long Training
Field (LTF). Langkah awal dalam metode ini adalah
melakukan dekomposisi QR pada matriks estimasi kanal
lalu QHdigunakan sebagai pengali y. Kemudian
menentukan parameter-parameter yang diperlukan (NRx,
SNR, K). Langkah berikutnya adalah menentukan besar
radius Z. Pemilihan radius ini merupakan langkah yang
paling penting. Setelah itu menghitung jarak Euclidean
antena ke-n dan mencari kandidat simbol yang masuk
dalam radius. Jika tidak ada yang masuk maka radius
dikalikan dengan 1,5. Perkalian ini dilakukan terus hingga
didapatkan simbol yang masuk dalam radius. Langkah
berikutnya adalah menghitung bobot awal dari tahap
pertama. Bobot awal akan disimpan untuk update bobot.
Perhitungan bobot terus diulangi sampai antena pertama.
Bobot dan jalur terakhir merupakan nilai yang diambil
sebagai hasil.
Tabel 1. Parameter Pengujian.
Parameter
Modulasi Subcarrier
Laju Pengkodean
Lebar pita
MIMO Type
Jumlah data per paket
Model kanal
Channel Code
MIMO Dekoder
Konfigurasi Antena
Throughput (Mbps)

4.

Nilai
64 QAM
2/3, 3/4, 5/6
40 MHz
Basic MIMO/ SDM
1000 octet
TGn Channel B
Convolutional coding
ZF, MMSE, MLD, SD
2x2
216, 243, 270

Simulasi dan Analisis

Pada bab ini akan diAnalisis perbandingan kinerja
dekoder Sphere dengan metode yang telah ada (ZF,

Gambar 5. Diagram alir algoritma Sphere Detector.

Hasil pengujian pada MCS 14 dapat dilihat pada gambar
7. Dengan nilai laju pengkodean 5/6, dapat dilihat bahwa
kinerja dekoder Sphere lebih baik 15,5 dB dari ZF, dan
13,5 dB dari MMSE. Selisih kinerja metode Sphere
terhadap MLD adalah 3 dB.
Dari ketiga hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja
detektor Sphere lebih baik dibanding ZF dan MMSE.
Kinerja detektor Sphere memiliki selisih yang sedikit
dibanding MLD.
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A.

Pengujian MCS 13

Hasil pengujian untuk MCS 13 (modulasi 64 QAM, laju
pengkodean 2/3, dan dua antena pemancar), ditunjukan
pada gambar 6.
Dari gambar 6, ZF mencapai BER 10-4 pada SNR 44 dB,
MMSE pada SNR 42 dB, dan MLD pada SNR 31 dB.
Sedangkan Sphere Detector (SD) pada 33 dB. Hal ini
berarti bahwa Sphere Detector (SD) menunjukan
peningkatan kinerja terhadap detektor ZF dan MMSE
yaitu sebesar 11 dB dan 9 dB. Tetapi mengalami
penurunan 2 dB dibandingkan MLD.
B.

Pengujian MCS 14

Hasil pengujian untuk MCS 14 (modulasi 64 QAM, laju
pengkodean 3/4, dan dua antena pemancar), ditunjukan
pada gambar 7.
Dari gambar 6, ZF mencapai BER 10-4 pada SNR 46 dB,
MMSE pada SNR 44 dB, dan MLD pada SNR 31 dB.
Sedangkan Sphere Detector (SD) pada 33 dB. Hal ini
berarti bahwa Sphere Detector (SD) menunjukan
peningkatan kinerja terhadap detektor ZF dan MMSE
yaitu sebesar 13 dB dan 11 dB. Tetapi mengalami
penurunan 2 dB dibandingkan MLD.

Gambar 7. Hasil simulasi dekoder Sphere dengan MCS 14.

Gambar 8. Hasil simulasi dekoder Sphere dengan MCS 15.

C.

Pengujian untuk MCS 15

Hasil pengujian untuk MCS 13 (modulasi 64 QAM, laju
pengkodean 5/6, dan dua antena pemancar), ditunjukan
pada gambar 8.

Gambar 6. Hasil simulasi dekoder Sphere dengan MCS 13.

Dari gambar 8, ZF mencapai BER 10-4 pada SNR 55 dB,
MMSE pada SNR 53 dB, dan MLD pada SNR 36,5 dB.
Sedangkan Sphere Detector (SD) pada 39,5 dB. Hal ini
berarti bahwa Sphere Detector (SD) menunjukan
peningkatan kinerja terhadap detektor ZF dan MMSE
yaitu sebesar 15,5 dB dan 13,5 dB. Tetapi mengalami
penurunan 3 dB dibandingkan MLD.
Tabel 2. Perbandingan Kompleksitas ZF, MMSE, MLD, dan
SD
Kompleksitas
NTx

Modulasi

1
2
3
4

64-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM

ZF

MMSE

MLD

SD

2
6
12
20

2
6
12
20

26
212
218
224

19
56
111
184

Rasio
Kompleksita
s
SD : MLD
29,68 %
1,37 %
0,04 %
0,001 %
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D.

Analisis Kompleksitas

Dilihat dari banyaknya jumlah Euclidean Distance, maka
kompleksitas pada MLD adalah
kompleksitas
pada
Sphere

. Sedangkan
adalah

[6].

[9]. Ni
merupakan jumlah kandidat simbol yang masuk dalam
radius. Maka kompleksitas pada MCS 13, 14, dan 15
adalah:
MLD,
K=
642,
dan
Sphere
=56.
Sedangkan untuk linear detektor seperti ZF dan MMSE,
maka kompleksitasnya dapat dihitung dengan rumus K =
NTx2 + NTx = 22+2 = 6. Perbandingan kekompleksan ZF,
MMSE, MLD, dan SD dapat dilihat pada tabel 2.

[7].

5.

[9].

Penutup

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan,
maka dapat disimpulkan bahwa untuk nilai BER target 10 4
nilai rata-rata SNR untuk metode ZF, MMSE, MLD dan
SD adalah 48,33 dB, 46,33 dB, 32,67 dB, dan 35 dB. ZF
dan MMSE merupakan metode linear sehingga memiliki
nilai SNR yang besar. Sedangkan MLD merupakan
metode optimal yang mempunyai nilai SNR terendah
tetapi dengan kompleksitas tinggi. SD merupakan metode
yang mempunyai nilai SNR mendekati MLD tetapi
dengan kompleksitas yang dikurangi. Kompleksitas setiap
dekoder adalah: linear receiver 6, MLD 4096, SD 56.
Untuk pengembangan berikutnya, maka dapat:
1. Selain dekomposisi QR, dapat digunakan dekomposisi
Cholesky.
2. Untuk penelitian berikutnya, detektor Sphere
diimplementasikan pada WLAN tipe 802.11ac.
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