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Анотація 
В даній роботі, проведено аналіз впливу умов роботи мережі стандарту 802.11n Wi-Fi при дії інтерферен-

ційних завад, таких як суміщений канал, та наявність сусіднього каналу, для не ліцензованого частотного діа-

пазону 2,4 ГГц.  
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Abstract 

In this paper, a study of  the effects of action of noise interference, such as combined channel and adjacent channel 

availability for unlicensed frequency band 2.4 GHz of network 802.11n Wi-Fi standard.  
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Вступ  

При проектуванні сучасних безпровідних мереж існує ряд факторів, що впливають на характеристики ефек-

тивної швидкості передачі інформації. Їх можна поділити на дві групи. До першої групи можна віднести факто-

ри, які мають постійний вплив і є незмінними у часі. До другої – фактори, для яких існує імовірність появи 

завади у будь-який момент часу при однакових сеансах передачі даних.  

Особливістю мереж сімейства стандартів 802.11х Wi-Fi є застосування напівдуплексного режиму передачі із 

використанням одного частотного каналу для всіх активних абонентів [1]. Для розгортання таких мереж відве-

дено досить вузькі смуги частот, в яких можуть працювати як пристрої даного стандарту, так і пристрої інших 

стандартів та пристрої, що не відносяться до систем передачі, а створюють електро-магнітні завади. Це поро-

джує значну кількість інтерференційних та шумових завад [2], що значно погіршує параметри безпровідних 
каналів та якість передачі інформації.  

 

Основна частина 

В роботі [3] отримані результати досліджень для інтерференційних завад. Розглянемо їх. При наявності 

суміщеного каналу, можна сказати, що при найменшій конфігурації мережі (наявність двох пристроїв) розкид 

параметрів для різних режимів та умов роботи є суттєвим. Вплив типу архітектурних завад є мінімальним, що 

пояснюється перемиканням пристроїв із профіля КАМ модуляції до профілю із ФМ модуляцію, що є менш 

критичною до відношення сигнал/шум.  

При збільшенні кількості пристроїв у мережі, ефективна швидкість передачі значно зменшується за рахунок 

обмеженого ресурсу суміщеного каналу [4], що робить досліджувану мережу непридатною для передачі 

великих об’ємів трафіку. Також, було встановлено, що в таких умовах ефективність розширення спектра каналу 
до        40 МГц у два рази менша ніж для каналу зі смугою 20 МГц. 

При умовах існування сусіднього інтерференційного каналу [5], також спостерігається досить високий 

розкид параметрів ефективної швидкості передачі. Робота двох пристроїв показує усереднені результати 

досліджуваних параметрів, що відповідають суміщеному каналу. Інша ситуація виникає при наявності трьох 

пристроїв у мережі. В цьому випадку, ефективна швидкість передачі відносно суміщеного каналу є вищою у 2-3 

рази, зокрема при використанні каналу зі смугою 40 МГц. 

При умовах існування сусіднього інтерференційного каналу, також спостерігається досить високий розкид 

параметрів ефективної швидкості передачі. Робота двох пристроїв показує усереднені результати 

досліджуваних параметрів, що відповідають суміщеному каналу. Інша ситуація виникає при наявності трьох 

пристроїв у мережі. В цьому випадку, ефективна швидкість передачі відносно суміщеного каналу є вищою у 2-3 

рази, зокрема при використанні каналу зі смугою 40 МГц. 

 

Висновки 
Отже, в даній роботі було проведено дослідження передачі інформації у мережі стандарту 802.11n Wi-Fi в 

умовах інтерференційних завад, таких як суміщений канал, та наявність сусіднього каналу, для не ліцензовано-

го частотного діапазону 2,4 ГГц. 
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