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Як відомо [1], на ефективну швидкість передачі інформації у безпровідному каналі, має вплив 

досить велика кількість факторів. Але одним із головних факторів, що впливає на критерій ефективності 

є потужність сигналу на вході приймача [2].  

У роботі [3], встановлено що поширення хвиль в діапазоні 2,4 ГГц у приміщенні, має досить 

неоднорідний характер де створюються ділянки із підсиленням та послабленням сигналу з різницею до 5 

дбм. Також у роботі [4] проведено оцінку розподілу потужності сигналу для всіх стандартів сімейства 

802.11х діапазону 2,4 ГГц із врахуванням архітектурних перешкод та кількості активних пристроїв у 

мережі. Рівень потужності на вході приймального пристрою показав неоднорідний розподіл по всій 

довжині приміщення із коливаннями більше 10 дбм, для різних стандартів. При наявності в приміщенні 

стін із високим коефіцієнтом відбиття, нерівномірність розподілу зростає при збільшенні кількості 
активних випромінюючих пристроїв. Таким чином, можна сказати, що поширення сигналу у приміщенні 

є досить складним, тому в даній роботі розглянемо просторовий розподіл сигналів для мереж стандарту 

802.11 частотного діапазону 2,4 ГГц, щоб отримати повну картину. 

Для дослідження було створено структуру мережі для типового прямокутного приміщення із 

висотою h , на базі точки доступу (кутове розміщення) із однією випромінюючою антеною та 

абонентського пристрою [5]. Результати досліджень наведено на рис. 1 для трьох параметрів h  відносно 

землі. 

 
                              а)                                                         б)                                                          в) 

Рис. 1. Розподіл потужності сигналу у приміщенні при: 5,1h м (а); 0h м (б) та 3h м (в) 

 

Найбільш поширеною висотою є 5,1h м, так як на такому рівні найбільша імовірність 

знаходження абонентських пристроїв. Тут спостерігається нерівномірна поверхня із значно вираженими 
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максимумами та мінімумами, рівень яких збільшується при наближенні до стін. Найбільший максимум – 

місце розташування точки доступу. Розподіл при умові 0h передбачає наявність значної кількості 

перешкод та відбиваючих поверхонь. В цьому випадку, спостерігається досить складна нерівномірність 

сигналу із відносно великими флуктуаціями. На графіку при 3h можна побачити значне затухання 

сигналу на відстані більше 10 м де існує стик стелі і стін – кути приміщення. Це показує що 

багатопроменеве поширення хвиль може сильно знижувати рівень сигналу у кутових зонах. Враховуючи 

це, а також чутливість приймачів із різними варіантами розміщення антен у просторі, існує імовірність 

отримання зони значного зниження пропускної здатності каналу або навіть втрати з’єднання.  

Таким чином, аналізуючи проведені дослідження можна зробити висновок, що в розподілі сигналу 

для будь-якого приміщення, виникають ділянки із підсиленням та послабленням сигналу із флуктуаціями 

до 5,2  дбм при наявності мінімальної кількості відбиваючих поверхонь. На відстанях до трьох метрів 

до відбиваючої поверхні рівень флуктуацій сигналу зростає до 5  дбм. Найбільший рівень таких 

флуктуацій виникає біля стику стелі і підлоги із стінами на відстанях більше 10 м від точки доступу, що 

приводить до флуктуацій  до 10  дбм і вище, а в деяких випадках аж до сильного затухання. 
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