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Анотація 

В даній роботі, проведено аналіз впливу дестабілізуючих факторів фізичного середовища на ефективну 

швидкість передачі у безпровідних каналах  стандарту 802.11 Wi-Fi для неліцензованих частотних діапазонів 

2,4 ГГц та 5 ГГц.  
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Abstract 

In this paper, was analysis of the impact of destabilizing factors in the physical environment for the effective trans-

fer rate of wireless channel standard 802.11 Wi-Fi for unlicensed frequency bands 2.4 GHz and 5 GHz. 
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Вступ  

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

тивної швидкості передачі інформації [1]. Їх можна поділити на дві групи. До першої групи можна віднести 

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

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

На основі досить значної кількості власних експериментальних досліджень встановлено, що реальна або 

ефективна швидкість передачі інформації по безпровідному каналу стандарту 802.11, значно відрізняється від 

значень визначених у специфікаціях, насамперед, із-за наявності великої кількості дестабілізуючих факторів, 

які необхідно враховувати. 

 

Основна частина 

Для максимально точної оцінки ефективної швидкості передачі інформації можна згрупувати дестабілізуючі 

фактори наступним чином [2]: фактори що характеризують середовище передачі (зміна параметрів безпровід-

ного каналу під час передачі в часі;  завади які є самостійними джерелами випромінювання; архітектурні пере-

шкоди); фактори які характеризують технологію передачі (застосовуваний стандарт, методи кодування інфор-

мації, методи підвищення ефективності передачі). Це підтверджують результати досліджень для частотного 

діапазону 2,4 ГГц у роботах [3-6], та для частотного діапазону 5 ГГц у роботах [7,8].  

Таким чином, було встановлено, що ефективна швидкість передачі інформації має лінійну характеристику 

спадання, архітектурні перешкоди мають найбільший вплив на високошвидкісний режим роботи для каналу 

шириною 40 МГц. Для каналів діапазону 5 ГГц, характерна висока стабільність ефективної швидкості передачі 

при значній зміні рівня потужності сигналу на вході приймача. В першу чергу, це можна пояснити досить висо-

кою завантаженістю частотного діапазону 2,4 ГГц в якому існує велика кількість інтерференційних завад, що 

може досягати до 40 і вище мереж. Саме наявність таких завад має вплив на особливість передачі трафіку. Для 

такого випадку можна використовувати, як еквівалент, напівдуплекний режим на базі найбільш поширеної 

структури – наявність двох абонентів у мережі або передача інформації по двох безпровідних каналах.  
Такий випадок можна вважати схожим із присутністю інтерференційної завади, де в середовищі існує боро-

тьба за частотний ресурс [5]. Це обумовлює збільшення імовірності виникнення помилок при передачі пакетів 

та поділ пропускної здатності між абонентами [1], і на основі роботи [3] видно що характеристики мають також 

рівномірний характер по всій довжині каналу. Архітектурні перешкоди мають вплив в залежності від густини 

матеріалу та на канали із більшою смугою. Крім того, такі залежності спостерігаються при зменшенні потужно-

сті сигналу на вході приймача аж до 30 дб.  

 

Висновки 
Отже, в даній роботі було проведено аналіз результатів експериментальних досліджень для оцінки впливу 

дестабілізуючих факторів фізичного середовища на ефективну швидкість передачі інформації для безпровідних 

каналів стандарту 802.11 Wi-Fi. Врахування цього дає можливість підвищувати ефективність безпровідних 
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мереж, та вирішувати такі проблеми як, наприклад, невисока пропускна здатність мережевих інтерфейсів та 

велика завантаженість кластеру баз даних [7]. 
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