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9 ПРОЕКТУВАННЯ 
БЕЗДРОТОВИХ СЕГМЕНТІВ ЛОМ 

 

 

 

9.1 Обґрунтування рішення про використання Wi-Fi-
технології 

 

Бездротові сегменти комп’ютерної мережі в комерційних будівлях і 

виробничих підприємствах є альтернативою або доповненням до СКС. 

Бездротові технології доцільно використовувати для підключення 

до сегмента ЛОМ нестаціонарних робочих місць (користувачів з 

ноутбуками, планшетами, смартфонами і т. п.). Необхідно приділяти 

серйозну увагу такій важливій частині будь-якого бездротового 

проекту, як польове радіообстеження об’єкта (Site Survey). Це  

необхідно для мереж 2G, 3G, Wi-Fi, WiMAX тощо. 

Найбільш розповсюдженими серед бездротових стандартів у ЛОМ 

є Wi-Fi-з’єднання, хоча в деяких випадках більш доцільним є  

використання інфрачервоного зв’язку, атмосферних оптичних ліній 

зв’язку або Bluetooth. 

За допомогою Wi-Fi-сегментів достатньо ефективно організовувати 

ЛОМ між кількома будинками в кампусі організації. На сьогодні в 

ЛОМ за стандартом ІЕЕЕ 802.11 поширені специфікації Wi-Fi A, Wi-Fi 

B/G, Wi-Fi N та можуть бути закладені при проектуванні нових  

сегментів специфікації Wi-Fi AC й Wi-Fi AD. 

Підтримка стандарту 802.11n, який має більші порівняно з  

попередніми стандартами швидкість та радіус дії (рис. 9.1), дозволяє 

організувати в кампусі організації Wi-Fi-сегменти ЛОМ між кількома 

будинками, які перебувають на досить великій відстані один від  

одного, або в іншій ситуації, коли неможливо створити проводову  

інфраструктуру (віддалені офіси, навчальні корпуси, у сільській  

місцевості з важкопрохідним рельєфом, для обміну життєво важливою 

інформацією про пацієнта у ЛОМ медичного кампусу – наприклад, 

між районною та обласною лікарнями).  

В основу специфікації 802.11n покладено технологію MIMO 

(множинні входи і численні виходи), що забезпечує можливість  

одночасного використання декількох антен, що працюють паралельно. 

У результаті одночасного прийому декількох сигналів пропускна 

здатність мережі підвищується. Висока швидкість роботи бездротових 
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мереж необхідна, насамперед, для передачі мультимедійних додатків – 

звуку і відео. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Швидкість та дальність передачі 

даних у різних версіях Wi-Fi  

 

Виконати оціночне попереднє проектування бездротової ЛОМ 

можна за допомогою будь-якого програмного комплексу, який 

дозволяє врахувати поверхові плани, конфігуровані будівельні 

елементи (стіни, двері, вікна) із змінними коефіцієнтами загасання 

відповідних радіохвиль, параметри на межі приміщень, типи 

використовуваного обладнання та антен і т. п. Створити модель 

розміщення точок доступу можна прямо на мапі майбутньої зони  

покриття реальної мережі.  

Подібні програмні модулі є в компанії Cisco («WCS/Wireless 

Control System» та «Cisco Prime NCS/Network Control System»), у 
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компанії D-Link («Планировщик беспроводных сетей Wi-Fi Planner 

PRO») та ін. Ці системи є в демо-версіях (повноцінна система), що 

доступні протягом 30 днів.  

Крім того, є велика кількість онлайнових калькуляторів для проектування 

бездротових мереж на допомогу інсталятору-початківцю [85]:  

 «Калькулятор количества точек доступа Wi-Fi»; 

 «Расчет Wi-Fi-решения (бюджетный)»; 

 «Калькулятор – Зона Френеля»; 

 «Калькулятор – конверсия dBm<>mWt»; 

 «Калькулятор – Уровень сигнала на приеме Rx, FSL, SOM». 

 

 

9.2 Помилки монтажу під час розгортання мережі Wi-Fi 
 

Теоретично максимальна дальність зв’язку для Wi-Fi-обладнання зі 

стандартними антенами (зовнішніми і вбудованими) в умовах 

приміщення 100 м, на відкритому просторі 300 м. Дальність та  

конструкцію антени доцільно розраховувати для кожного окремого 

рішення з розгортання Wi-Fi-сегмента ЛОМ [50]. 

У проектуванні потрібно враховувати, що ці дані застосовуються 

для ідеальних умов (пряма видимість, гарне відображення сигналів, 

сприятлива радіо- і магнітна обстановка і т. п.). У реальних умовах 

дальність буде меншою, оскільки на частоті 2,4 ГГц (діапазон ISM – 

Industrial, Scientific and Medical – призначений для безліцензійного 

використання) і вище навіть скло є перешкодою для проходження 

сигналу, та в цьому діапазоні працює безліч пристроїв різних 

технологій. Для бездротового обладнання 802.11n в реальних умовах 

потік даних у приміщенні між кімнатами складає близько 50 Мбіт/с 

(чого достатньо для передачі HD-відео і великих файлів). На відстані 

до 100 км швидкість зменшується до 8 Мбіт/с.  

У такому випадку доцільно використовувати точки доступу (ТД, 

англ. Access Point – AP) стандарту 802.11n зі швидкістю 300 Мбіт/с з 

коефіцієнтом підсилення 12 dBі, які працюватимуть у частотному 

діапазоні 5 ГГц.  

Такі ТД зазвичай оснащені двома – чотирма зовнішніми антенами 

(рис. 9.2, в, г) по 150 або 100 Мбіт/с на одну антену, але можуть мати і 

вбудовану антену (рис. 9.2, а, б).  
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http://wi-life.ru/uslugi/biznes-kejsy
http://wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-zona-frenelya
http://wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-konversiya
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