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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).  

http://wi-life.ru/uslugi/kalkulyator1
http://wi-life.ru/uslugi/biznes-kejsy
http://wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-zona-frenelya
http://wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-konversiya
http://wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-uroven-signala-na-prieme-som-fsl
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а) б) 

 
в) г) 

 

Рисунок 9.2 – Точки доступу з вбудованими (а, б) 

та зовнішніми (в, г) антенами  

 

Не рекомендовано використовувати окреме джерело живлення, 

краще подавати електроживлення на ТД і передавати дані за  

допомогою одного й того ж кабелю «вита пара» за технологією 

Power over Ethernet (PoE). Крім того, слід враховувати вимоги до 

всепогодності такого обладнання і звертати увагу на ступінь захисту 

корпусу такої ТД (IP Code IP66/67 для в Outdoor-виконанні та IP66/67). 

Гарним прикладом такої ТД є модель TEW-676APBO компанії 

TRENDnet (алюмінієвий корпус, вбудована антена, дальність дії до 

7 км в умовах прямої видимості).  

Необхідно звертати увагу на наявність у комплекті устаткування 

захисту від перенапружень, викликаних грозовими розрядами  

(наприклад, комплект TEW-ASAL1, що включає в себе розрядник і 

провід заземлення). Такий розрядник підключається між ТД та  

кабелем зовнішньої антени (рис. 9.3). Може бути використаний  

антенний подовжуючий кабель 3 м (нп., D-Link ANT24-CB03N) або 

довший [31; 32]. 



І. М. Журавська 

 

268 

 
а) б) 

 

 
в) г) 

 

Рисунок 9.3 – Комплектуючі грозозахисту для бездротової ТД: 

зовнішня антена (а), антенний кабель 18 AWG з роз’ємами 2 x N-Type 

F-M (б), грозовий розрядник із кабелем заземлення (в), грозовий комплект 

у зборі з кабелем та роз’ємами 2 x N-Type (Female-Male) до ТД (г) 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Розподіл Wi-Fi-мереж між частотними каналами 
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Зважаючи на велику кількість Wi-Fi-мереж, що працюють на 6-му 

каналі (рис. 9.4), помилкою було б розгортання бездротового сегмента 

в цьому ж частотному діапазоні. Більш доцільним є рішення щодо 

використання на 1-му (декілька досить слабких мереж) або на 11-му 

каналах (досить потужна, але єдина Wi-Fi-мережа). 

У такому разі необхідно відмовитись під час налагодженні Wi-Fi-

обладнання від автоматичного вибору каналу, коли, зазвичай, 

обирається 6-й канал (рис. 9.5), та вказати канал вручну або за  

спеціальними алгоритмами [52]. 

 

 
 

Рисунок 9.5 – Автоматичний вибір каналу 6 у Wi-Fi-обладнанні D-Link 

 

 

9.3 Залежність пропускної здатності бездротового 
каналу підключення клієнтів до ЛОМ від режимів 
роботи Wi-Fi-точок доступу 

 

У ЛОМ ТД може функціонувати в таких режимах роботи (рис. 9.6):  


