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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):  
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а) точка доступу (Access Point Mode) – працює як концентратор 

для підключення бездротових користувачів. За декількох підключень 

до однієї ТД смуга пропускання, наприклад, 54 Мбіт/с ділиться на 

кількість підключених користувачів; 

б) клієнт точки доступу (Wireless Client) – для підключення до 

іншої ТД; 

в) міст (Point-to-Point, Bridge Mode) – для об’єднання двох 

кабельних ЛОМ через бездротовий міст. У цьому режимі бездротові 

клієнти не зможуть підключатися до точки доступу, оскільки вона 

налаштована на роботу тільки з віддаленою точкою доступу, що 

працює в аналогічному режимі. Основна перевага використання цього 

режиму полягає в тому, що при об’єднанні двох сегментів мережі 

використовується вся можлива пропускна здатність бездротового 

каналу; 

г) міст з точкою доступу (Point-to-Multipoint) – для роботи в ролі 

мосту і концентратора одночасно. Дозволяє з’єднати до шести 

кабельних ЛОМ. У цьому режимі бездротові клієнти  не зможуть 

підключатися до ТД, оскільки вона налаштована на роботу тільки з 

віддаленою точкою доступу, що працює в аналогічному режимі; 

д) WDS (Wireless Distribution System) та WDS with AP – дозволяє 

одночасно підключати бездротових клієнтів до ТД, які працюють у 

режимі Bridge (міст, точка –точка) і Multipoint Bridge (міст, точка – 

багато точок). Однак швидкість передачі даних у бездротових клієнтів 

у такому режимі буде близько 1/3 від швидкості передачі даних між 

точками доступу; 

е) повторювач (Universal Repeater) – для збільшення радіусу дії 

бездротової мережі. Точка доступу дозволяє розширити діапазон дії 

бездротової мережі за допомогою повторення сигналу від віддаленої 

точки доступу. Для цього в налаштуваннях точки доступу слід вказати 

MAC-адресу віддаленої точки доступу (опція MAC-clone). Для режиму 

Repeater рекомендується використовувати точки доступу від одного 

виробника, зроблені на однаковому чіпсеті. Кілька точок доступу 

дозволяють організувати «соти» (англ. «mesh») – зони для впевненого 

прийому, які «накладаються» одна на одну. При цьому, при зміні 

точок доступу відбувається короткочасний розрив зв’язку;  
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ж) клієнт маршрутизатора WISP (Wireless Internet Service Privider 

Client Router) – для спільного підключення до Інтернету (підключення 

роутера до точки доступа провайдера та ретрансляція сигналу цієї ТД) 

домашніх і офісних комп’ютерів з портами Ethernet без додаткового 

маршрутизатора;  

з) повторювач WISP (WISP Repeater) – для організації спільного 

доступу до Інтернету комп’ютерів як з портами Ethernet, так і з 

бездротовими інтерфейсами без установки додаткового маршрутизатора. 

Структурну схему бездротової ЛОМ з підключенням до Інтернету в 

режимі WISP наведено на рис. 9.7. На цьому ж рисунку наведено 

моделі обладнання фірми EDIMAX, за допомогою яких можна 

побудувати такий сегмент. 

 
 

Рисунок 9.7 – Бездротова ЛОМ з підключенням 

до Інтернету в режимі WISP 

 

Якщо планується використання моделей бездротових пристроїв, які 

мають вбудовану NAT-функцію (Network Address Translation), це 

рішення дозволить підключити до Інтернету одночасно до 253 

проводових і бездротових клієнтів. 
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Для розвиненої бездротової інфраструктури з декількома точками 

доступу, коли клієнт потрапляє в зону дії декількох точок доступу, він 

на основі потужності радіосигналу і кількості помилок, що 

відбуваються в процесі сеансу зв’язку, вибирає оптимальну точку 

доступу і підключається до неї.  

Після того, як клієнт отримує підтвердження про співробітництво 

від точки доступу, відбувається налаштування апаратури клієнта на 

радіоканал, у якому працює точка. Через певні проміжки часу клієнт 

перевіряє, чи немає точки доступу, що надає зв’язок більш високої 

якості, ніж підключена. Якщо така точка є, клієнт перепідключається 

до неї, налаштовуючись на її частоту.  

Найчастіше перепідключення відбувається через ослаблення потужності 

радіосигналу від поточної точки доступу або якщо трафік через 

поточну точку доступу занадто великий. Для рівномірного розподілу 

навантаження відбувається перепідключення до однієї з вільних точок 

доступу (це одна з властивостей стандарту IEEE 802.11 – балансування 

завантаження).  

Необхідно враховувати, що все вищесказане справедливе, якщо ж 

точка лише одна, клієнт буде працювати тільки з нею. 

Особливість обміну даними в бездротових мережах полягає в тому, 

що від погіршення якості зв’язку швидкість передачі автоматично 

падає, але падає не плавно, а до наступного фіксованого значення, 

тобто дискретно. У загальному випадку швидкісний ряд виглядає 

таким чином: 1; 2; 5,5; 11; 22; 54 Мбіт/с. У разі поліпшенні якості 

зв’язку швидкість знову піднімається до оптимального на поточний 

момент значення.  

Такі стрибки швидкостей зазвичай відбуваються тоді, коли  

обладнання останніх специфікацій стандарту 802.11 налаштоване на 

підтримку попередніх стандартів. Тобто як тільки в бездротовій ЛОМ 

з’являється клієнт із Wi-Fi-обладнанням застарілої специфікації, ті 

клієнти, які повинні встановити з ним зв’язок, теж переходять на 

застарілі стандарти, і швидкість обміну даними в ЛОМ становиться 

мінімальною. 

Для запобігання описаного механізму необхідно під час 

розгортання бездротових сегментів ЛОМ відмовлятись від підтримки 

попередніх стандартів, тобто закладати в проект ЛОМ обмін трафіком 

тільки за стандартом 802.11n або вище. 

Візуалізацію спроектованого бездротового сегмента ЛОМ наведено 

на рис. 9.8. 
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Рисунок 9.8 – Візуалізація бездротового сегмента ЛОМ 

 

 

9.4 Дальність роботи Wi-Fi-обладнання 
9.4.1 Фактори, що впливають на дальність роботи  

Wi-Fi-обладнання  
 

На дальність роботи впливає безліч фізичних факторів: кількість 

стін, перекриттів і інших об’єктів, через які має пройти сигнал. 

Зазвичай відстань залежить від типу матеріалів і радіочастотного 

шуму від інших електроприладів у приміщенні.  

Для того, щоб збільшити «далекобійність» бездротової мережі, під 

час проектування необхідно дотримуватись таких базових принципів: 

1. Якщо можливо, скоротити кількість стін і перекриттів
1)

 між 

абонентами бездротової мережі. Розташовувати точку доступу,  

радіошлюзи й абонентів мережі так, щоб кількість перешкод між ними 

була мінімальною.  

2. Перевіряти кут між точками доступу, радіошлюзами та 

абонентами мережі
2)

. Треба розташувати абонентів ЛОМ так, щоб 

сигнал проходив під кутом 90 градусів до перекриттів або стін. 

                                                 
1) Кожна стіна та перекриття віднімає від максимального радіуса дії бездротової 

мережі від 1 до 25 м. 
2) Стіна товщиною 0,5 м при куті падіння 45 градусів для радіохвилі подібна стіні 

товщиною 1 м. При куті в 2 градуси стіна стає еквівалентною перешкоді товщиною в 12 м! 


