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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! 
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3. Розміщувати абонентів ЛОМ так, щоб між ними не перебували 

металеві або залізобетонні перешкоди, які відбивають високочастотний 

сигнал. 

4. Віддаляти від абонентів бездротових мереж, принаймні на 

1-2 метри, електроприлади, що генерують радіоперешкоди (мікро-

хвильові печі, монітори, електромотори, ДБЖ і т. п.). 

5. Не використовувати в проекті бездротові телефони, які працюють 

у діапазоні ISM, та обладнання стандарту X.10 (наприклад, системи 

сигналізації). 

 

 

9.4.2 Розрахунок дальності зв’язку під час використання 
Wi-Fi-обладнання фірми D-Link 

 

Для збільшення радіуса дії бездротового пристрою можна замість 

стандартної передбачити використання зовнішньої антени, яка може 

бути підключена до бездротового пристрою за допомогою кабелю 

(який входить у комплект поставки антени) або напряму. 

Вибирати антени для конкретних моделей точок доступу можна із 

застосовувнням онлайнових калькуляторів, наприклад, фірми D-Link.  

Приклад вдалого та невдалого вибору антен наведено на рис. 9.9, а. 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 9.9 – Приклад вибору Wi-Fi-антен 

за критеріями дальності (а) або швидкості (б) 

 

Треба враховувати, що чутливість приймача зворотно пропорційна 

швидкості передачі даних. Тобто від зменшення швидкості зростає 

дальність зв’язку.  

 

 

9.5 Впровадження в ЛОМ перспективних бездротових 
технологій 

 

За необхідності реалізації в ЛОМ безпроводового трафіку потокового 

відео- та аудіоконтенту може бути застосована нова технологія Wireless 

Display (WiDi). Технологія була представлена компанією Intel у 2011 р. 

Роздільна здатність у WiDi 1.0 становила 720p, а у WiDi 2.0 – 1080p. 

Такі питання стали актуальними після появи в користувачів  

мобільних комп’ютерів з процесором Intel Core i3, Core i5, Core i7 та з 

інтегрованою графікою. 

Використання технології WiDi надає можливість підключати  

ноутбук до HDTV на великий екран. Це можливо, наприклад, за  

допомогою приставки-адаптера D-Link DHD-131, під’єднаної до 

HDTV через HDMI-кабель (рис. 9.10), за допомогою Wi-Fi-з’єднання 

із забезпеченням досить хорошої швидкості потокової трансляції 

(до 300 Мбіт/с). 


