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Вступ  

На сучасному етапі розвитку, для мереж сімейства стандартів 802.11х, як і 

для будь-яких інших, є актуальним постановка та вирішення задач діагностики 

та контролю їх параметрів, що потребують пошук нових ефективних рішень. 

Найголовнішою структурною одиницею таких мереж, є безпровідний канал, 

характеристики якого мають найбільший вплив на критерій якості мережі. Як 

відомо [1], при проектуванні мереж передачі інформації, одним із головних 

критеріїв їх ефективності є пропускна здатність каналу. На її величину суттєво 

впливає значна кількість факторів, які можуть мати як постійний характер, так і 

випадковий. До найбільш вагомих можна віднести: імовірність суттєвого 

погіршення електромагнітної сумісності із-за наявності передавачів мереж 

інших стандартів та випромінювань від промислових і побутових об’єктів (так 

звані зовнішні шуми); інтерференційні завади, що обумовлені 

випромінюванням інших передавачів сімейства стандартів 802.11х; 

архітектурні перешкоди, які значно знижують рівень сигналу та зменшують 

дальність впевненого прийому.   

Сучасні методи побудови мультисервісних мереж, передбачають широке 

впровадження безпровідних систем передачі інформації. В зв’язку з цим, 

стандарт 802.11n, здобув досить значного поширення, як у домашньому так і 

корпоративному секторах. Мережі даного стандарту характеризуються як 

безпровідні локальні мережі та є альтернативою сімейству комп’ютерних 

локальних мереж 802.3 Ethernet [2]. З точки зору побудови – мережі Wi-Fi 

описуються канальним та фізичним рівнем, що безпосередньо взаємодіють із 

протоколами верхніх рівнів TCP/IP.  



1. Актуальність проблеми 

Враховуючи роботи [3] і [4] було встановлено, що використання тільки 

математичних методів для оцінки та контролю параметрів трафіку є 

недостатнім для сучасних мереж, в першу чергу із-за широкого поширення 

безпровідних каналів передачі. Тому, в такому випадку, постає необхідність 

постановки та вирішення задач, які безпосередньо пов’язані із впливом 

характеристик каналу передачі та знаходження максимально можливої 

кількості необхідних параметрів та оцінок їх залежностей від особливостей 

безпровідного середовища передачі. 

У роботі [5] запропоновано критерій якості для будь-якого потоку 

інформації через безпровідний канал, який можна записати так: 
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де V – ефективна швидкість передачі інформації із використанням QoS; 

P – рівень потужності сигналу на вході приймача; N  – кількість помилок, які 

виникають при передачі; вt – затримка при передачі пакетів; зt  – затримка при 

операціях розподілу даних; L – рівень інтенсивності трафіку; l – довжина 

пакету; pL – рівень пріоритету трафіку; )...( 1 nc xxS – характеристика середовища 

передачі, яка залежить від сукупності параметрів nx , до яких можна віднести 

затухання сигналу, потужність інтерференційних завад, потужність шумів, 

відстань між приймачем та передавачем і т. інш.; )...( 1 mo yyS – характеристика 

обладнання, за допомогою якого створений безпровідний канал, що залежить 

від сукупності параметрів my : потужність сигналу на вході приймача, рівень 

сигнал/шум, кількість помилок у прийнятих кадрах, кількість втрачених пакетів 

і т. інш. 

Таким чином, обираючи напрямок дослідження параметрів )...( 1 mo yyS  та 

їх характеристик від особливостей середовища передачі, дає можливість 

підвищити ефективність методів діагностики та контролю безпровідних каналів 

та мереж, що є досить актуальним. 

 



2. Мета та задачі дослідження 

Метою даної роботи є визначення та систематизація групи параметрів 

)...( 1 mo yyS , що входят до виразу (1), та їх характеристик, що мають вплив на 

якість передачі інформації для безпровідного каналу стандарту 802.11n Wi-Fi, 

на основі теоретичних та статистичних експериментальних досліджень. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

- провести дослідження канального та фізичного рівнів стандарту 802.11n; 

-  розробити структуру мережі та методику експериментальних 

досліджень; 

- виконати експериментальні дослідження параметрів безпровідного 

каналу під час передачі інформації із використанням статистичної оцінки їх 

характеристик, при наявності дестабілізуючих факторів та без них. 

 

3. Особливості стандарту 802.11n 

Особливістю стандарту 802.11n є залежність пропускної здатності каналів 

від індекса модуляції та схеми кодування, так званої MCS (Modulation & Coding 

Scheme) [6]. Це дозволяє підвищити пропускну здатність фізичного рівня 

каналу передачі інформації до 72,2 Мб/с, по відношенню до попередніх 

стандартів. Крім того, фізичний та канальний рівень мають розширення, які в 

свою чергу дають можливість створення так званих високопродуктивних 

каналів (HT – high throughput), що дозволяє підвищувати пропускну здатність 

до теоретичних 600 Мб/с. Це досягається за рахунок використання 

радіотехнології МІМО та технології розширення спектру, створенням каналів 

шириною 40 МГц. 

Кожен безпровідний канал може працювати у трьох режимах роботи [7]. 

Перший із них – режим із низькою швидкістю передачі (Non HT). Цей режим 

застосовується для зворотної сумісності із попередніми стандартами, які 

використовують канал зі смугою 20 МГц. Кожен такий OFDM канал вміщує 62 

підносійних із смугою 312,5 кГц, із яких перших шість та останніх п’ять, є 



недіючими та виконують функцію захисного інтервалу. Центральна підносійна, 

також, є недіючою та використовується для безпосереднього з’єднання. Таким 

чином, для передачі застосовується 52 підносійні, з яких 48 для передачі даних 

та чотири для синхронізації приймача із передавачем, як показано на рис. 1. 

При використання такого режиму роботи мережа буде встановлювати 

пропускну здатність на рівні найменш продуктивного пристрою. 

 
Рис. 1. Режими передачі безпровідного каналу 802.11n 

 

Другий режим роботи, полягає у використанні високо-продуктивного 

каналу для смуги 20 МГц (НТ). Тут, канал використовує чотири додаткових 

підносійні за рахунок зменшення захисного інтервалу. Це дає ефект незначного 

збільшення пропускної здатності за рахунок збільшення ефективної смуги 

пропускання. При використання каналу шириною 40 МГц (НТ) 

використовуються 114 підносійних, з яких 108 для передачі даних, а шість для 

синхронізації [7]. Теоретично, такий канал дає збільшення пропускної здатності 

більше ніж у два рази в порівнянні із каналом 20 МГц за рахунок використання 

частини захисного інтервалу. Це, по суті, об’єднання двох 20 МГц каналів, які 

поділяються на головний (номер каналу) та канал розширення (може бути як 

нижній так і верхній). Для даного режиму роботи відсутня сумісність з 

пристроями попередніх стандартів. 



Третій режим роботи, є суміщеним типом (HT mixed), який отримав 

найбільшого поширення та встановлюється виробниками обладнання за 

замовчуванням у більшості сучасних точок доступу. Цей режим, дозволяє 

вмикати високопродуктивні канали для клієнтів, які його підтримують, а при 

наявності клієнтів попередніх стандартів використовується режим із низькою 

швидкістю передачі, але тільки на період обміну даними. 

Як відомо [7], стандарт 802.11n може використовувати частотні діапазони 

2,4 ГГц та 5 ГГц. Частотний діапазон 2,4 ГГц має смугу частот f∆  – 83.5 МГц 

(від 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц) та відстаннь між носійними 5 МГц. При 

використанні каналів шириною 20 МГц в діапазоні частот f∆  може існувати 

три канали які не перекриваються і один канал шириною 40 МГц. Для 

діапазону 5 ГГц існує поділ на три піддіапазони, для кожного з яких відведена 

смуга у 100 МГц [8]. Тут, відстань між носійними частотних каналів становить 

20 МГц, тому при використанні каналів шириною 20 МГц, не передбачає 

відсутність перетину та вплив сусідніх каналів, а при застосуванні                 

f∆ = 40 МГц, можна отримати до 12 каналів на відміну від діапазону 2,4 ГГц. 

Єдиним недоліком цього є законодавство країн, що не завжди дозволяє вільно 

використовувати неліцензований діапазон повністю без дозволу [7].  

Кожен частотний діапазон має свої переваги та недоліки. На основі 

проведених досліджень у [8] і [9], було встановлено, що доцільно використання 

обох частотних діапазонів, але із врахуванням особливостей місцевості: при 

створенні високошвидкісних каналів для доступу до сучасних видів 

інфокомунікаційних послуг необхідно використовувати канали діапазону          

5 ГГц, за умови відсутності архітектурних перешкод; при наявності великої 

кількості перешкод є оптимальним застосування каналів діапазону 2,4 ГГц. 

Як було згадано вище, у стандарті 802.11n передбачений механізм 

керуванням пропускною здатністю каналу з використанням індексу модуляції 

та схеми кодування. Вона базується на створенні до 77 комбінацій та 

визначається цілим числом. Кожна комбінація визначає тип використовуваної 



модуляції, кількість просторових потоків MIMO, швидкість кодування, 

захисний інтервал, та швидкість передачі даних. Так як, у даній роботі 

технологія МІМО не розглядається, то в даному випадку можна обмежитись 

значеннями індексів MCS для одного просторового потоку [7], які наведено у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Індекс схеми MCS для одного просторового потоку 
Індекс 

MCS 

Тип 

модуляції 

Кодове 

число 

Пропускна здатність 

Канал 20 МГц 

Пропускна здатність 

Канал 20 МГц 

800 нс 400 нс 800 нс 400 нс 

0 BPSK 1/2 6,5 7,2 13,5 15 

1 QPSK 1/2 13 14,4 27 30 

2 QPSK 3/4 19,5 21,7 40,5 45 

3 16-QAM 1/2 26 28,9 54 60 

4 16-QAM 3/4 39 43,3 81 90 

5 64-QAM 2/3 52 57,8 108 120 

6 64-QAM 3/4 58 65 121 135 

7 64-QAM 5/6 65 72,2 135 150 

 

  Всі комбінації доступні для каналів із шириною як 20 МГц так і 40 МГц. 

Комбінації від 0 до 31 використовуються для всіх потоків одночасно, а з 32 до 

77 є комбінованими та використовуються при наявності від двох до чотирьох 

потоків МІМО. Крім того стандарт 802.11n може використовувати короткий 

захисний інтервал у 400 нс (SGI  – Short Guard Interval) між символами, що дає 

можливість більш ефективніше використовувати канал передачі при 

відсутності значних завад. 

 

4. Особливості канального та фізичного рівнів 

В роботі [3] виконано дослідження загальної структури канального та 

фізичного рівня стандарту 802.11. Але, стандарт 802.11n має ряд особливостей 

у побудові кадрів. За рахунок збільшення ширини каналу та наявності 



просторово-розділених потоків передачі інформації, на канальному і фізичному 

рівні існують додаткові інформаційні поля у кадрах. Розглянемо основні з них 

[7]. Структура кадру канального рівня, який формується на МАС підрівні 

показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура кадру MPDU стандарту 802.11n 

 

Кадр MPDU має наступні складові [10]: MAC заголовок (керуюче поле 

(КП), поле мережного вектора розміщення (ПМВР), поле адресації (ПА), поле 

керування послідовністю (ПКП), поле контролю якості QoS (ПКЯ)), поле даних 

(ПД) та поле циклічного надлишкового коду (ЦНК).  

Розглядаючи побудову кадру на рис. 2, МАС заголовок містить додаткове 

контролююче поле для високошвидкісного режиму НТ (КПНТ), яке має 

довжину 4 байти.  Воно містить в собі: підполе контролю адаптації з’єднання 

(ПАЗ), яке виконує функцію оптимального вибору параметрів каналу між 

приймачем та передавачем і вибору схеми кодування MCS; підполе 

калібрування позиції (ПКП), виконує функції узгодження передавального та 

приймального пристрою; узгоджуюча послідовність ідентифікаторів зондуючих 

пакетів (УП); зарезервоване поле (ЗП); підполе керування головного каналу 

(ПКГК), використовується для ідентифікації типу відповіді при використанні 



зондуючих кадрів; поле задання нульового пакету даних (ПЗНПД), 

встановлення в одиницю задає надсилання нульового пакету PPDU наступним; 

два підполя протоколу зворотного напрямку (ПЗН), які в свою чергу, 

виконують функцію підвищення ефективності передачі інформації між 

станціями стандарту 802.11n. 

 Керуюче поле складається із наступних частин: підполе версії протоколу 

(ПВП), яке вказує на належність кадру до відповідного стандарту; підполе типу 

(ПТ) та підполе підтипу (ППТ), що використовуються для визначення функції 

кадру; біти індикації до системи розподілу (ДСР) та від системи розподілу 

(ВСР), які встановлюють потік кадрів між зовнішнім середовищем та системою 

розподілу; біт більшого фрагменту (ББФ), вказує що даний кадр містить 

частину повідомлення, продовження якого передається у наступному кадрі; біт 

повтору передачі кадру (БП); біт керування потужністю (КП), що може 

встановлювати енергозберігаючий режим; додаткове поле даних (ДПД), для 

прийняття кадру під час режиму енергозбереження; біт захисту (БЗ), для 

визначення наявності у кадрі шифрування; та індикаторний біт (ІБ).  

 В свою чергу, індикаторний біт виконує функцію вмикання режиму НТ, 

та показує наявність поля КПНТ у МАС заголовку. Цей біт вказує приймальній 

станції, що кадр повинен декодуватись із використанням високошвидкісного 

режиму. Поле КПНТ використовується для типу контрольних кадрів – кадр 

контрольної посилки (Control Wrapper frame). 

 У стандарті 802.11n, поле даних (ПД) має змінну довжину та може 

становити від 0 до 7955 байт, це досягається застосуванням агрегації кадрів 

MSDU у кадри A-MSDU, які можуть мати розмір 3839 або 7035 в залежності 

від якості каналу передачі. 

 На підрівні PLCP фізичного рівня виконується формування кадрів PPDU 

шляхом додавання заголовку до кадрів MPDU [7]. Враховуючи три режими 

роботи каналу, існує три види відповідних заголовків фізичного рівня, як 

показано на рис. 3.  



 
Рис. 3. Структура кадру PPDU стандарту 802.11n враховуючи режими 

роботи каналу 

 

Для низькошвидкісного режиму передачі використовується стандартна 

побудова, що характерна для OFDM передачі. Такі кадри містять коротку (КП) 

та довгу (ДП) OFDM синхропослідовності довжиною 12 біт і сигнальне поле 

(СП), яке визначає час для передачі корисної інформації. 

При використанні високопродуктивного режиму застосовується інший тип 

заголовку (НТ), як для каналів 20 МГц так і для каналів 40 МГц.  

Кадри PPDU для суміщеного режиму містять обидва заголовки які 

характерні для двох попередніх режимів. Приймачі, які працюють у 

відповідних режимах будуть сприймати тільки ті заголовки, які відповідають їх 

робочому режиму. Якщо, пристрої стандарту 802.11n використовують канал із 

шириною 40 МГц, та при наявності сеансу передачі для пристроїв попередніх 

стандартів, то автоматично здійснюється перехід на канал шириною 20 МГц.    

 

5. Методика досліджень та структура мережі 

У роботі [3], на основі проведеного аналізу канального та фізичного рівнів 

стандарту 802.11g було визначено основні параметри для експериментальних 



досліджень, що входять до групи )...( 1 mo yyS  формули 1: 

xT
MSDUN – кількість цілісних і відновлених кадрів на MAC рівні приймача; 

xR
MSDUN  – кількість сформованих для передачі кадрів MAC рівнем 

передавача;  

- retryN – кількість запитів повторної передачі для вдало прийнятих кадрів 

MSDU;  

- retrymN . – кількість вдало отриманих кадрів для яких запит на повторну 

передачу відсилався більше одного разу; 

- failN  – кількість втрачених MSDU пакетів при передачі після 

перевищення кількості дозволених повторних запитів; 

- FCSN – лічильник помилок у прийнятих кадрах xR
MPDUN . 

- ACKN – лічильник кількості кадрів підтвердження успішного прийому, які 

не були отримані;  

- xT
McastN – кількість вдало переданих кадрів помічених як «сервер - група 

клієнтів» для багато-спрямованого режиму передачі; 

- dN  – кількість кадрів, які на приймальній частині при обробці канальних 

даних визначено як дублюючі; 

Для досліджень, аналогічно роботі [3], було створено мережу на основі 

точки доступу (ТД) стандарту 802.11n де абонентський пристрій (АП) має 

доступ до сервера зберігання даних (С) за допомогою прямого та зворотного 

безпровідних каналів для передачі інформації, що розташовані у одному 

частотному діапазоні. Структура запропонованої мережі наведена на рис. 4.  

Дослідження виконувались у приміщенні де відстань між передавачем та 

приймачем могла досягати 15-ти метрів. Крім того між ТД та АП крім прямої 

видимості можна вносити дві архітектурні перешкоди на відстані мl 5,41 = , та 

мl 5,62 =  від ТД. 



 
Рис. 4. Структура мережі для дослідження параметрів каналу 

 

Дослідження проводились для каналів із шириною 20 МГц та 40 МГц. 

Оскільки, в діапазоні 2,4 ГГц, на даний час, отримати умови відсутності 

інтерференційних завад, є досить складно, то було запропоновано 

використовувати наближений варіант, який відповідає реальним умовам, як 

показано на рис. 5 [9].   

 
а 

 
б 

Рис. 5. Спектр частотних каналів (а) та часовий розподіл     

потужності (б) без інтерференційних завад 



Для оцінки впливу інтерференційних завад, було створено досить 

складний випадок, який враховує наявність суміщеного та сусіднього каналів 

(ІТД1 і ІТД2) [11]. Крім того, в спектрі присутній значний рівень зовнішніх 

завад (ЗЗ), який перетинає головну пелюстку спектра досліджуваного 

частотного каналу, як показано на рис. 6. 

 

а 

 

б 

Рис. 6. Спектр частотних каналів (а) та часовий розподіл потужності 

(б) із інтерференційними завадами 

 

6. Дослідження часових характеристик параметрів  

В якості основного діючого параметра для діагностики безпровідних 

мереж сімейства стандартів 802.11х використовується ефективна швидкість 

передачі інформації V , як для каналу прийому (зворотного), так і для каналу 

передачі (прямого) яка залежить від відстані між передавачем та приймачем l  

[12]. За [3] вона безпосередньо залежить від кількості переданих xT
MSDUN  та 

прийнятих кадрів xR
MSDUN . Це параметри кількості сформованих для передачі 



кадрів MAC рівнем передавача та кількість цілісних і відновлених кадрів на 

MAC рівні приймача за одиницю часу встановлену як одна секунда. Задаючи 

швидкість прийому інформації із сервера на рівні 100 Мбіт/с, через 

безпровідний канал ТД-АП на рис. 4, отримаємо часовий розподіл параметрів 

xT
MSDUN і xR

MSDUN , який має вигляд як показано на рис. 7. 

 

а 

 

б 

Рис. 7. Фрагмент розподілу кількості переданих (а) та прийнятих (б) кадрів 

MSDU у часі 

 

Для оцінки такого розподілу можна застосувати середнє значення за період 

дослідження, який складає 360 с: 

                                ∑
=

=
360

1
.360

1
i

iMSDUMSDU NN ,                         (1) 

де iMSDUN . – кількість пакетів за одиницю часу 1 с. 

При високій кількості помилок кадр вважається непридатним і 

виконується повторний запит для його повторної передачі. Кількість 



перезапитів на повторну передачі кадру поділяються на два види: лічильник 

кількості вдало переданих кадрів, при повторній передачі retryN  та лічильник 

кількості вдало переданих кадрів, для яких було виконано більше ніж один 

повторний запит retrymN . . Приклади часових розподілів для вказаних типів 

лічильників показано на рис. 8.  

 

 

Рис. 8. Часовий розподіл кількості вдало переданих пакетів MSDU після 

отримання команди на повторну передачу 

 

Як видно із графіків для цих параметрів доцільно використовувати 

нормоване значення – загальна кількість пакетів за період 360 с: 

                               ∑
=

=
360

1
,

i

iNN     ,360..3,2,1=i                              (2) 

де iN  – де кількість пакетів за одну секунду досліджень. 

Фрагмент часового розподілу для кількості втрачених пакетів failN  на 

канальному рівні показано на рис. 9.  

 

Рис. 9. Часовий розподіл кількості втрачених пакетів при передачі 



Таким чином, при відсутності інтерференційних завад, відношення 

кількості втрачених пакетів failN  до кількості вдало переданих при перезапиті 

retryN становить приблизно 1:3, а відносно параметру retrymN .  приблизно 1:2. 

Аналогічне відношення спостерігалось при наявності архітектурних перешкод 

із дерева.  

Для порівняння на рис. 10 наведено часові характеристики параметрів 

retryN та retrymN .  при наявності двох інтерференційних завад. 

 

 

Рис. 10. Часовий розподіл кількості вдало переданих пакетів MSDU на 

запит повторної передачі при наявності інтерференційних завад 

 

Як видно із рис. 10 кількість сеансів повторної передачі кадрів зростає 

більше ніж на порядок, але при цьому кількість втрачених пакетів залишається 

на рівні не більше 30..50. 



Далі розглянемо параметри, які контролюють якість безпровідного каналу 

передачі ACKN та FCSN . Як зазначалось у підрозділі 2, в контрольному полі 

MAC кадру існує біт повтору. Якщо він встановлений в «0», то виконується 

звичайна передача кадру. Коли біт встановлений у «1», то це вказує що кадр 

був надісланий повторно. При успішній передачі кадру, приймач надсилає кадр 

підтвердження ACK передавальному пристрою. Це відбувається за умови, що 

перевірочна контрольна сума поля FCS у кадрі MSDU немає помилок. Якщо, 

частина кадру є втраченою, то контрольна сума повертає помилку та 

приймальний пристрій не формує кадр ACK, а передавач неотримавши 

підтвердження виконує повторну передачу. Це справедливо тільки для 

індивідуального режиму передачі [7].  

Для прикладу, розглянемо часові розподіли параметрів FCSN та ACKN , для 

умови прямої видимості та каналу шириною 20 МГц, які наведено на рис. 11. 

 

Рис. 11. Часовий розподіл для параметрів ACKN  та FCSN  
 

Як і для стандарту 802.11g, характер часового розподілу параметрів 

FCSN та ACKN  є досить складним та потребує високих об’ємів обчислень. 

Значення лічильників мають характер зростання у часі з моменту початку 

встановлення безпровідного каналу і передачі даних по ньому. Однак, при 

використанні каналів передачі шириною 40 МГц, нерівномірність часових 

характеристик для цих параметрів зростає, як показано на на рис. 12 та рис. 13. 
 



 

Рис. 12. Часовий розподіл для параметрів FCSN  та ACKN  для каналу 
шириною 40 МГц без завад і перешкод 

 

 

 

Рис. 13. Часовий розподіл для параметрів FCSN  та ACKN  для каналу 
шириною 40 МГц із завадами та перешкодами 



Як видно із рис. 13, при наявності в каналі інтерференційних завад та 

архітектурних перешкод, нерівномірність часових характеристик значно 

зростає. Це означає, що канали шириною 40 МГц, є досить чутливими до зміни 

параметрів середовища передачі, та в даному випадку підтверджуються 

висновки у роботі [13]. 

Як і у стандарті 802.11g, у 802.11n, також, виконується передача пакетів 

для режиму багато-спрямованої передачі [3]. Часовий розподіл для кількості 

переданих кадрів із Multicast атрибутом xT
McastN наведено на рис. 14. 

 

Рис. 14. Часовий розподіл вдало переданих пакетів MSDU для багато 

спрямованої передачі 

 

Параметр, який пов'язаний із наявністю в каналі передачі дублюючих 

кадрів dN , за період всіх досліджень майже не проявив себе, так як всього 

було зафіксовано п’ять кадрів. Тому, це є досить високий показник і цей 

параметр можна не враховувати. 

  

7. Результати досліджень 

На основі запропонованої на рис. 3 структури мережі стандарту 802.11n, 

було проведено дослідження визначених у попередньому підрозділі параметрів 

фізичного та канального рівнів, для оцінки залежності їх характеристик від 

факторів середовища передачі. В якості архітектурних перешкод було обрано 



типові конструкції із дерева, як перший тип, та цегли як другий тип. Також, для 

систематизації великої кількості проведених досліджень було введено наступні 

види позначення для графіків: 

1 – крива, що показує пряму видимість між передавачем та приймачем без 

завад як показано на рис. 4; 

2 – в середовищі передачі існує перешкода першого типу; 

3 – в середовищі передачі існує дві перешкоди першого типу; 

4 – в середовищі передачі існує одна перешкода другого типу;  

5 – в середовищі передачі існує дві перешкоди другого типу;  

6 – в середовищі передачі присутня інтерференційна завада (ІТД1, рис. 5);  

7 – в середовищі передачі присутня інтерференційна завада та одна 

перешкода першого типу;  

8 – в середовищі передачі присутня інтерференційна завада та дві 

перешкоди першого типу;  

9 – в середовищі передачі присутні дві інтерференційні завади при прямій 

видимості між передавачем та приймачем (ІТД1 та ІТД2, рис. 5); 

10 – в середовищі передачі присутні дві інтерференційні завади та 

перешкода першого типу; 

11 – в середовищі передачі присутні дві інтерференційні завади та дві 

перешкоди першого типу. 

Для перешкод другого типу із інтерференційними завадами результати не 

наводяться оскільки вони мають схожий розподіл із попередніми. 

Основним параметром, що впливає на швидкість передачі кадрів PPDU, а 

також на наявність у них помилок є рівень потужності прийнятого сигналу на 

вході приймача [14,15],то в першу чергу, розглянемо її залежність від відстані. 

Результати досліджень наведено на рис. 15. 

Як показують результати досліджень, рівень потужності є випадковою 

величиною, яка коливається в певних межах біля середнього значення, яке 

можна встановити за період 360с (при умові збереження сталого взаємного 

положення антен приймачів та передавачів  у просторі). При прямій видимості, 



рівень сигналу на вході приймача має лінійний характер затухання при 

віддаленні від передавача. Наявність інтерференційних завад, в даному 

випадку, не вносить змін.    

 

Рис. 17. Залежність потужності на вході приймача від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм 

 

Графіки залежності параметрів, що відповідають за швидкість прийому 

інформації xR
MSDUN  від відстані наведено на рис. 18 для каналу 20 МГц  та на 

рис. 19 для каналу 40 МГц, а для передавальних характеристик xT
MSDUN – на   

рис. 20 для каналу 20 МГц та рис. 21 для 40 МГц.  Особливості часового 

розподілу при повторній передачі для  параметрів retryN і retrymN .  показано на 

рис. 22 і рис. 24 для каналу 20 МГц, та рис. 23 і рис. 25 для каналу 40 МГц, 

відповідно. Ну і на кінець, часовий розподіл параметра failN  наведено на рис. 

26 (канал 20 МГц) та рис. 27 (канал 40 МГц). 



 

Рис. 18. Графіки залежності параметра xR
MSDUN  від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм для каналу 20 МГц 

 

Рис. 19. Графіки залежності параметра xR
MSDUN  від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм для каналу 40 МГц 



 

Рис. 20. Графіки залежності параметра xT
MSDUN  від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм для каналу 20 МГц 

 

Рис. 21. Графіки залежності параметра xT
MSDUN  від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм для каналу 40 МГц 



 

Рис. 22. Графіки залежності параметра retryN  від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм для каналу 20 МГц 

 

Рис. 23. Графіки залежності параметра retryN  від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм  для каналу 40 МГц 



 
 

Рис. 24. Графіки залежності параметра retrymN .  від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм для каналу 20 МГц 

 

Рис. 25. Графіки залежності параметра retrymN .  від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм для каналу 40 МГц 



 

Рис. 26. Графіки залежності параметра failN від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм 20 МГц 

 

Рис. 27. Графіки залежності параметра failN від відстані між точкою 

доступу та клієнтським пристроєм 40 МГц 

  



Як показано на рис. 17, у приймачів стандарту 802.11n, спостерігається 

аналогічна ситуація із коливанням рівня потужності на вході у межах ±10 дБм, 

як і у роботі [16]. Така нерівномірність зменшується до значення ±5 дБм 

безпосередньо перед, та після архітектурною перешкодою. Як і для стандарту 

802.11g, перешкоди дають аналогічні значення затухань, та появи максимумів і 

мінімумів [3]. Крім того, можна стверджувати, що після усереднення 

результатів дослідження, виявлено залежність рівня потужності на вході від 

кількості інтерференційних завад та їх інтенсивності випромінювання, що 

пояснюється виразом для потужності сигналу у роботі [14]. Таким чином, 

інтерференційні завади мають значний вплив на рівень чутливості приймача, 

що приводить до зміни величини ефективної швидкості передачі. 

Далі розглянемо параметри, що характеризують ефективну швидкість 

передачі інформації. Під час сеансу прийому інформації. канал шириною 20 

МГц може працювати у високошвидкісному режимі для прямої видимості, та 

при наявності незначних архітектурних перешкод із дерева (див. рис. 18). При 

наявності стін або інтерференційних завад, судячи із графіків, канал переходить 

у низькошвидкісний режим, що відповідає стандарту 802.11g. Кращий 

результат показує канал шириною 40 МГц (див. рис. 19). В даному випадку, 

вплив інтерференційних завад виявився незначним, але наявність архітектурних 

завад другого типу, приводить до значного погіршення швидкісних 

характеристик. Це пояснюється тим, що пороговий рівень інтерференційних 

завад залежить тільки від ширини каналу та немає залежності від частоти [11]. 

Таким чином, при наявності завади із шириною каналу менше ширини 

робочого каналу то її вплив буде незначним. Аналогічний характер, має 

параметр xT
MSDUN (див. рис. 20 та рис. 21). Але в даному випадку спостерігається 

збільшення нестабільності характеристик із збільшенням відстані для каналу з 

шириною 40 МГц. Найімовірніше, це виникає із-за особливостей використання 

частотного ресурсу  для передачі та прийому пакетів і необхідністю виконувати 

повторні сеанси передачі. 



Як правило, збільшення кількості завад, перешкод та поява різних 

випадкових факторів, що характеризуються зміною параметрів середовища 

передачі під впливом явищ природи  та руху абонентів[17], а також наявність 

затухань, приводять до збільшення кількості помилок у прийнятих пакетах, і як 

наслідок, збільшення кількості сеансів повторної передачі. Як видно із графіків 

на рис. 22 та рис. 23 параметр retryN  досить сильно залежить від типу 

перешкоди та наявності інтерференційних завад, і має на порядок вище 

значення відносно стандарту 802.11g. Схожі залежності спостерігаються для 

параметра retrymN . (див. рис. 22 та рис. 23), але у порівнянні із попереднім 

стандартом, його значення в середньому у два рази менші, крім випадку 

присутності перешкод другого типу. 

І нарешті, розглядаючи результати досліджень на рис. 26 і рис. 27, для 

параметра кількості втрачених пакетів failN , можна сказати, що втрати є 

досить незначними, як для каналу шириною 20 МГц, так і для каналу шириною 

40 МГц. Тут найбільший коефіцієнт втрат спостерігається при наявності 

перешкод другого типу для першого випадку та при дії інтерференційних завад 

для другого випадку.  

 

Висновки 

Отже, в даній роботі було проведено дослідження безпровідного каналу 

передачі стандарту 802.11n. Виконуючи теоретичний аналіз канального та 

фізичного рівнів, визначено основні параметри, що мають вплив на якість 

передачі інформації.  

На основі запропонованої структури мережі та проведених 

експериментальних досліджень безпровідного каналу стандарту 802.11n було 

встановлено:  

- нерівномірність характеристик потужності сигналу біля точки доступу 

складає приблизно ±10 дБм, яка зменшується до ±5 дБм, безпосередньо перед 



та після архітектурною перешкодою. Крім того, виявлено залежність рівня 

затухання сигналу від щільності та товщини архітектурних перешкод; 

- як і у стандарті 802.11g, в зоні покриття точки доступу можуть існувати 

певні області, в яких виникають максимуми та мінімуми для потужності 

сигналу, у відповідності до яких, спостерігається збільшення та зменшення 

кількості переданих або прийнятих інформаційних кадрів, що дозволяє підвести 

підсумок про ідентичність характеристик розподілу потужності в просторі для 

всіх систем сімейства 802.11х діапазону 2,4 ГГц;  

- для приймачів стандарту 802.11n, експериментально підтверджено 

залежність рівня сигналу від кількості інтерференційних завад та їх потужності 

випромінювання; 

- встановлено, що залежність ефективної швидкості передачі, а саме 

кількість переданих та прийнятих кадрів, корелюється із характеристиками 

потужності на вході приймача. Але, при наявності певного рівня затухань та 

інтерференційних завад, канал може перемикатись у низькошвидкісний режим, 

що є не доцільним для мультимедійного трафіку високої якості; 

- канал шириною 40 МГц є досить стабільним до більшості 

інтерференційних завад у частотному діапазоні 2,4 ГГц, який є досить 

завантаженим. Канал шириною 20 МГц має переваги при використанні його в 

умовах виникнення значних помилок при передачі, що обумовлені 

архітектурними перешкодами та збільшенням довжини каналу; 

- стандарт 802.11n забезпечує низькі значення по кількості втрачених 

пакетів при передачі інформації, навіть при виникненні значної кількості завад 

та перешкод у каналі. У порівнянні із стандартом 802.11g, кількість сеансів 

повторної передачі в середньому на порядок вища для параметра retryN та у 2..3 

рази нижча по параметру retrymN . , що говорить про високу імовірність 

отримання інформації без втрат, хоч і при цьому зменшується пропускна 

здатність каналу. 
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	2. Мета та задачі дослідження
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	- провести дослідження канального та фізичного рівнів стандарту 802.11n;
	-  розробити структуру мережі та методику експериментальних досліджень;
	- виконати експериментальні дослідження параметрів безпровідного каналу під час передачі інформації із використанням статистичної оцінки їх характеристик, при наявності дестабілізуючих факторів та без них.
	Отже, в даній роботі було проведено дослідження безпровідного каналу передачі стандарту 802.11n. Виконуючи теоретичний аналіз канального та фізичного рівнів, визначено основні параметри, що мають вплив на якість передачі інформації.
	На основі запропонованої структури мережі та проведених експериментальних досліджень безпровідного каналу стандарту 802.11n було встановлено:
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