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Анотація. На поточний момент спостерігається експоненціальне 
зростання загального трафіку передачі даних мереж мобільного зв'язку. Для 
запобігання відмов і перевантажень необхідна реалізація нових технологій, 
впровадження інноваційних інфраструктурних рішень, а також оптимізація та 
збільшення ефективності використання існуючих мереж. Найбільш 
перспективним способом, з точки зору операторів мобільного зв'язку, є 
розвиток макрорівня та використання Wi-Fi для розвантаження мережі LTE-A 
(Wi-Fi Offloading). Однак, ефективність роботи алгоритмів вирішення 
конфлікту, що використовуються в сучасних системах передачі інформації 
Wi-Fi, істотно знижується зі збільшенням числа абонентів. В статті 
розглянуті особливості технічних характеристик сімейства новітніх 
стандартів Wi-Fi(IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11aх), які призначені 
для розвантаження мереж мобільного зв'язку та якісного забезпечення послуг 
Інтернету речей. Оглядовий аналіз і порівняння протоколів новітніх 
стандартів ІЕЕЕ 802.11 показав, що технічно, Wi-Fi 6 має швидкість передачі 
даних, яка на 37% швидша, ніж 802.11ac, але що більш важливо, оновлена 
специфікація пропонує в 4 рази більшу пропускну здатність на одного 
користувача в багатолюдних місцях, а також більш високу 
енергоефективність, що має привести до збільшення часу автономної 
роботи пристроїв. Для досягнення цих поліпшень в стандарті 802.11ax 
реалізовано багато змін, в тому числі кілька багатокористувацьких 
технологій, запозичених з галузі стільникового зв'язку, а саме технології MU-
MIMO і OFDMA, які значно підвищують пропускну здатність і продуктивність 
завдяки більш одночасним з'єднанням і більш ретельному використання 
спектра. Наведено результати імітаційного моделювання залежності 
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затримки в передачі пакетів, середньої пропускної здатності точки доступу і 
величин втрат даних при використанні різних режимів колективного доступу 
до каналів мережі ІЕЕЕ 802.11n: розподіленої (DCF) і централізованої (PCF) 
функцій координації доступом. Для розробки імітаційної моделі мережі обрана 
програма OPNET Modeler, яка орієнтована на мережі радіозв'язку і дозволяє 
будувати моделі без програмування. 

Ключові слова: мережа доступу, стандарт 802.11, безпроводові 
телекомунікаційні системи, модуляція OFDMА, метод множинного доступу, 
технологія MU-MIMO,  
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Abstract. At present, there is an exponential increase in the total data traffic of 

mobile networks. Implementation of new technologies, implementation of innovative 
infrastructure solutions, as well as optimization and increase of efficiency of use of 
existing networks are necessary to prevent failures and congestion. The most 
promising way, from a mobile operator's perspective, is to develop a macro level and 
use Wi-Fi to offload LTE-A (Wi-Fi Offloading). However, the efficiency of the conflict 
resolution algorithms used in modern Wi-Fi systems is significantly reduced with 
increasing number of subscribers. Features of the family of the latest Wi-Fi standards 
(IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax), which are intended for unloading 
mobile networks and quality provision of Internet of Things, are considered in the 
article. A review and comparison of the protocols of the latest IEEE 802.11 standards 
showed that, technically, Wi-Fi 6 has a data rate that is 37% faster than 802.11ac, but 
more importantly, the updated specification offers 4 times more bandwidth per user in 
crowded places, as well as higher energy efficiency, which should increase the 
battery life of the devices. To achieve these improvements, 802.11ax has made many 
changes, including several multi-user technologies borrowed from the cellular 
industry, namely MU-MIMO and OFDMA technologies, which greatly increase 
bandwidth and productivity through more concurrent connections and more careful 
use of the spectrum. 

The results of simulation modeling of the delay in packet transmission, average 
access point bandwidth and data loss values using different modes of collective 
access to the IEEE 802.11n network channels: distributed (DCF) and centralized 
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(PCF) access coordination functions. OPNET Modeler, which is radio-oriented and 
allows you to build models without programming, has been selected to develop the 
network simulation model. 

 
Keywords: access network, 802.11 standard, wireless telecommunication 

systems, OFDM modulation, multiple access method, MU-MIMO technology, data 
transfer rate, bandwidth, performance, frequency range. 

 
Вступ 
В даний час розвивається технологія Інтернету речей (IoT, Internet of Things) 

виглядає багатообіцяючою в різних областях індустрії — виробництві, логістиці, 
медицині, енергетиці, транспорті, міському господарстві, управлінні 
надзвичайними ситуаціями та області застосування технології IoT продовжують 
стрімко рости [1]. Основна ідея Інтернету речей полягає в організації взаємодії 
різноманітних предметів в навколишньому середовищі, передачі інформації, що 
генерується цими речами і надання безперебійного з'єднання. Взаємодія речей 
здійснюється за допомогою вже наявних і розроблюваних інформаційно-
комунікаційних технологій. Як технологію інфокомунікацій Інтернет речей можна 
записати у вигляді такої символічної формули: IoT=Сенсори (датчики) + Дані + 
Мережі + Послуги. З іншого боку, недорогі малі стільники різних типів, що мають 
більш низький енергетичний споживання в порівнянні з макростільниками, є на 
сьогоднішній день невід'ємною складовою типової мережі мобільного оператора, 
необхідної для забезпечення високих швидкостей передачі даних. Завдяки своїм 
компактним розмірам малі базові станції LTE часто використовуються для 
організації безперервного мережевого покриття, економії капітальних коштів і 
операційних витрат, а також зниження енергетичного споживання системи 
доступу. В результаті зникає межа між ними і технологіями радіодоступу Wi-Fi, 
які вже зарекомендували себе як надійне, перевірене часом мережеве рішення 
для забезпечення локального доступу. Дана тенденція створює передумови для 
все більш тісної інтеграції технологій радіодоступу LTE і Wi-Fi з метою 
ефективної розвантаження мережі доступу і гнучкого управління трафіком 
абонентів, що досягається шляхом спільного використання радіо ресурсів обох 
систем зв'язку. 

Метою даної статті є аналітичний огляд безпроводових 
телекомунікаційних систем стандартів 802.11 та дослідження їх порівняльних 
характеристик за пропускною здатністю та продуктивністю для досягнення 
максимальної енергоефективності. 

 
Виконання досліджень 
1. Загальна характеристика та особливості технічних аспектів 

безпроводових телекомунікаційних технологій сімейства новітніх стандартів 
ІЕЕЕ 802.11. 

Інститутом інженерів електротехніки і електроніки, або IEEE, на сьогоднішній 
момент розроблені наступні стандарти Wi-Fi мереж: 

IEEE 802.11 — основний стандарт з низькою швидкістю передачі даних; 
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IEEE 802.11b дозволяє передачу інформації на частоті 2.4 GHz зі швидкістю 
11 Мбіт/сек; 

IEEE 802.11a — стандарт, який працює в частотному спектрі 5 GHz з 
максимальною швидкістю 54 Мбіт/сек; 

IEEE 802.11g аналогічний попередньому стандарту, але сумісний з IEEE 
802.11b і використовує частотний діапазон 2.4 GHz; 

IEEE 802.11n — найкращий для комерційного використання стандарт, який 
працює в спектрах 20 MHz і 40 MHz і підтримує до 4-х передавачів (максимальна 
швидкість — 600 Мбіт/сек, по одній антені — 150 Мбіт/сек); 

IEEE 802.11ac — стандарт, який працює тільки на частотах 5 GHz, 
забезпечуючи максимальну (до 7.0 Гбіт/сек) швидкість передачі інформації на 
сьогодні. 

IEEE 802.11aх — новітній стандарт, який буде працювати на частотах 
2.4 GHz и 5 GHz та забезпечувати максимально можливу (до 9.6 Гбіт/сек) 
швидкість обміну даними в майбутньому. 

Стандарт IEEE 802.11 є базовим стандартом для побудови безпроводових 
локальних мереж (Wireless Local Network — WLAN). Стандарт IEEE 802.11[1] 
постійно вдосконалювався, а тому зараз існує сімейство, до якого відносять 
специфікації IEEE 802.11 з буквеними індексами а, b, c, d, e, g, h, i, j, k, I, m, n, o, 
p, q, r, s, u, v, w. Однак тільки п’ять з них (a, b, g, i та n) є основними й 
користуються найбільшою популярністю у виробників устаткування, інші ж 
являють собою доповнення, удосконалення або виправлення прийнятих 
специфікацій. Інститут інженерів по електроніці й електротехніці (IEEE) тільки 
розробляє й приймає специфікації, на перераховані вище стандарти. Для 
просування на ринку пристроїв для безпроводових локальних мереж (WLAN) 
була створена група, що одержала назву Альянс Wi-Fi. На сьогоднішній день Wi-
Fi сумісним є устаткування, побудоване по стандарту IEEE 802.11a [2], b [3] і g 
[4]. Крім того, наявність на устаткуванні логотипа Wi-Fi означає, що робота 
устаткування здійснюється в діапазоні 2,4 Ггц або 5 Ггц. Перша специфікація 
стандарту IEEE 802.11, прийнята в 1997 році, установлювала передачу даних на 
швидкості 1 і 2 Мбіт/с у неліцензійному діапазоні частот 2,4 ГГц, а також спосіб 
керування доступом до фізичного середовища (радіоканалу), що використовує 
метод множинного доступу із упізнаванням несучої й усуненням колізій (Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA-CA).  

IEEE 802.11n — новітня версія стандарту 802.11 для мереж Wi-Fi. Цей 
стандарт був затверджений 11 вересня 2009. Стандарт 802.11n підвищує 
швидкість передачі даних практично вчетверо в порівнянні із пристроями 
стандартів 802.11g (максимальна швидкість яких дорівнює 54 Мбіт/с), за умови 
використання в режимі 802.11n з іншими пристроями 802.11n. Теоретично 
802.11n здатний забезпечити швидкість передачі даних до 480 Мбіт/с. Пристрої 
802.11n працюють у діапазонах 2,4–2,483 або 5,0 ГГц. Крім того, пристрої 
802.11n можуть працювати в режимах: 

• наслідуваному (Legacy), у якому забезпечується підтримка пристроїв 
802.11b/g і 802.11a, 

• змішаному (Mixed), у якому підтримуються пристрої 802.11b/g, 802.11a 
і 802.11n,  
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• «чистому» режимі — 802.11n (саме в цьому режимі й можна скористатися 
перевагами підвищеної швидкості й збільшеною дальністю передачі даних, 
забезпечуваними стандартом 802.11n). 

Підсумкова версія стандарту, що була прийнята 11 вересня 2009 року, 
забезпечує швидкість до 300 Мбіт/с, багатоканальний вхід/вихід, відомий, як 
MIMO і більше покриття. Пристрої стандарту 802.11n можуть працювати в 
одному із двох діапазонів — 2,4 або 5 ГГц. Це набагато підвищує гнучкість 
їхнього застосування. При виборі системи фахівцям варто мати на увазі, що 
практично всі клієнти 802.11n на основі CardBus і ExpressCard поки розраховані 
тільки на діапазон 2,4 ГГц, але деякі зразки вмонтованих адаптерів і плат 
типорозміру mini-PCI здатні підтримувати обидва діапазони. 

Специфікація 802.11n передбачає використання як стандартних каналів 
шириною 20 МГц, так і широкосмугових — на 40 МГц із більш високою 
пропускною здатністю. Проект версії 2.0 рекомендує застосовувати 40-
мегагерцові канали тільки в діапазоні 5 ГГц, однак користувачі багатьох 
пристроїв такого типу одержать можливість вручну переходити на широкосмугові 
канали навіть у діапазоні 2,4 ГГц. Ключовий компонент стандарту 802.11n за 
назвою MIMO (Multiple Input, Multiple Output — багато входів, багато виходів) 
передбачає застосування просторового мультиплексування з метою одночасної 
передачі декількох інформаційних потоків по одному каналі, а також 
багатопроменеве відбиття, що забезпечує доставку кожного біта інформації 
відповідному одержувачеві з невеликою ймовірністю впливу перешкод і втрат 
даних. Саме можливість одночасної передачі й прийому даних визначає високу 
пропускну здатність пристроїв 802.11n. Для організації мережі доступу 
(наприклад, подачі сигналів Інтернет на станції Wi-Fi) використовуються низько 
швидкісні цифрові радіорелейні лінії.  

 
Особливості стандарту Wi-Fi 4 (802.11n) 
Стандарт 802.11n включає в себе безліч удосконалень у порівнянні з 

пристроями стандарту 802.11g. Пристрої 802.11n можуть працювати в одному з 
двох діапазонів 2.4 або 5.0 ГГц. На фізичному рівні (PHY) реалізована 
вдосконалена обробка сигналу і модуляції, додана можливість одночасної 
передачі сигналу через чотири антени. На канальному підрівні управління 
доступом до середовища (MAC) реалізовано більш ефективне використання 
доступної пропускної здатності. Разом ці вдосконалення дозволяють збільшити 
максимальну теоретичну швидкість передачі даних до 600 Мбіт/с — збільшення 
більш ніж в десять разів, у порівнянні з 54 Мбіт/с стандарту 802.11a/g (в даний 
час ці пристрої вже вважаються застарілими). Важливо зрозуміти, які саме 
додаткові особливості стандарту 802.11n реалізовані і підтримуються в нових 
безпроводових пристроях. 

Іншою особливістю стандарту 802.11n є збільшення ширини каналу з 20 до 
40 МГц. У безпроводових мережах використовуються два частотні діапазони 
2.4 ГГц і 5 ГГц. Безпроводові мережі стандарту 802.11b/g працюють на частоті 
2.4 ГГц, мережі стандарту 802.11a працюють на частоті 5 ГГц, а мережі 
стандарту 802.11n можуть працювати як на частоті 2.4 ГГц, так і на частоті 5 ГГц. 
У смузі частот 2.4 ГГц для безпроводових мереж доступні 13 каналів (в деяких 
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країнах 11) з інтервалами 5 МГц між ними. Для передачі сигналу безпроводові 
пристрої стандарту 802.11b/g використовують канали шириною 20 МГц. 
Безпроводовий пристрій стандарту 802.11b/g використовує один з 13 каналів зі 
смуги 20 МГц в межах частоти 2.4 ГГц, але фактично задіє 5 пересічних каналів. 
Наприклад, якщо точка доступу використовує канал 6, то вона надає значні 
завади на канали 5 і 7, а також надає завади на канали 4 і 8. Коли відбувається 
передача даних пристроєм, сигнал відхиляється від центральної частоти каналу 
+11 МГц. У деяких випадках відбувається відхилення енергії радіочастоти до 30 
МГц від центрального каналу. Для виключення взаємних завад між каналами 
необхідно, щоб їх смуги відстояли одна від одної на 25 МГц. Таким чином, 
залишається всього 3 канали, які не перетинаються на смузі 20 МГц: 1, 6 і 11. 
Точкам доступу і абонентським станціям 802.11n необхідно вести узгодження 
просторових потоків (Spatial Streams) і ширини каналу. Залежно від кількості 
антен виникають кілька просторових потоків. Повну теоретично можливу 
пропускну здатність стандарту 802.11n в 600 Мбіт/с можна досягти лише при 
використанні чотирьох передавальних і чотирьох прийомних антен (конфігурація 
"4х4" або 4T4R). 

Стандарт 802.11n визначає індекс модуляції і схеми кодування MCS (Modu-
lation and Coding Scheme). MCS — просте ціле число, що привласнюється 
кожному варіанту модуляції (всього можливо 77 варіантів). Кожен варіант 
визначає тип модуляції радіочастоти (Type), швидкість кодування (Coding Rate), 
захисний інтервал (Short Guard Interval) і значення швидкості передачі даних. 
Поєднання всіх цих факторів визначає реальну фізичну (PHY) або канальну 
швидкість передачі даних, починаючи від 6,5 Мбіт/с до 600 Мбіт/с (дана 
швидкість може бути досягнута за рахунок використання всіх можливих опцій 
стандарту 802.11n). 

Останнім часом випадковий множинний доступ отримав новий імпульс у 
розвитку у зв'язку з його застосуванням в бездротових, мережах. В першу чергу 
це відноситься до мереж стандарту ІЕЕЕ 802.11, які будуть використовуватися 
для розвантаження мереж мобільного зв'язку 5G / IoT. Випадковий множинний 
доступ з врегулюванням конфліктів використовується, для резервування 
загального каналу в регіональних бездротових мережах, які відповідають 
стандартам IEEE 802.16 і 3GPP LTE. 

Однак, ефективність роботи алгоритмів вирішення конфлікту, що 
використовуються в сучасних системах передачі інформації, істотно знижується 
зі збільшенням числа абонентів. З огляду на тенденцію до подальшого 
зростання числа абонентів в мережах LTE-A і 5G / IoT, можна очікувати, що в 
найближчому майбутньому цей недолік зробить негативний вплив на розвиток 
систем передачі інформації в цілому. Алгоритми, розроблені для класичної 
моделі, вільні від цього недоліку. Однак ці алгоритми не можуть бути 
безпосередньо використані в сучасних системах, так як в класичній моделі не 
відображені особливості таких систем (зміна інтенсивності потоку в часі, 
відсутність достовірної інформації про події в каналі, наявність механізмів 
резервування каналу і т.п.). 

Тому авторами було проведено моделювання процесу проходження Hello-
пакета для різних методів колективного доступу у мережі IEEE 802.11n: 
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розподіленої (DCF) і централізованої (PCF) функцій координації доступом. Для 
розробки імітаційної моделі мережі IEEE 802.11n обрана програма OPNET 
Modeler, тому що вона орієнтована на мережі зв'язку і дозволяє будувати моделі 
без програмування. Програмна система сама генерує модель мережі на основі 
вихідних даних про її топологію і протоколи, про інтенсивність потоків запитів між 
комп'ютерами мережі, протяжності ліній зв'язку, про типи використовуваного 
обладнання і додатків. На рис. 1 зображена топологическая структура мережі 
ІЕЕЕ 802.11n, що моделюється. Результати моделювання мережі показані на 
рис. 2, 3, 4.  

 
Рис. 1. Топологічна структура мережі ІЕЕЕ 802.11n, що моделюється 

 

 
Рис. 2 — Метрика Delay (sec) 
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Метрика Delay відображає затримку end-to-end для всіх пакетів в мережі. 
Дана величина включає в себе час, необхідний для доступу до середовища 
передачі, прийому всіх фрагментів і передачу даних через точку доступу. На 
малюнку чітко видно, що затримка пакетів в режимі DCF складає стабільно 
близько 35 мкс. А в централізованому режимі PCF — через змінюється в межах 
від 100 до 160 мкс.  
 

 
 

Рис. 3. Метрика Load 
 

Метрика Load відображає сумарний потік даних, що надходить від усіх вузлів 
в мережу (запропоноване навантаження). На малюнку 3 чітко видно, що 
запропоноване навантаження для режимів DCF і PCF змінюється в межах 
приблизно від 160 до 600 біт / c.  

Метрика Throughput відображає сумарний потік даних, що отримується всіма 
вузлами з мережі (обслужених навантаження). Як бачимо на рис. 4 — графіки 
абсолютно однакові в порівнянні з графіками метрики Load (см. рис. 3), це 
говорить про те, що при передачі даних втрат пакетів не відбулося. 

З додаванням абонентських станцій в зону моделювання збільшилася як 
величина затримки пакетів, так і запропоноване навантаження. Однак метрика 
Throughput показала, що втрат пакетів, не дивлячись на перераховані вище 
фактори, не спостерігається. 

 



Вісник Університету «Україна», № 2 (23), 2019 

 

83 

 

 
 

Рис. 4. Метрика Throughput (справа) 
 
Стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) 
У даний час активно з'являються безпроводові пристрої (маршрутизатори, 

точки доступу, безпроводові адаптери і ін.) з підтримкою нового стандарту 
безпроводових мереж п'ятого покоління Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac). 

Фінальна версія специфікації IEEE 802.11ac була прийнята в січні 2014 року. 
Основні переваги та можливості 802.11ac: 

• робота безпроводового трафіку відбувається в діапазоні частот 5 ГГц; 
• збільшення швидкості і продуктивності безпроводової мережі передачі даних; 
• збільшення ширини каналів; 
• збільшення числа просторових потоків; 
• використання нової і більш ефективної модуляції сигналу; 
• використання технології на багато користувачів MIMO (Multi-User MIMO); 
• підтримка технології формування спрямованого сигналу Beamforming. 
Стандарт безпроводових мереж 802.11ac використовує тільки діапазон 

частот 5 ГГц (стандарт 802.11n працює в діапазонах 2,4 і 5 ГГц). 
Зважаючи на велику кількість пристроїв, що працюють в діапазоні 2,4 ГГц, 

сигнал в діапазоні 5 ГГц менше схильний до різних завад. Використання 
діапазону 5 ГГц забезпечує вільніший радіоефір, що призводить до підвищення 
стабільності і швидкості з'єднання. 

Стандарт 802.11ac заявляє про максимальну теоретичну швидкість 
підключення до 7 Гбіт/с. Пристроїв, з підтримкою такої швидкості, поки немає 
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(теоретично це має бути точка доступу або маршрутизатор з вісьмома 
антенами), але у вільному продажу вже зараз можна зустріти пристрої зі 
швидкістю передачі даних до 1,3 Гбіт/с.  

Домогтися істотного збільшення швидкості передачі даних вдалося за 
рахунок збільшення ширини каналу до 80 МГц, збільшення числа просторових 
потоків і підтримки нової модуляції 256-QAM. Відповідно до стандарту 802.11ac 
ширина безпроводового каналу для передачі сигналу була збільшена до 80 МГц. 
Дворазове збільшення ширини каналу (в порівнянні зі стандартом 802.11n, який 
використовує ширину каналу до 40 МГц) призводить до підвищення швидкості 
передачі даних і поліпшення пропускної спроможності. 

Попередній стандарт 802.11n передбачає можливість використання до 4 прос-
торових потоків, а в 802.11ac їх кількість було збільшено до 8. Коли одночасно 
з різних антен відбувається передача радіосигналу, щоб уникнути колізій 
передача повинна здійснюватися через роздільні просторові потоки (Spatial 
Streams). Технологія MIMO (Multiple-Input Multiple-Output, "Кілька входів, кілька 
виходів") забезпечує одночасний прийом/передачу кількох потоків даних через 
кілька антен. Чим більше просторових потоків, тим більше потрібно антен для їх 
передачі та прийому. Чим більше антен використовує пристрій для одночасної 
роботи передачі/прийому, тим буде вище максимальна швидкість передачі 
даних. 

Застосування в стандарті 802.11ac нової і більш продуктивної системи 
модуляції сигналу 256-QAM забезпечує приріст пропускної здатності в 
безпроводовій мережі. Модуляція 256-QAM в порівнянні з 64-QAM (на стандарті 
802.11n) значно (приблизно до 25%) збільшує швидкість передачі даних. 
Наприклад, на стандарті 802.11ac при ширині каналу 40 МГц, при використанні 
одного просторового потоку і модуляції 256-QAM максимальна швидкість в 
каналі складає 200 Мбіт/с, а на стандарті 802.11n при тих же параметрах, але на 
модуляції 64-QAM становить 150 Мбіт/с. 

 
Особливості стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax) 
У реальних умовах безпроводові мережі насилу справляються з 

поставленими завданнями, але головна причина не в тому, що у існуючих 
стандартів не вистачає швидкості передачі. Просто пристроїв стала занадто 
багато — теоретичних показників на практиці досягти не вдається через 
вимушені очікування, доки звільниться середовище передачі, взаємовпливу 
розташованих поруч точок доступу і т.п. Із часом проблема посилюється. Тому 
при розробці чергової версії стандарту Wi-Fi Alliance приділив більше уваги 
підвищенню ефективності роботи безпроводової мережі. 

Нова версія стандарту вперше була представлена восени 2018 року — 
одночасно з перейменуванням останніх двох версій — 802.11n і 802.11ac в Wi-Fi 
4 і Wi-Fi 5 відповідно. «Ребрендинг» знадобився для того, щоб позбутися 
плутанини на ринку пристроїв і спростити користувачам перехід на нові версії. 
Офіційне затвердження стандарту було заплановано в кінці 2019 року. Деякі 
виробники вже пропонують точки доступу з підтримкою Wi-Fi 6. Скоро ж 
почнеться сертифікація кінцевих пристроїв, так що на ринку вони можуть 
з'явитися вже в цьому році.  
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Ще кілька років тому співтовариство заговорило про тісноту в діапазоні 
2,4 ГГц, тоді ж намітився рух Wi-Fi Alliance в сторону спектрального відрізка 
в районі 5 ГГц, і Wi-Fi 5 навіть позбувся підтримки «переобтяженого» 2,4 ГГц. 
Але в Wi-Fi 6 цей діапазон повернувся. Причин тому багато: від різних умов 
розповсюдження сигналу і вартості кінцевих пристроїв до бажання задіяти під 
популярний безпроводовий стандарт всі доступні частоти, адже кількість 
клієнтських пристроїв зростає в геометричній прогресії. Більш того, теоретично 
стандарт може використовуватися і в сусідніх частотних смугах. Вже 
обговорюється пропозиція Федеральної частотної комісії (FCC) про те, щоб 
виділити під нього додаткові смуги в районі 6 ГГц.  

Частотний ресурс можна використовувати по-різному. Можна розділити його 
на максимально широкі відрізки, щоб забезпечити високу швидкість передачі 
даних при малій кількості пристроїв — і Wi-Fi 6 підтримує виділення каналів 
шириною до 160 МГц, — а можна виділити багато каналів мінімальної ширини, 
щоб працюючі на них пристрої не заважали один одному. І гнучкість, з якою 
здійснюється «перемикання» між цими підходами, визначає універсальність 
стандарту. 

У Wi-Fi 6 (по аналогії з мережами 4G) з'явилася підтримка OFDMA — 
множинного доступу з ортогональним частотним розділенням каналів. Щоб 
ефективніше використовувати спектр там, де на нього претендує багато 
користувачів, частотний канал розділяється на піднесучі шириною близько 78 
кГц. По суті OFDMA (нижня картинка) — це OFDM, яка використовувалася 
раніше (верхня картинка), оптимізована для безлічі користувачів мережі. OFDMA 
дозволяє поліпшити передачу даних в безпроводовій мережі з високою 
щільністю пристроїв. Паралельно зменшується затримка доставки пакетів для 
кожного користувача окремо. Крім модуляції QAM 256 (з попередньої версії 
стандарту), в Wi-Fi 6 підтримується QAM 1024 (в методах кодування MCS 10 і 
MCS 11), що дозволяє збільшити кількість біт інформації, що передається в 
розрахунку на 1 Гц частотного діапазону. Це дає зростання швидкості передачі 
даних приблизно на 25% в порівнянні з Wi-Fi 5, правда, тільки в тому випадку, 
якщо якість каналу (чутливість приймача) дійсно дозволяє застосувати цю 
модуляцію. 

Теоретична швидкість нової версії стандарту при використанні 
ультраширокої смуги пропускання — 9,6 Гбіт/с. Зрозуміло, що на практиці 
швидкість залежить від підключених призначених для користувача пристроїв, їх 
кількості та загальної завантаженості електромагнітного спектра в околицях. 
Якість безпроводових мереж попередніх версій Wi-Fi істотно падає при зростанні 
числа клієнтів, але в Wi-Fi 6 були закладені механізми, що дозволяють скоротити 
конфлікти і простій пристроїв через зайнятість середовища передачі. Нові 
функції Wi-Fi 6 наступні: 

1) Підтримка діапазонів 2,4 і 5 ГГц. Одночасна підтримка 2,4 і 5 ГГц допоможе 
збільшити число сценаріїв роботи з декількома пристроями. Однак на практиці це 
мало корисно. На ринку занадто багато legacy-пристроїв (які підтримують 2,4 ГГц), 
тому нові девайси будуть регулярно працювати в режимі сумісності. 

2) Підтримка OFDMA. Йдеться про множині доступи з ортогональним 
частотним розділенням (OFDMA). По суті, ця технологія є «багато користувачів» 
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версією OFDM. Вона дозволяє ділити сигнал на піднесучі частоти і виділяти їх 
групи для обробки окремих потоків даних. Це дозволить синхронно транслювати 
дані відразу декільком клієнтам Wi-Fi 6 з усередненою швидкістю. Але тут є одне 
застереження: всі ці клієнти повинні обов'язково підтримувати Wi-Fi 6.  

3) Спільна робота MU-MIMO і OFDMA. У Wi-Fi 5 технологія MIMO (Multiple 
Input Multiple Output) дозволяла транслювати дані чотирьом клієнтам за 
допомогою різних піднесучих. У Wi-Fi 6 число можливих підключень пристроїв 
збільшили в два рази — до восьми. Wi-Fi Alliance заявляють, що системи MU-
MIMO разом з OFDMA допоможуть організовувати багатьом користувачам 
передачу даних зі швидкістю до 11 Гбіт/с по низхідній лінії зв'язку. Такий 
результат продемонстрували тестові пристрої на CES 2018.  

4) Функція Target Wake Time. Вона дозволить пристроям переходити в 
режим сну і «прокидатися» за розкладом. Target Wake Time визначає час, коли 
девайс не діє, а коли працює. Якщо гаджет не передає дані в конкретний 
проміжок часу (наприклад, вночі), його Wi-Fi-підключення «засинає», що 
економить заряд батареї і зменшує завантаженість мережі. Для кожного 
пристрою встановлюється «цільовий час пробудження» — момент, коли 
умовний ноутбук завжди передає дані (наприклад, в робочі години в 
корпоративних мережах). У такі періоди режим сну активуватися не буде. 

 
Висновки 
Оглядовий аналіз і порівняння протоколів новітніх стандартів ІЕЕЕ 802.11 

показав: 
1. Технічно, Wi-Fi 6 має швидкість передачі даних, яка на 37% швидша, ніж 

802.11ac, але що більш важливо, оновлена специфікація пропонує в 4 рази біль-
шу пропускну здатність на одного користувача в багатолюдних місцях, а також 
більш високу енергоефективність, що має привести до збільшення часу 
автономної роботи пристроїв. 

2. Для досягнення цих поліпшень в стандарті 802.11ax реалізовано безліч 
змін, в тому числі кілька багатокористувацьких технологій, запозичених з галузі 
стільникового зв'язку, а саме технології MU-MIMO і OFDMA, які значно підви-
щують пропускну здатність і продуктивність завдяки більш одночасним з'єднан-
ням і більш ретельному використання спектра. 
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