ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺑﺎزﺳﺎزی دوﺑﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﻨﺎوری ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﻣﻮاج ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ!
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻣﻼک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﻄﯿﻔﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ «.ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای ﻃﯿﻒﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺸﺘﺎق در ﺣﺮاج وﯾﻼﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ دهﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻃﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را »ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺑﺎﻻ« ﯾﺎ »اﺑﺮﻓﺮﮐﺎﻧﺲ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻋﺎدی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ  300ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ  3ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﺪهآل ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻃﻮل ﻣﻮج در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان از آﻧﺘﻦﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در اﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻻﺑﻪﻻی ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻣﻮاج
ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
ﺗﻮﮐﯿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺰارع ﻫﻤﻮار آﯾﻮوا دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻣﺮور اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ و ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻋﮑﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج و در ﻫﻮا
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﺴﮑﻮ
و ارﯾﮑﺴﻮن ،اﯾﻦ رﺷﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻌﻮدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ داده ﺑﺮای ﯾﮏ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮز ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺰار ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

تا سال  2020یک کاربر متوسط موبایل در طی یک سال یک ترابایت اطلاعات دانلود
خواهد کرد .این میزان اطلاعات معادل هزار فیلم است.

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) (4G LTEاﺑﺪاع ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ

ﺑﺎ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
اﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺠﻮم ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ) (5Gﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ دﻫﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ.
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺎدی روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﺎﻻی  3ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد:
»راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ «.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ) (ITUﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺑﺎﻧﺪ اﺑﺮﻓﺮﮐﺎﻧﺲ« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﺤﺪوده  30ﺗﺎ  300ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ
ردهﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ از  10ﺗﺎ  30ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﻣﻮاج در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺰ ﺧﻮاص ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد
رﮔﻮﻻﺗﻮریﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻃﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ  100ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ از اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪودا ً ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  ،4G LTEﻧﺮخ
داﻧﻠﻮد داده را ﺗﺎ دهﻫﺎ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

یک آرایه سازگار تشکیل شده از  64آنتن کوچک ،هر یک به اندازه یک قرص آسپیرین ،قلب یک نمونه ارسال و دریافت
بیسیم نسل پنج ساخته سامسونگ را تشکیل میدهند .آنتنهای خروجی مجزا با استفاده از شیفتدهندههای فاز هدایت
میشوند تا یک بیم متمرکز شده از جنس داده را بسازند .این داده آنالوگ بعداً به شکل دیجیتال تبدیل شده است تا
بتواند کنترل دقیقی را روی اجزای آرایه اعمال کند و استفاده از تکنیکهای مالتیپلکس فضایی را ممکن سازد؛
تکنیکی که به آن  MIMOگفته میشود و میتواند بیم را تقسیمبندی کند .این کار به اپراتورها اجازه خواهد داد تا
بین ارسال اطلاعات به ابزارهای چندگانه بهطور همزمان یا هدایت چند بیم به یک ابزار برای افزایش سرعت دانلود
یکی را انتخاب کنند.

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬابﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در داﺷﺘﻦ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻃﯿﻒ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا
ﺗﺠﻬﯿﺰات رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﻣﻮاج
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﯿﻦ دﮐﻞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮ ،ﺑﺎران و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﺬب ﯾﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،راﻫﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎه دوﺑﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ،دﺳﺖﻧﺨﻮرده و ﺑﮑﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد .در ﺳﺎل  1895و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﺘﺮع اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ رادﯾﻮ،
ﮔﻮﻟﯿﻠﻤﻮ ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﻨﺪی ﺑﻪﻧﺎم ﺟﺎﮔﺎدﯾﺶ ﭼﺎﻧﺪرا در ﺳﺎﻟﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮ ﮐﻠﮑﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺑﺰار ﻋﻼﻣﺖدﻫﯽ ﺟﻬﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه »اﺧﮕﺮ ﺷﮑﺎف« وی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل  60ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻗﯿﻔﯽﺷﮑﻞ
از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و در آن ﺳﻮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  23ﻣﺘﺮی ﺳﯿﮕﻨﺎل را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ آﺷﮑﺎرﺳﺎز

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ،وی اﺑﺰار ﺳﺎدهای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﮏ زﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﯾﺪ ،ﯾﮏ
اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻠﯿﮏ و ﯾﮏ ﻣﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد.ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ اﺧﺘﺮاع ﭼﺎﻧﺪرا از
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺳﺮﺑﺎزان و »رادﯾﻮ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺟﺰای ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رادار و ﺗﻠﺴﮑﻮپﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو از
اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﺗﺼﺎدف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.

در سال  1895یک دانشمند هندی بهنام جاگادیش چاندرا در سالن اجتماعات شهر
کلکته نخستین ابزار علامتدهی جهان را معرفی کرد که بر پایه موج میلیمتری
ساخته شده بود.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺑﺘﺪا در اواﺧﺮ دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی و در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺒﺎب داتﮐﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻋﺎدی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎزل و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ در ﺑﺨﺶ
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ،دﺷﻮار ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ ،اﯾﺪهآل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﮔﻮﻻﺗﻮریﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎد در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ اروﭘﺎ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را از ﻃﯿﻒﻫﺎی ﺣﺎوی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی از دﺳﺘﺮس ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرج و ﺑﺮای اﻫﺪاف آﯾﻨﺪه
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ زﯾﺎدی ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارﻫﺎی  RFﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻧﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺎزار
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺪود دو دﻫﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﺪﯾﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎرک
ﺧﻮدﮐﺎر و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رادار در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ رادﯾﻮی ﻣﻮج
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی را روی ﯾﮏ ﺳﯽﻣﻮس ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ژرﻣﺎﻧﯿﻮم ﺟﺎی داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در
ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ و ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی رﻗﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺨﺴﺖ ) WirelessHDﺳﺮﻧﺎم  (Wireless High Deﬁnitionو اﺳﺘﺎﻧﺪارد دوم ) WiGigﺳﺮﻧﺎم Wireless
 (Gigabitﻧﺎم دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺘﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪﺟﺎی آن از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺠﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ داده ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﻧﺸﺪه و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﭘﺮدردﺳﺮ اﺗﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی  HDMIاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

سازندگان تجهیزات شبکههای سلولی نیز به طریق مشابه بهرهبرداری از باندهای
فوق پهن در طیف موج میلیمتری را آغاز کردهاند .چند تأمینکننده شامل
اریکسون ،هواوی ،نوکیا و استارتآپ  BridgeWaveاز موج میلیمتری برای فراهم
کردن خطوط پرسرعت ارتباطی بین ایستگاههای اصلی و شبکه  Backboneخود بهره
میبرند.

ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ  WirelessHDو  WiGigدر ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  60ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺣﺪود  5ﺗﺎ  7ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی درﺑﺮدارﻧﺪه ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل داده را ﺗﺎ ﻣﺮز  7ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﭘﻬﻦ در ﻃﯿﻒ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ارﯾﮑﺴﻮن،
ﻫﻮاوی ،ﻧﻮﮐﯿﺎ و اﺳﺘﺎرتآپ  BridgeWaveاز ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺷﺒﮑﻪ  Backboneﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد را از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری

ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﺧﻠﯽ و واﯾﺮﻟﺲ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
آورﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻐﺸﻮش ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮی از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ را ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻂ دﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﯽ در
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﮐﻨﺎر ﯾﮏ درﺧﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ داﺧﻞ
ورودی ﻣﺘﺮو ﺷﻮد ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ اﺟﺴﺎم ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

چرخش جهت در هر دو سمت ارتباط یعنی ایستگاه مرکزی و گوشی ،عامل کلیدی در
سیستمهای آینده موبایل موج میلیمتری خواهد بود.تحقیقات نشان میدهند که در
مسافتهای نسبتاً کوتاه چند صد متری ،عوامل طبیعی مانند باران و هوا تأثیرات
اندکی روی بیشتر فرکانسهای موج میلیمتری دارند .هرچند استثناهایی نیز
مشاهده شده است.

در اوت  ،2011ﻣﺎ )راﭘﺎﭘﻮرت ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس ﭘﺮوژه وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی
رﻓﺘﺎر ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪی را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﮐﺎﻧﺎل ﺻﺪاﯾﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻣﻮج
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی روی اﺷﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﺳﭙﺲ ،ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻌﺪادی ﮔﯿﺮﻧﺪه را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺮار
دادﯾﻢ .آﻧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ از ﻧﻮع ﺷﯿﭙﻮری و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎﻧﺪرا ﺑﯿﺶ از  100ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را روی ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺮه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦﻫﺎ روی ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ روﺑﺎﺗﯿﮏ دوار ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﺮﺧﺶ ﺟﻬﺖ در ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی و ﮔﻮﺷﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮج
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ
آراﯾﻪای از آﻧﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﯿﺶ از  700ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ـ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری  38ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻃﯿﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺧﻮﺑﯽ دارد .اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
دﯾﺪ ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪﺷﺪت اﻧﻌﮑﺎسﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
ﻗﻮت ﻧﺸﺎن داد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ،
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و رﻫﮕﺬران ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮج در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻧﺲ رﺳﯿﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﯾﺮﻟﺲ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ازدﯾﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه از
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اﻧﻘﻄﺎع ﺳﯿﮕﻨﺎل از ﺣﻮاﻟﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ  200ﻣﺘﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ رخ دادن ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
راﯾﺞ در ﻧﺴﻞﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻫﺮ آﻧﺘﻦ از ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ در
ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرز اﻧﺪازه ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ازدﺣﺎم ﺷﻬﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺳﺌﻮل در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و آﻧﺘﻦﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در دﮐﻞﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﯾﺎ دﮐﻪﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺪود ﺻﺪ
ﻣﺘﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎران و
ﻫﻮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ( ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران و ﻫﻮا ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻧﺪﮐﯽ
روی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﮐﺎﻧﺎل ﺻﺪاﯾﯽ« ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺟﻬﺎن را دارد .در ﺳﺎلﻫﺎی  2012و  ،2013ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ  28و  73ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺠﺎری راﯾﺞ را
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﻣﺎ در ﺗﮕﺰاس ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد .ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ
و آﻣﺪ و ﺷﻠﻮغ ﻣﻨﻬﺘﻦ ،در ﺷﻌﺎع  200ﻣﺘﺮی ﺧﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت را در  85درﺻﺪ زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺮژی
از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،آﻧﺘﻦﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل را ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  300ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ در اﺟﺴﺎم و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
از دﺳﺖ دادن اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﺎذب و ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﻮاج در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺟﺮ،
ﺳﯿﻤﺎن و ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
اﻧﺪﮐﯽ در اﺗﺎقﻫﺎ و ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﺑﻪ آﻧﺘﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻘﺎط
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﯿﺮ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر
ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ،دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ روه و ﭼﺎن ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ در
ﺳﻮوان ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﺟﺎی آﻧﺘﻦﻫﺎی
ﺷﯿﭙﻮری از آراﯾﻪای از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ  Patch antennaﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺰرگ
اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ اﻧﺪازه آنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﻃﻮل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  28ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ )ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ( ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﺮ  Patch antennaاﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺣﺪود  5ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ روی ﻗﻄﺮ و اﻧﺪازهای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮص آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ  Patch antennaﮐﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  28ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ارﺳﺎل ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه آﻧﺘﻦ ﻗﺪرت
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪن دهﻫﺎ ﻋﺪد از اﯾﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺷﺒﮑﻪای،
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ آﻧﺎن را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﻮان ورودی ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﭼﻨﯿﻦ آراﯾﻪای از آﻧﺘﻦﻫﺎ ﻗﺒﻼ ً در ﺳﺎﺧﺖ
رادارﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﭗ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﻞ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻨﮏ از
آنﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗﻫﺎی  WiGigاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آراﯾﻪ و ﭼﯿﻨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﻦ ﺷﯿﭙﻮری ﯾﺎ ﺑﺸﻘﺎب
ﻣﺎﻫﻮارهای ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ آراﯾﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در سال  1895یک سال پیش از اختراع تلگراف بیسیم ،جاگادیش چاندرا نخستین
ابزار موج میلیمتری را با ارسال سیگنال  60گیگاهرتزی با یک آنتن شیپوری و
دریافت آن در  23متر دورتر اختراع کرد.

ﻫﺮ آراﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را روی ﻫﺪف ﻣﺘﺤﺮک ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ ،آﻧﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .روش ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ارﺳﺎل )ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ( ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ  Patch antennaدر آراﯾﻪ ،اﻣﻮاج ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻬﺮه در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻬﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آﻧﺘﻦﻫﺎ در آراﯾﻪ ،ﺑﯿﻢ ﭘﺘﺎب ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﻢ ،آراﯾﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﻣﻨﻪ ﯾﺎ ﻓﺎز )ﯾﺎ ﻫﺮ دو آنﻫﺎ( ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻫﺮ Patch
 antennaﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻢﻫﺎی آنﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آراﯾﺶ ﺑﯿﻢﻫﺎ و
ﭼﺮﺧﺶ آﻧﺎن از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻔﺖﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎز
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه و ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل )ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ آن( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ )ﯾﺎ ﭘﺲ از دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن آن( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿﻢ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی
دارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺎژولﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺠﺰا اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﺗﺒﺪﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ )ﯾﺎ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل( ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﯿﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺛﺎﺑﺖ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آن ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻮاﯾﺪ ﻫﺮ دو اﯾﻦﻫﺎ از ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻓﺎز در ﺳﻤﺖ آﻧﺎﻟﻮگ
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻢﻫﺎی ﺟﻬﺖدار ﺗﯿﺰ و دﻗﯿﻘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،داﻣﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻧﺘﻦ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﺰای زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ در آراﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ورودی
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪای را داد؛ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﻣﺠﺰای ﺑﯿﻢﻫﺎ روی ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪﻃﻮر
ﻫﻢزﻣﺎن ﯾﺎ ارﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن داده ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻢ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
) MIMOﺳﺮﻧﺎم  (Multiple-Input ,Multiple-Outputﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

مهندسان سامسونگ در حال کار روی جای دادن آرایه آنتنهای  28گیگاهرتزی داخل گوشیهایی همچون گلکسی نوت  2هستند.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  28ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺎه ﻣﯽ  2013ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه را
ﺑﺎ آراﯾﻪ  64آﻧﺘﻨﯽ و ﺑﺎ اﻧﺪازهای ﺣﺪود ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ آراﯾﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ دو آﻧﺘﻦ
 MIMOﺑﺎ  32ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل از ﯾﮏ ﻃﯿﻒ  500ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻢ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎع  10درﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﺪون ﺧﻄﺎی
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  500ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در ﯾﮏ آزﻣﻮن
دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ دو ﮐﺎﻧﺎل را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  1ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ

ﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺳﺮﻋﺖ داده روی ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم 4G
 LTEدر ﻋﻤﻞ ﺣﺪود  10ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و در ﺗﺌﻮری ﻣﻌﺎدل  50ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ را
در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺳﺌﻮل در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
ﺟﻬﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  8ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آزﻣﻮن ﺑﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺣﺪود ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4G LTEﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  300ﻣﺘﺮی از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﻮنﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﮕﺰاس و ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دانشجویان حین آزمون فرستندههای موج میلیمتری در مناطق پرازدحام نیویورک متوجه میشوند که امواج با فرکانس
بالا در محدوده  28و  73گیگاهرتز بیشتر از آنچه قبلاً تصور میشد ،مناسب ارسال و دریافت داده هستند.

وﻗﺘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ در دﯾﺪرس ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮد ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود  2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎ اﺟﺎزه آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﺑﯿﻢﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی  MIMOﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی در
اﻧﺘﻘﺎل داده و ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪی از ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺮخ داده ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺗﺎ
ﻣﺤﺪوده ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﯽ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ آراﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه از آﻧﺘﻦﻫﺎ اﺳﺖ .در آزﻣﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ  Patch antennaﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﮐﺎر در  28ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  2ﺟﺎی دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﺗﺎ  32ﻋﺪد از اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ  360درﺟﻪای در ﺑﺎﻻ و اﻃﺮاف ﻟﺒﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎی دﻫﯿﻢ .ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  100ﻋﺪد از اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ را
در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﮕﺰاس و ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﺣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .ﺗﻼش ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آﻏﺎز
در اﯾﻦ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

همزمان با محبوبتر شدن کاربرد سلولهای مخابراتی کوچکتر و دارای برد کمتر در حدود چند صد متر در مناطق شهری،
آنان موفق شدند تا ارتباطات موج میلیمتری را مانند آنچه دانشجویان دانشگاه نیویورک آزمایش کردند ،ایجاد کنند.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری ﻋﻈﯿﻢ از
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﯿﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﮔﻮﻻﺗﻮریﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺠﺎد ﻃﯿﻒ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﻼشﻫﺎ از ﺳﻮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ  5Gﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺪاﺧﻼت و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ،
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل  2020و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری  5Gاز راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت
رﻫﺎ ﺷﺪه در اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در آن ﻫﻨﮕﺎم آنﻫﺎ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
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