اﯾﺪهای زﯾﺒﺎ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮﮐﺎرﺑﺮدی؟

از وایﻓﺎی اﻧﺮژی ﺑﮕﯿﺮ

ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ اﻧﺮژی اﺳﺖ .آن ﻫﻢ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ،ﭼﻪ ﻣﺼﺮف و ﭼﻪ ﺷﮑﻞ و
ﻣﺎﻫﯿﺖ آن .اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺻﺪر آنﻫﺎ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و اﻧﺘﻘﺎل
آن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار دارد .ﯾﮏ اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ داده از
ﺣﺮارت و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﺪه ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ اﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی وﺟﻮد دارد و آن
اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ اﻧﺮژی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وایﻓﺎی اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭼﻨﺪآﻧﺘﻨﻪ اﻣﻮاج اﻧﺮژی را ﺑﻪﺳﻮی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ از راه دور و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﺎرژ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و دلﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ و روی ﮐﺎﻏﺬ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪهای
ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮی از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﯾﺪهای ﻗﺪﯾﻤﯽ
در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ روزﻫﺎ روﺗﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﺪه و ﭼﻨﺪآﻧﺘﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻣﺮور از ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آﻧﺘﻦﻫﺎی آنﻫﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی
دورﺗﺮی را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻘﺪاری اﻧﺮژی ﻫﻢ روی اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ را درﯾﺎﻓﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺷﺎرژ ﺷﻮﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﻫﺎی ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ روﺗﺮ ﺟﺎی ﭘﺪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻋﻼوهﺑﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺷﺎرژ وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺳﺎل  2015ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻬﺮوهوری آن ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روشﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی
ﺑﯽﺳﯿﻢ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد .وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺎ ً رؤﯾﺎﯾﯽ را در ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ در اﺗﺎق ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﻮتﺑﻮک ﺧﻮد را ﺣﯿﻦ
ﮐﺎر ،ﺷﺎرژ ﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ ﺷﺎرژرﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺎرژرﻫﺎی در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻼص ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺮز ﮐﺎر اﻧﺮژی وایﻓﺎی ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﺪار ﯾﺎ آﻧﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل از ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دور آن ﯾﮏ
ﻣﺎده دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﯿﻠﻨﺪری ﻗﺮار دارد و روی ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻫﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﻧﻪ روی
ﺳﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه در اﻃﺮاف دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪﺻﻮرت اﻣﻮاج در ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺎده
دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل در اﻧﺘﻬﺎی آنﻫﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،در ﻣﺮز
ﻣﯿﺎن دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﻫﻮا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﻮج ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ از ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ روی ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮی و دو ﺑﺮاﺑﺮی دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮج ﺑﻪ درون
ﮐﺎﺑﻞ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ً
ﺣﺎﻻ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ،آﻧﺘﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪارﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎی آﻧﺘﻦ
ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺪه اﻧﺮژی وایﻓﺎی ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻘﺪاری اﻧﺮژی
ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ دارد و اﮔﺮ در ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ آﻧﺘﻦ و ﻣﺪار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
)ﺷﮑﻞ (1

ﺷﮑﻞ 1
 روﺗﺮﻫﺎاﻣﻮاج
رادﯾﻮﯾﯽ
ﺑﺎ اﻧﺮژی
ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾ
ﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ در
ﺳﻤﺖ
ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﯾﮏ آﻧﺘﻦ
و ﻣﺪار
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان
اﻧﺮژی
ﺣﺎﻣﻞ
روی
اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ را ﺟﺬب ﮐﺮد.

ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی وایﻓﺎی
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺑﺎ اﻣﻮاج وایﻓﺎی و روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﻪرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺎد ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ اﻣﻮاج اﻧﺮژی را در ﻓﻀﺎ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﻮاج در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﻧﺮژی
وایﻓﺎی را ﺟﺬب و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺘﻦﻫﺎ در دﯾﻮارﻫﺎ ﯾﺎ وﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻧﺮژی وایﻓﺎی در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﺮژی اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺮژی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی در ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼ ً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻣﻮاج ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻢﺟﻬﺘﯽ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در
آﻧﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﺷﻮد.

واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺣﺎﻣﻞ روی اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
ﺑﯽﺳﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﻣﻌﺎدل  10ﻣﯿﻠﯽ وات را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ  10ﻣﺘﺮی را
ﻃﯽ و ﻣﺜﻼ ً از ﺑﺪن ﺷﻤﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺨﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ  10ﺗﺎ  20ﻣﯿﮑﺮو وات ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﭘﺲ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺮژی ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﺎرژرﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﻨﺎوری و اﯾﺪهای ﻏﯿﺮ از
وایﻓﺎی ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ و ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت زﯾﺮ  1ﻣﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی  20ﻣﯿﮑﺮوواﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دوﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
اﻧﺮژی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑﻌﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﻪ اﻧﺮژی  DCﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺪاری اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺳﻤﺖ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ .آﻧﺘﻦﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج ﻋﻤﻮدی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج اﻓﻘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج اﻓﻘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﻮاج
ﻋﻤﻮدی از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ آﻧﺘﻦﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﻪﻧﻔﺮه ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از آﻧﺘﻦﻫﺎ را
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻋﻤﻮدی و ﻫﻢ اﻣﻮاج اﻓﻘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪررﻓﺘﮕﯽ اﻧﺮژی
وایﻓﺎی را دارد.
در اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوﻗﻄﺒﯽ در آﻧﺘﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .آﻧﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﻮاج اﻓﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺑﻪ اﻣﻮاج ﻋﻤﻮدی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﻧﺘﻦ ﻓﻠﺰی
و ﻧﻮع ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ درون آن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ را از روی اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ً در ﻧﻮک و ﺑﺎﻻی آﻧﺘﻦ
اﻣﻮاج ﻋﻤﻮدی و در ﺑﺪﻧﻪ آﻧﺘﻦ اﻣﻮاج اﻓﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎﺑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دروﻧﺶ اﺳﺖ،
دوﻗﻄﺒﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻫﻢزﻣﺎن و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژی ﺟﺬب ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ
اﻓﺰودن ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺘﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی ﻧﻮری ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ (2

ﺷﮑﻞ - 2
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪی از
آﻧﺘﻦﻫﺎ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع
اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ
ﻋﻤﻮدی و
اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻧﺮژی

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی وایﻓﺎی ﺑﺎ اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪای ﮔﺮﯾﺪﻣﺎﻧﻨﺪ از آﻧﺘﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زوج ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج ﻋﻤﻮدی و آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻓﺮد ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج اﻓﻘﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻗﻄﺒﯽﻫﺎی زﯾﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه روی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﺪرت آنﻫﺎ از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺘﻦﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽﻫﺎ ﻃﻮری
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮج رادﯾﻮﯾﯽ
ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ دوﻗﻄﺒﯽ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮک و ﺑﺎﻻی آﻧﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ
اﻓﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻪﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎرﻫﺎ و وﺳﻂ آﻧﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺘﻦ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

در آﯾﻨﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﻦﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ .آﻧﺘﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺷﺎﯾﺪ  100ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آﻧﺘﻦﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎدی دارﻧﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎری آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺬب اﻣﻮاج
رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﺧﯿﺎل ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ و از ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻘﺪر در ﺟﺬب اﻧﺮژی
ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  2.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دارﯾﻢ ،ﺑﺎ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺟﺬب ﺻﺪدرﺻﺪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ آﻧﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﻧﺮژی ﺣﺎﻣﻞ روی اﯾﻦ اﻣﻮاج
رادﯾﻮﯾﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺣﺪود  97درﺻﺪ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 97درﺻﺪ اﻧﺮژی اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ؟ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺣﺪود  5درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد آﻧﺘﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻢﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﺗﻼف اﻧﺮژی اﺻﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺑﻪ  80درﺻﺪ اﻧﺮژی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ و
واﻗﻌﯽ ﺣﺪود  70درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  70درﺻﺪ اﻧﺮژی اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ را ﺑﺎ
آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و اﻧﺮژیﻫﺎی  1ﺗﺎ  10ﻣﯿﻠﯽوات را در ﻓﻀﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺮژی  1ﻣﯿﻠﯽوات اﻧﺮژی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﺗﻨﻬﺎ  30درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ  10ﻣﯿﻠﯽ وات ،اﻧﺮژی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻓﺮض ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ  10ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﯿﮑﺮو وات ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ً ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،ﻓﻘﻂ  5درﺻﺪ ﮐﻞ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (3

ﺷﮑﻞ 3
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ
ﻫﯽ
ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی از
اﻧﺮژی
اﻣﻮاج
ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾ
ﻮ در
زﻣﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ
درﯾﺎﻓﺖ
و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫ
ﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﯾﮏ دﻟﯿﻞ آن واﺿﺢ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی دورﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و

در دﯾﻮدﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .دﯾﻮدﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ
ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎ
ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺮدن آﻧﺘﻦﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ از آﻧﺘﻦﻫﺎ در اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ،
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﺪررﻓﺖ اﻧﺮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻧﺮژی ﺻﺎدر
ﺷﺪه از ﻣﻨﺒﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﺘﻦﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ از آﻧﺘﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﺰرگ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺮژی  40درﺻﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد دﯾﻮاری از آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﺪل آﻧﺘﻦﻫﺎ و ﻧﻮع ﮐﺎر آنﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻫﺪررﻓﺖ اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﺸﮑﻞ دﯾﻮدﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ دﯾﻮدﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آنﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﻢ ،در ﻋﻮض ﺑﻪدﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎ و درون آنﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎ ﻧﺪارد و ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺰای
دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺘﻦ اﺳﺖ.

ارزﺷﺶ را ﻧﺪارد
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ اﻣﺮوزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﭼﻘﺪر اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و
آﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ اﺳﺖ؟
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ دوﺑﺎﻧﺪه و ﯾﮏ اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﺎﻧﺪه در ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺗﮏﺑﺎﻧﺪه ﯾﺎ
دوﺑﺎﻧﺪه دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی وایﻓﺎی ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ روی ﻫﺮ ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺮژی  100ﺗﺎ  200ﻣﯿﻠﯽوات را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد،
ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود  800ﻣﯿﻠﯽوات اﻧﺮژی را ﺟﻤﻌﺎ ً ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺎه ﺣﺪودا ً  0.02ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ
اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ دارﯾﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﯾﺰ و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،روی ﻫﺮ ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ  2.4ﯾﺎ  5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
)ﺷﮑﻞ (4

ﺷﮑﻞ 4
 اﮔﺮﻗﻮیﺗﺮﯾ
ﻦ
روﺗﺮﻫﺎی
ﺑﯽﺳﯿﻢ
اﻣﺮوزی
را ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺮژی
وایﻓﺎی
اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ،
ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ
در
ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی
ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ رخ

ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از اﻣﻮاج وایﻓﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻟﭗﺗﺎپ ﻣﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺣﺪود  -54دﺳﯽﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی آن ﺑﻪ زﯾﺮ  4ﻣﯿﮑﺮووات ﻣﯽرﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﻤﯽرود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺟﺬب ﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
وایﻓﺎی در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  19ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ
اﻧﺮژی ﻃﯽ ﯾﮏ روز دارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻧﺮژی را ﺑﺎ  0.02ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از روی ﻗﺒﺾ ﺑﺮق ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
از ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺮژی وایﻓﺎی ﻓﻌﻼ ً ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪود ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ وات دارﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
از روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ را درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺮژی ﺣﺎﻣﻞ روی آنﻫﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮط آن ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﯾﺎدی روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﻓﻘﻂ  4ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻧﺮژی اﻣﻮاج
رادﯾﻮﯾﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی  10ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی وایﻓﺎی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﺗﺼﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ وایﻓﺎی ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاﺧﻞ و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﺮﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﺮﯾﮏ در ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻮاج روﺗﺮ اﺻﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،اﻣﻮاج
ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ،آﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه و دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وایﻓﺎی وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ روی آﻧﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪررﻓﺖ
اﻧﺮژی روی وایﻓﺎی ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ده ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
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