ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﻧﺮژی PoWiFi

ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮا ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
وﺻﻞ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮق را ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺎرژ ﺷﻮﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ دارﻧﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ رخ دﻫﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  PoWiFiﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژی را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وایﻓﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺛﺎﺑﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل را درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺑﺮق  DCﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  FCCاﻧﺮژی ﻣﺤﺪودی در ﺣﺪود ﯾﮏ وات را
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از اﻧﺮژی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ  5واﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی
و آﯾﻔﻮن ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.
واﻣﺴﯽ ﺗﺎﻻ ،دﮐﺘﺮای داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ دارد روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  PoWiFiﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ آﻣﺎده روی وایﻓﺎی دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ واﻗﻌﺎ ً اﻧﺮژی ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ «.ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ  PoWiFiﯾﮏ ﺧﺎزن
ﺑﺰرگ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  17ﻓﻮﺗﯽ ) 5.2ﻣﺘﺮی( ﻗﺮار
دارد و  35دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺎزن ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ
ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ردﯾﺎب ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام را در ﻣﺪت  2.5ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
 41درﺻﺪ ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ.

شبکه  PoWiFiتوانست یک دوربین کوچک را شارژ کند

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮐﯿﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺮژی ﯾﮏ واﺗﯽ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از روﺗﺮﻫﺎی
ﺑﯽﺳﯿﻢ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  PoWiFiﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻢ
ﻣﺼﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Energousﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ روی ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﻧﯿﺰ ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار  PoWiFiاز ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻓﻘﻂ روی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﺑﺎ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای
آزﻣﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺶ ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺗﻞ را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  PoWiFiﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در وب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻬﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روﺗﺮﻫﺎی  PoWiFiﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﻬﺘﺮ از
آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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