
  

  

  مروري بر سیستم ھاي بي سیم چند آنتن
  KianoushM@systemgroup.net  كیانوش مراديان: نويسنده 

  

   

با پیشرفت تكنولوژي و بوجود آمدن تكنیك ھاي جديد انتقال اطالعات در 
، سرعت دسترسي و پھناي باند افزايش Wirelessسیستم ھاي مبتني بر 

باكمي جستجو روي اينترنت . يافته و از خطاھاي سیستم كاسته شده است
 ،Access Point اين تكنولوژي كه   ھايي خواھید يافت كه مرزھاي سنتي

و در موارد پیشرفته تر  Mbps 54و Mbps 11 سال ھا با سرعت ھاي آشناي 
كار مي كرده اند را شكسته  Mbps 108و يا حتي   Mbps 72و  22Mbpsآن  

در اين نوشتار . در تكنولوژي بي سیم ھستیم Mbps 300اند و شاھد ادعاھايي به مراتب باالتر يعني سرعت 
بررسي شده و در انتھا به اين سوال كه آيا با آمدن شبكه ھاي جديد  Wirelessتلف مبتني بر تكنولوژي ھاي مخ

Wireless عمر شبكه ھايWired به پايان رسیده است پاسخ داده خواھد شد.  

SISO  

گیرنده و از يك درانتقال اطالعات در سیستم ھاي بي سیم و از طريق امواج راديويي ، بطور سنتي از يك آنتن در 
در . شھرت داردSISOيا  Single Input Single Outputاين سیستم  به نام . آنتن در فرستنده استفاده مي شود

پیاده سازي . استفاده مي نمايد) كدكننده و ديكد كننده(  RFاز يك زنجیره ) ھردو(اين مدل فرستنده و گیرنده 
SISO از موارد كاربرد آن . دايش تكنولژي راديو مورد استفاده قرارگرفته استارزان و ساده بوده و تقريبا از زمان پی

  .استفاده كرد (WI-FI , Bluetooth)مي توان در راديو و تلويزيون و ھمچنین تكنولوژي بیسیم شخصي 

  

SIMO  

) انتقال(سیستمي كه جھت ارسال . جھت افزايش كارايي انتقال اطالعات ، تكنیك چند آنتن در گیرنده بوجود آمد
 , Single Imputيا  SIMOاطالعات از يك آنتن و جھت دريافت اطالعات از چندين آنتن استفاده مي نمايد به 

Multiple Output شھرت يافت .  



  

   

MISO  

 Multiple Inputيا  MISOسیستمي كه از چند آنتن در فرستنده و يك آنتن در گیرنده استفاده مي كند به نام 
Single Output اين تكنیك به نام . شناخته مي شودSTC (Space Time Coding) انتقال اطالعات . معروف است

در اين سیستم از طريق دو آنتن فرستنده و فاصله زماني مشخص انجام مي شود به بیان ديگر اطالعات توسط 
  .دو آنتن در دو زمان متفاوت بطور مستمر ارسال مي شود

     

MIMO  

جھت افزايش توان عملیاتي يك لینك راديويي ، چندين آنتن در ھردو قسمت فرستنده و گیرنده     
در اين .  مي نامند Multiple Input Multiple Outputيا  MIMOاين سیستم را . قرارداده مي شود

كسان مي باشد و امكان چند برابركردن ي) فرستنده و گیرنده(تكنیك تعداد آنتن ھاي دوطرف 
Throughput 2به طور مثال يك سیستم . فراھم مي شودx2 MIMO  ،Throughput  را دوبرابر

آنتن ھا در ھر يك از نقاط انتھايي يك ارتباط جھت كاھش خطا و بھینه نمودن سرعت . خواھد كرد
  .ھوشمند ھستند يكي از چندين روش آنتن ھاي MIMO. انتقال داده بكار مي روند

  
  
در اين گونه . در سیستم ھاي بي سیم معمولي يك آنتن در مبدا و آنتن ديگر در مقصد قراردارد    

بطور . سیستم ھا نويزمحیط دركیفیت ارتباط تاثیر گذاشته و مشكالت ارتباطي را افزايش خواھد داد
ي با موانعي نظیر تپه ھا ، دره ھا ، ساختمان ھا و كابل ھاي فشار قوي مثال وقتي موج الكتريك

برق برخورد مي كنند پراكنده شده و در مسیرھاي مختلف به سمت ھدف حركت مي كندو بخش 
محو شدن . ھايي از سیگنال كه با تاخیر به گیرنده مي رسند سبب ايجاد مشكل خواھند شد

مدن فاصله بین سیگنال ھا از جمله مشكالت  بوجود آمده سیگنال ، انكسار سیگنال  و بوجود آ
  .ھستند

در سیستم ھاي ارتباطي ديجیتالي نظیر سیستم اينترنت بي سیم ، اين مشكالت سبب كاھش     
ن در مسیر انتشار استفاده دو يا چند آنت. سرعت دسترسي و باالرفتن خطاي ارتباطي خواھد شد

سیسگنال ھا در مبدا و مقصد مشكالت ناشي از پراكندگي سیگنال ھا را ازبین خواھد برد و حتي از 
 .اين خاصیت جھت برقراري ارتباطي مطمئن تر استفاده مي نمايد



  

  

   : توضیح        
اراي دو مدل پايه آنتن ھا د. آنتن در واقع مبدل فركانس راديويي به جريان تناوبي  مي باشد       

تجھیزات الكترونیكي  ACو تبديل كننده به ولتاژ  RFآنتن گیرنده كه دريافت كننده انرژي موج . ھستند
 .مي نمايند RFتغذيه شده و تولید موج  ACاست ، آنتن ھاي انتقالي كه توسط ولتاژ 

  

MIMO  802.11و استانداردn  

ايجاد شده و براي تكنولوژي  IEEE 802.11استاندارد در ادامه استانداردھاي قبلي مبتني بر اين 
مورد قبول واقع نشده  IEEEتھیه شده است كه تاكنون توسط موسسه استاندارد  MIMOمبتني بر 

و ھمچنین عدم تطابق محصوالت مبتني بر  Indoorاستفاده انحصاري تنھا در محیط ھاي . است
MIMO  جالب . برندھاي مختلف داليلي ھستند كه باعث شده اين استاندارد تاكنون تصويب نشودبا

و  LINKSYS  ،DLinkاينجاست كه با وجود عدم تصويب آن تاكنون ، شركت ھاي مختلفي نظیر 
CNET سرعت زياد ، پھناي باند و . اقدام به ارائه محصوالت خود با استفاده از اين تكنولوژي نموده اند

يش فاصله پوشش از نكات قوت اين تكنولوژي مي باشند كه مسیر آينده تكامل سیستم ھاي افزا
  .بي سیم را ترسیم مي نمايد

   

  آيا شبكه ھاي بیسیم جايگزين مناسبي براي شبكه ھاي فعلي ھستند ؟

 Mbps 108و  Outdoorجھت ارتباطات  Mbps 54مرسوم در حال حاضر   Wirelessسیستم ھاي 
مي باشند و ) سیستم ھاي بي سیم تقويت شده(  Indoorي داخل ساختماني يا جھت شبكه ھا

فراھم نشده است  Access Pointبي سیم براي ارتباط چندين   ھنوز بستر مناسب و قابل اطمینان 
كندي شبكه ھاي بي سیم در انتقال . لذا اين ارتباط از طريق خطوط كابل مسي فراھم مي گردند

، باعث ايجاد اختالل ھاي ) نويز( افیك و ھمچنین تاثیرات محیطي شديد ھمزمان حجم باالي تر
حداكثر سرعت ادعا شده در حال حاضر براي سیستم ھاي بي سیم . پیشبیني نشده مي شوند

300 Mbps مي باشد كهThroughput   واقعي آن كسري از اين مقدار خواھد بود لذا در مقايسه با
 Backboneو در  Mbps 1000 معادل  Endpointترسي در سرعت دس( فعلي  Wiredشبكه ھاي 

سیستم ھاي فعلي بي . را بازي خواھند كرد Wiredھنوز نقش مكمل شبكه ھاي )  Gb 10 معادل 
سیم در مصارف با ترافیك پايین شبكه نظیر به اشتراك گذاردن فايل ھا تحت شبكه و ھمچنین 

تحت  Client-Serverترافیك باال و نرم افزارھاي  اينترنت بسیار مناسب ھستند اما در ارتباطات با
Database واحد عمكرد مناسبي را تاكنون ايفا ننموده اند.  

   
 


