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Περίληψη – Abstract
Τα τελευταία χρόνια, ο πολλαπλασιασμός των ασύρματων συσκευών σε συνδυασμό
με τη αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών διαδικτύου (αυτόνομη οδήγηση,
εικονική πραγματικότητα, τρισδιάστατη εκτύπωση, κ.α.) δημιούργησε την απαίτηση
για αξιόπιστες επικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων και εξαιρετικά χαμηλών
καθυστερήσεων. Καθώς ο «ασύρματος κόσμος» κινείται προς τα δίκτυα πέμπτης
γενιάς (5G) εμπορευματοποιώντας αρκετές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως συστήματα
πολλαπλών-εισόδων πολλαπλών-εξόδων (MIMO) μεγάλης κλίμακας, αμφίδρομης
επικοινωνίας, κ.α., δεν διαθέτει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και ευελιξία
για την υποστήριξη των μεγάλων απαιτήσεων σε ποιότητα υπηρεσιών και εμπειρίας
που απαιτείται. Αναγνωρίζοντας επιπλέον το γεγονός ότι τα χρησιμοποιούμενο
φάσμα στα δίκτυα 5G έχει περιορισμένη χωρητικότητα, τα ασύρματα δίκτυα στη
ζώνη των THz αποτελούν μία ελκυστική συμπληρωματική προσέγγιση στα λιγότερο
εύκαμπτα και ακριβότερα δίκτυα οπτικών ινών, καθώς και των συστημάτων
επικοινωνίας ορατού φωτός, μικροκυματικών συχνοτήτων, WiFi, κ.α. Σαν συνέπεια,
τα ασύρματα δίκτυα THz αναμένεται να χρησιμοποιηθούνε τόσο για ασύρματη
πρόσβαση όσο και για την υλοποίηση του backhaul. Με άλλα λόγια, τα δίκτυα THz
αναμένεται να επηρεάσουν τις κύριες τεχνολογικές τάσεις στα ασύρματα δίκτυα για
τουλάχιστον τα επόμενα δέκα χρόνια.
Έχοντας σαν κίνητρο τα παραπάνω, στην ομιλία αυτή θα παρουσιαστούν το όραμα,
πιθανές αρχιτεκτονικές και οι εφαρμογές των ασύρματων THz δικτύων,
παρουσιάζονται τα κρίσιμα τεχνολογικά κενά και τις εξελίξεις που επιτρέπουν την
υλοποίηση τους. Οι τεχνολογίες αυτές θα φέρουν «τις ταχύτητες της οπτικής ίνας
στον ασύρματο κόσμο» προσφέροντας διασυνδέσεις της τάξεως των Tb/s. Τέλος, θα
τονιστούν τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα δίκτυα αυτά από τα συμβατικά
και θα συζητηθούν οι ερευνητικές προκλήσεις και κατευθύνσεις.
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