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На сьогоднішній час розробники дійшли згоди, що майбутні мережі 5G перейдуть 

(лише частково) у діапазони частот НВЧ (3-30 ГГц, 10-1 см) і можливо навіть КВЧ (30-

300 ГГц, 10-1 мм), [2]. Використання таких екзотични для мобільного радіозв’язку 

діапазонів частот вимагає перегляду принципів радіодоступу як на фізичному так і на 

MAC рівнях. 

Для загального розуміння ситуації в цьому діапазоні на рис. 1. наведені графіки [3]. 

На першому графіку бачимо, що при різних умовах дальность зв’язку на частоті, 

наприклад 28 ГГц, вимірюється сотнями метрів, хоча при використанні антених систем 

з високим коеффіцієнтом підсилення та за умови прямого бачення дальність може 

істотньо збільшитися (до 1-2 км у НВЧ діапазоні). 

 
Рисунок 1 

Також міліметрові хвилі (mmWaves) характеризуються помітним загасанням у 

атмосфері (рис. 2).  

 
Рисунок 2 

Таким чимном, надійний зв'язок у міліметровому діапазоні вимагає використання 

вузькосмугових променів за умови прямого бачення. Або, як мінімум, використання 

променів, відьитих від обєктів у безпосередній від передавача близькості (рис 3, із [4]). 
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Рисунок 3 

Очевидно, що це в свою чергу вимагає широкого впровадження «надщільних» 

архітектурних рішень (ultra-dense network solutions): фемто- та пікосот (для зниженні 

необхідної дальності) разом із вузькоспрямованими антенами як на передавачі, так і на 

приймачі, якщо останнє можливе (для збільшення досягаємої дальності та навіть 

перекриття вимог за цим параметром у малих сотах).  

При такому «повноспрямованому радіозв’язку» (fully-directional communication), 

що підтримується ще і новими протоколами MAC рівня (оскільки при роботі за 

прямого бачення та на вузькому радіопромені змінюються протоколи доступа до 

середовища) виробники приходять до нової концепції, що обмежується по заваді 

мережевої архітектури (noise-limited network architecture) замість прийнятої сьогодні 

архітектури, що обмежена за інтерференцією (interference-limited), а також абонентно-

орієнованого дизайна (user-centric design) замість сьогоднішнього дизайна, що 

орієнтований на комірку (або сектор) (cell-centric design) [4]. І нарешті через високу 

спрямованість та динамічний характер майбутньої мережі 5G. 
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