
What is beamforming technology?

Dacă ai încercat vreodată să arunci două pietre, una dupa alta, în apa unui lac, cu siguranță ai 
observat că cele două unde circulare produse la impactul pietrei cu apa se suprapun. Mai 
mult, cu cât arunci mai multe pietre în mod consecutiv în apa lacului, cu atât vei observa că 
undele circulare produse de acestea se vor suprapune și se for fragmenta și mai mult. Acest 
lucru se manifestă și la rețelele wireless, semnalele acestora răspândindu-se în toate direcțiile 
și suprapunându-se unele cu altele. Acest lucru duce la degradarea conexiunii de Internet.

Interferențe inevitabile

Tehnologia Beamforming
Pentru a reduce interferențele wireless și a îmbunătăți e�ciența semnalului, poți folosi 
standardul Wi-Fi 802.11ac, acesta utilizând tehnologia Beamforming. Cu ajutorul 
tehnologiei Beamforming poți transmite datele direct către clienții conectați wireless și 
astfel eviți să pierzi datele în toate direcțiile. Tehnologia Beamforming poate � asemuită 
cu un fascicul laser, care transmite informația direct către dispozitivele destinate, în timp 
ce echipamentele Wi-Fi care nu bene�ciază de această tehnologie transmit informațiile în 
toate direcțiile, precum un bec de iluminat. Un laser poate concentra puterea de 
transmisie într-un singur punct pentru a atinge distanțe mai mari. Exact în același mod 
funcționează și tehnologia Beamforming.



Logica din spatele tehnologiei Beamforming
Tehnic vorbind, tehnologia Beamforming se bazează pe procesarea semnalului digital (DSP) și 
tehnologia MIMO. Tehnologia Beamforming va determina direcția corectă către dispozitivul 
client. Pentru a realiza acest lucru, emițătorul beamforming (beamformer) modi�că faza și 
amplitudinea semnalului. Astfel se poate crea o interferență constructivă și o interferență 
distructivă, ceea ce face ca semnalul în direcția dorită să �e mai puternic și în alte direcții mai 
slab. Tehnologia Beamforming a standardului 802.11ac utilizează tehnologia MIMO, în care 
semnalele trimise de antene diferite pot � combinate pentru a produce un singur semnal, mai 
puternic. În ceea ce privește schimbarea lățimii de canal, aceasta se realizează printr-o 
procedură matematică, numită calibrarea lățimii de canal.

Tehnologia 802.11ac Beamforming se bazează pe procedura de calibrare a lățimii de canal, în 
direcția echipamentelor destinație. Astfel, emițătorul trimite un pachet de date de tip NDP 
(Null Data Packet) către receptor, iar atunci când receptorul îl primește, îl analizează și 
calculează o matrice (cale) de întoarcere către emițător. Apoi, emițătorul primește și acceptă 
matricea (calea) de întoarcere de la receptor în concordanța cu informațiile primite. Astfel se 
poate ampli�ca puterea semnalului, pentru ca emițătorul să transmită semnalul wireless 
direct către direcția receptorului. Când semnalul este trimis către direcția receptorului, este 
mai puternic în această direcție și în același timp este diminuat către alte direcții, utilizând 
astfel mult mai e�cient semnalul Wi-Fi disponibil.


