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ВСТУП 
 

Трафік в мережах мобільного зв'язку зростає в геометричній прогресії 

завдяки високому попиту на існуючі та нові послуги безпроводових 

телекомунікацій, та через зростання кількості користувачів мережі. Тому, 

ключова проблема в області проектування і впровадження наступного 

покоління мереж стільникового зв'язку є спільна оптимізація енергетичних і 

спектральних наявних ресурсів. Діапазон міліметрових хвиль (ММХ) має 

величезний частотний ресурс, що може забезпечити високу пропускну 

здатність мереж. Оскільки швидкість передачі даних перетворюється в попит 

на доступну смугу пропускання. Радіочастотний ресурс міліметрового 

діапазону (MMД) хвиль містить кілька десятків гігагерц вільного частотного 

ресурсу. Тільки в Е-діапазоні (71-76; 81-86; 92-95 ГГц) у вікнах прозорості 

атмосфери є понад 13 ГГц частотного ресурсу. Для розгортання мобільних 

систем 5G перспективним вважають діапазон 24-86 ГГц, в якому можна 

реалізувати ММХ UWB (ultra-wideband, ультраширокосмугові) канали 

шириною 1-10 ГГц. 

ММХ радіотехнології розглядаються також як перспективне рішення 

для ближнього безпроводового зв'язку, сенсорних мереж, систем 

відеоспостереження, систем безпеки. Спектр ММХ також є серйозним 

претендентом для передачі Ultra High Definition Video (UHDV).  

Декілька відомих мережевих стандартів, таких як ECMA-387, IEEE 

802.11ad та IEEE 802.15.3c, переглядаються, щоб відповідати цьому спектру.  

Незважаючи на величезний потенціал пропускної здатності в діапазоні 

mmWave, існує ряд проблем: моделювання поширення(втрат) сигналу в 

різних середовищах; проектування антенної системи; технології формування 

(модуляції) сигналів ММД; технології обробки цифрових сигналів з 

гігабітними швидкостями. ММХ мають слабкі дифракційні властивості 

(огинати перешкоди), порівняно, наприклад, з дециметровим діапазоном. 

Тому, зони поза прямої видимості (NLOS, non-line-of-sight)для ММХ 

страждають від високих втрат шляху, і, отже, необхідні методи, щоб 



адаптовувати потужність передавача. 

У мобільних системах передбачається використання міліметрових 

хвиль (ММX) для організації малих сот (до 200 м) і конвертація ММХ у 

волоконно-оптичних лініях для з'єднання базових станцій між собою і з дата-

центрами. Такі системи називають ще як волоконно-ефірні системи RoF 

(radio-over-fiber). Більш важливі в освоєнні міліметрового діапазону є 

діапазони в вікнах прозорості атмосфери 30, 75-110 ГГц з можливістю 

передачі до 10 Гбіт/с в каналах шириною 2 ГГц (8 х 250 МГц). 

Оптимальний вибір типу модуляції сигналів та мультиплексування 

(ущільнення) радіоканалів є ключовою проблемою реалізації систем 

міліметрового і терагерцового діапазонів. Так як вибір типу модуляції і 

ущільнення пов'язаний з необхідними критеріями спектральної і 

енергетичної ефективностей у відповідності з необхідною продуктивністю 

мережі. У мобільних системах оптимальний вибір методу модуляції сигналів 

ММД суттєво залежить від обмежень на розміри сот і щільності абонентів в 

них, потужності передавача, а також повинен враховувати особливості 

поширення, формування і випромінювання сигналів ММД, тощо. Для 

міського сценарію використання ММХ вважається найбільш доцільним у 

дрібноклітинних і щільних безпроводових мережах, де невелика кількість 

користувачів будуть пов'язані із заданою базовою станцією. Тому, 

наприклад, найбільш перспективним є використання модуляції однієї несучої 

(SCM), часове і просторове розділення каналів ММД. 

Моделювання середовища розповсюдження, оцінка співвідношення 

сигнал/шум, застосування гібридних технології грають важливу роль у 

розробці та аналізі систем зв'язку ММД, необхідних у стільникових мережах 

для збільшення їхньої енергоефективності. 

 
 
 
 
 
 



 
1. ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ 

  

 

1.1 Основні вимоги та теоретичні обмеження при розробці систем 

зв'язку 

 

При розрахунках, проектуванні, розробки цифрових систем зв'язку 

розробники прагнути до таких вимог [Б.Скляр, Цифрова зв'язок, 2007]:  

1) збільшення швидкості передачі біт R до максимально можливої;   

2) мінімізації ймовірності появи бітової помилки;   

3) мінімізації споживаної потужності, або, що те ж саме, мінімізації 

необхідного відносини енергії одного біта до спектральної щільності 

потужності шуму Eb / N0;   

4) мінімізації ширини смуги пропускання W;   

5) максимізації ефективності використання системи, тобто  до 

забезпечення надійного обслуговування для максимального числа 

користувачів з мінімальними затримками і максимальною стійкістю до 

виникнення конфліктів; 

6) мінімізації конструктивної складності системи, обчислювального 

навантаження і вартості системи. Однак очевидно, що вимоги 1 і 2 

суперечать вимогам 3 і 4; вони передбачають одночасне збільшення 

швидкості R і мінімізацію Eb / N0. 

 Існує кілька стримуючих факторів і теоретичних обмежень, які 

неминуче тягнуть за собою компроміси в будь-яких системних вимогах:  

- мінімальна теоретично необхідна ширина смуги частот по Найквіста;          

- теорема про пропускну здатність Шеннона-Хартлі (і межа Шеннона); 

- державне регулювання (наприклад, розподіл частот);  



- технологічні обмеження (наприклад, відсутність комплектуючих на 

ринку);   

- інші системні вимоги. 

Теорема Шеннона-Хартлі про пропускну здатність каналу. 

Шеннон показав, що пропускна здатність каналу C з адитивним білим 

гаусовим шумом (additive white Gaussian noise - AWGN) є функцією 

середньої потужності прийнятого сигналу S, середньої потужності шуму N і 

ширини смуги пропускання W.  

Вираз для пропускної здатності (теорема Шеннона-Хартлі) можна  

записати в такий спосіб: 

     (1.1) 

 

Якщо W вимірюється в герцах, а логарифм береться за основою 2, то 

пропускна здатність буде мати розмірність біт/с. Теоретично (при 

використанні досить складної схеми кодування) інформацію по каналу 

можна передавати з будь-якою швидкістю R (R ≤ C) зі як завгодно малою 

ймовірністю виникнення помилки.  Якщо ж R > C, то коду, на основі якого 

можна домогтися як завгодно малу ймовірність виникнення помилки, не 

існує.  В роботі Шеннона показано, що величини S, N і W встановлюють межі 

швидкості передачі, а не вірогідність появи помилки.   

Шеннон використав рівняння (1.1) для графічного представлення 

доступних меж продуктивності прикладних систем.  Цей графік, показаний 

на рис. 1.1, являє нормовану пропускну здатність каналу C/W в біт/с/Гц, як 

функцію відносини сигнал / шум в каналі. Графік, представлений на рис.1.1, 

зображує залежність нормованої смуги пропускання каналу W/C в біт/с/Гц 

від відносини сигнал/шум каналу.   

Іноді  використовується як ілюстрація компромісу між потужністю і 

смугою пропускання, яка властива ідеального каналу. Однак це не зовсім 

компроміс, оскільки потужність детектируемого шуму пропорційна смузі 



пропускання: 

                                                               
(1.2) 

Підставивши вираз (1.1) в рівняння (1.2) і трохи перетворивши останнє, 

отримуем наступне: 

.                 

(1.3) 

Якщо бітова швидкість передачі дорівнює пропускній здатності каналу         

(R = C), то можна записати наступне: 

                                                         (1.4) 

 

 
Рис.1.1. Залежність нормованої пропускної здатності каналу від SNR 

(відношення сигнал/шум) каналу. 



 
Рис. 1.2. Залежність нормованої смуги пропускання каналу від SNR 

каналу 

Таким чином, рівняння (1.4) можна модифікувати таким чином: 

             (1.5) 

 

На рис.1.3 представлений графік залежності W/C від Eb/N0, описуваної 

формулою (1.5). 



.  

Рис.1.3 Залежність нормованої смуги пропускання каналу від Eb / N0. 

Межа Шеннона 

Існує нижнє граничне значення Eb/N0, при якому ні при якій швидкості 

передачі можна здійснити безпомилкову передачу інформації. За допомогою 

співвідношення можна розрахувати граничне значення Eb/N0.   

 

      (1.6) 

Нехай 

      (1.7) 

 

 

Тоді, з рівняння (1.7) 



     (1.8) 

В межах при , отримуємо  

     (1.9) 

або в децибелах  

      (1.10) 

Це значення Eb/N0називається межею Шеннона (Shannon limit).          На 

рис.1.10, межа Шеннона - це крива залежності ймовірності появи бітової 

помилки від Eb/N0при . При Eb/N0= -1,6 дана крива стрибкоподібно 

змінює своє значення з ½ на 0. 

 
Рис.1.4. Залежність ймовірності появи бітової помилки від Eb/N0 при 

когерентном детектуванні M-арних ортогональних сигналів 



Насправді досягти межі Шеннона неможливо, оскільки k зростає 

необмежено, а з ростом k (  ) зростають вимоги до смуги 

пропускання і підвищується складність реалізації системи.  

Теорема Шеннона - це теоретичний доказ існування кодів, які можуть 

поліпшити ймовірність появи бітової помилки або знизити необхідне 

значення від рівнів некодованих довічних схем модуляції до рівнів, що 

наближаються до межової кривої. При ймовірності появи бітової помилки 

двоїчна фазова маніпуляція (binary phase-shift-keying - BPSK) вимагає 

значення рівного 9,6 дБ (оптимальній некодованій двійковій модуляції).   

Отже, в данному випадку в теоремі Шеннона зазначено, що 

теоретично, за рахунок використання кодування, продуктивність можна 

підвищити на 11,2 дБ у порівнянні з некодованій двійковій модуляцією.  В 

даний час велику частину такого поліпшення (майже 10 дБ) можна отримати 

за допомогою турбокодів. 

Оптимальну розробку системи можна найкращим чином представити 

як пошук раціональних компромісів серед різних обмежень і взаємно 

суперечливих вимог.  Компроміси модуляції і кодування, тобто  вибір 

конкретних схем модуляції і кодування для найкращого використання 

переданої потужності і ширини смуги, є дуже важливими, оскільки є багато 

причин для зниження потужності, а також існує необхідність економії 

спектра радіочастот. 

Розробка будь-якої системи цифрового зв'язку починається з опису 

каналу (яка приймається потужність, доступна смуга пропускання, 

статистики шуму та інших погіршень якості сигналу, таких, наприклад, як 

завмирання) і визначення системних вимог (швидкість передачі даних і 

вірогідність появи помилок).  Після опису каналу потрібно визначитися з 

проектними рішеннями, які дозволять найкращим чином використовувати 

канал і задовольнити вимоги продуктивності.  Опис продуктивності системи 

включає в себе традиційний набір перетворень і розрахунків. Після того як 

такий підхід стане зрозумілим, його можна використовувати як зразок для 



оцінки більшості систем зв'язку. 

Два основних ресурсу зв'язку - це передана потужність і ширина смуги 

пропускання.  У різних системах зв'язку один з цих ресурсів дорожче іншого, 

і отже, більшу частину систем можна класифікувати як системи з обмеженою 

потужністю або обмеженою пропускною здатністю.  У системах з 

обмеженою потужністю для економії енергії за рахунок смуги пропускання 

можна застосовувати схеми кодування, ефективно використовують 

потужність, тоді як в системах з обмеженою смугою можна використовувати 

методи ефективної (з точки зору використовуваного спектра) модуляції для 

економії смуги частот за рахунок збільшення витрати енергії.  В обох 

випадках для економії енергії або підвищення достовірності передачі при 

розширенні смуги пропускання можна застосовувати кодування з корекцією 

помилок (часто зване канальним кодуванням). 

Основні вимоги та теоретичні обмеження при розробці систем 

зв'язку 

При розрахунках, проектуванні, розробки цифрових систем зв'язку 

розробники прагнути до таких вимог [Б.Скляр, Цифрова зв'язок, 2007]:  

1) збільшення швидкості передачі біт R до максимально можливої;   

2) мінімізації ймовірності появи бітової помилки;   

3) мінімізації споживаної потужності, або, що те ж саме, мінімізації 

необхідного відносини енергії одного біта до спектральної щільності 

потужності шуму Eb / N0;   

4) мінімізації ширини смуги пропускання W;   

5) максимізації ефективності використання системи, тобто  до 

забезпечення надійного обслуговування для максимального числа 

користувачів з мінімальними затримками і максимальною стійкістю до 

виникнення конфліктів; 

6) мінімізації конструктивної складності системи, обчислювального 

навантаження і вартості системи. Однак очевидно, що вимоги 1 і 2 

суперечать вимогам 3 і 4; вони передбачають одночасне збільшення 



швидкості R і мінімізацію Eb / N0. 

 Існує кілька стримуючих факторів і теоретичних обмежень, які 

неминуче тягнуть за собою компроміси в будь-яких системних вимогах:  

- мінімальна теоретично необхідна ширина смуги частот по Найквіста;          

- теорема про пропускну здатність Шеннона-Хартлі (і межа Шеннона); 

- державне регулювання (наприклад, розподіл частот);  

- технологічні обмеження (наприклад, відсутність комплектуючих на 

ринку);   

- інші системні вимоги. 

 

1.2 Ефективність використання аналогових та цифрових 

волоконно-оптичних ліній  

 

Існуючий на сьогодні рівень радіофотонної технології був би 

неможливим, якщо б не ґрунтувався на досягненнях волоконної оптики у 

цифрових телекомунікаційних системах. Застосування оптичного волокна 

для транспортування цифрових інформаційних даних в глобальному 

масштабі докорінно змінило інфраструктуру світового зв’язку.  Інтернет та 

пов’язані з ним вимоги по розширенню смуги неминуче викликали розробку 

та  впровадження багатоканальних волоконно-оптичних цифрових ліній так, 

щоб максимально використовувати інформаційну ємність кожного кабелю. 

Додаткова перевага широкого застосування оптичного волокна для 

телекомунікацій полягає у існуванні  великої компонентної бази, більша 

частина якої може бути використана для радіофотоніки. Ефекти від 

збільшення масштабів застосування та масового виробництва більшості цих 

приладів призвели до зниження вартості аналогових ВОСП за виключенням 

тих випадків, коли були потрібні спеціалізовані компоненти, що не мають 

подвійного застосування у цифрових ВОСП. 

Відмінності між аналоговими та цифровими телекомунікаційними 

ВОСП можуть бути дуже суттєвими. У цифровій галузі одиниці та нулі 



можуть кодуватися в оптичних лініях у вигляді груп фотонів (оптичний 

імпульс) або відсутності фотонів. Причому відповідність поточного імпульсу 

одиниці або нулю не має значення. Шум та часова невизначеність можуть 

спотворювати сигнал в процесі модуляції, поширення та/або  детектування. 

Доки шум та часова  невизначеність невеликі, за допомогою інтегратору 

можливо чітко розділити наявність або відсутність імпульсу, 

використовуючи порогове значення у даному часовому інтервалі. В оптичних 

лініях зв’язку  раннього періоду електричні регенератори періодично  

усували шум та часову невизначеність і регенерували інформацію, 

забезпечуючи поширення на дуже великі відстані.  В аналогових ВОСП 

необхідно приймати до уваги наявність або мінімізувати вплив цього шуму 

та часової невизначеності. В багатьох  сучасних цифрових системах кількість 

електричних регенераторів мінімізується або ж вони взагалі не 

використовуються з економічних міркувань.  

Щоб пояснити дану точку зору, на рис.1.4 наведено структурну схему 

типової лінії цифрового зв’язку  великої протяжності. На вхід ЕОП подається 

цифровий сигнал (послідовність одиниць та нулів). Оскільки послаблення на 

всій довжині поширення сигналу не дає можливості детектування з низьким 

коефіцієнтом помилок, сигнал періодично підсилюється за допомогою 

декількох ербієвих волоконних підсилювачів (ЕВП). На кінці лінії зв’язку  

сигнал знову перетворюється в електричну форму за допомогою ОЕП для 

подальшої електронної обробки.  Вхідний цифровий сигнал (показано 

посередині зліва) містить послідовність одиниць та нулів, поданих як  два 

рівня напруги. Це сигнал смуги модулюючих частот, який може бути подано 

за допомогою перетворення Фур’є або еквівалентно за допомогою 

спектральної характеристики, як показано в нижній частині рисунка (зліва).  

Спектральна характеристика періодичного псевдовипадкового сигналу в 

форматі NRZ (без повернення до нуля) являє собою набір окремих ліній, 

амплітуда яких змінюється з частотою відповідно до функції sinc2(f), а 

відстань між ними — обернено пропорційна довжині імпульсної 



послідовності.  

На рис.1.4 також показані рівні шуму. Вихідний спектр має підвищений 

рівень внаслідок періодичного підсилення та спотворень, шум збільшується 

через вплив підсилювачів.  

 

 
 

Рис. 1.4. Схема цифрової волоконно-оптичної лінії великої протяжності. 

На вході та виході показані цифрові сигнали з їх типовими радіочастотними 

спектрами у смузі модулюючих частот. 

 

Така цифрова лінія може бути розглянута як аналогова оптична система, 

по якій з одного кінця до другого передається велика кількість радіочастот. 

Це справедливо тільки за відсутності у транспортному ланцюжку 

розв’язуючих схем, як це буває при використанні лінійного цифрового 

регенератору, в якому здійснюються операції детектування, відновлення 

тактової частоти та форми сигналу, що передається.  На сучасному етапі 

основна увага при побудові цифрових волоконно-оптичних 

телекомунікаційних систем приділяється збільшенню довжини ділянки 

передачі між цими електричними регенераторами (або повторювачами) або 

навіть їх повному усуненню, щоб зменшити вартість та складність системи. 



Напевно внаслідок постійного зростанні вимог до ширини смуги оптичні 

телекомунікаційні системи досягли границь спектральної ефективності 

одного оптичного волокна.  

Ще в 1949 році Шеноном було опубліковано основоположну статтю, 

пов’язану з оцінкою відношення сигнал/шум (SNR), необхідного для 

передачі певної кількості біт в секунду в заданої смузі частот для лінійного 

інформаційного каналу незалежно від його фізичної структури середовища 

передачі формули (1.3). Відношення С/W — нормована на одиницю смуги 

пропускна здатність каналу, що виражається як ефективність використання 

спектру в одиницях біт/с/Гц. Графік розрахунку ефективності використання 

спектру як функції SNR за (1.1) наведений на рис. 1.5. Також на рисунку 

наведено результати експериментів по передачі з квадратурною амплітудною 

модуляцією (QAM) та цифровою фазовою модуляцією (PSK): 8-позиційної 

PSK, 8-позиційної QAM, 16-позиційної QAM, 32-позиційної QAM, 128-

позиційної QAM та 512-позиційної QAM. 

 

 
 

Рис. 1.5. Залежність пропускної здатності каналу від відношення 

сигнал/шум в оптичному діапазоні. 

 
Відношення сигнал/шум є обмежуючим фактором для збільшення 



інформаційної ємності оптичного волокна, але воно не може продовжувати 

зростати нескінченно. Оскільки повністю усунути шум неможливо, то для 

підвищення SNR доводиться збільшувати рівень сигналу. При більших 

значеннях SNR досяжна ефективність використання спектру лімітується не 

лінійністю волокна. В цьому режимі повинна використовуватися нелінійна 

межа Шенона, яка дає меншу ефективність використання спектру, ніж 

передбачується виразом (1.1). В аналогових радіосистемах також важливо 

максимізувати відношення сигнал/шум на виході, оскільки при цьому 

зменшується коефіцієнт шуму. Таким чином, досвід в області оптичних 

комунікацій може бути використаний розробником аналогових ВОСП. Не 

дивно, що до характеристик багатьох компонентів у більш прогресивних 

багаторівневих цифрових системах вимагають більш жорсткі метричні 

вимоги, які зазвичай є важливими в аналогових лініях, таки як, наприклад, 

нерівномірність частотної характеристики, ширина лінії генерації лазера та 

рівність амплітуд фотодетектора. 

Відповідно до теореми Найквіста аналоговий сигнал може без 

спотворень бути перетвореним в цифрову форму тільки у випадку, коли 

сигнал розбивається на регулярні інтервали з мінімум двома відліками на 

період верхньої робочої частоти. Щоб подати відліки у цифровій формі після 

стробування, амплітуди відліків повинні бути квантованими у дискретні 

рівні, а кожному з них присвоюється дискретне число.  Присвоєння амплітуді 

відліку одного з цих дискретних рівнів призводить до появи шуму 

квантування. Цей шум квантування має адитивний характер по відношенню 

до інших шумів самого сигналу. Нехай відношення сигнал/шум (SNR) буде 

визначатися як відношення квадратів максимальної напруги сигналу до 

мінімально розрізненої напруги сигналу: 

 

 

( )max,rms min,rmsSNR 20lg V V= ,   дБ.   (1.11) 

 

Якщо різниця між рівнями квантування однакова (необов’язкова 



вимога) та складається з 2n дискретних рівнів, то вираз для SNR спрощується: 

3SNR 20lg 2 6,02 1,76
2

n n
⎛ ⎞

= = +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   дБ.   (1.12) 

Таким чином, часто визначається, що динамічний діапазон n-

розрядного аналого-цифрового перетворювача (АЦП) дорівнює 6,02 дБ на 

ефективний розряд (нехтуючи доданком 1,76 дБ). 

В прикладі, коли радіолокатор створений на базі фазованої антенної 

решітки, що складається з 1000 приймальних елементів, які працюють при 

миттєвій смузі  10 ГГц, де вимагається відношення сигнал/шум не менш 90 

дБ [16], для чого необхідним є 15-розрядний АЦП. Можна розрахувати, що 

для стробування на частоті Найквіста потрібно 20×109  вибірок в секунду, та 

кожна вибірка повинна бути подана 15-розрядною цифровою послідовністю. 

В результаті сукупна швидкість передачі на антенну становить 300 Гбіт/с. 

Внаслідок того, що це фазована решітка, вихідні сигнали усіх її 1000 

елементів повинні бути оброблені когерентно, тобто повна швидкість даних, 

що потребують обробку, становить 300 Тбіт/с. Така швидкість, являє собою 

надзвичайно великий обсяг даних для управління та обробки, а також це 

вище сучасних технологічних можливостей. Аналогова обробка сигналів, або 

аналогове утворення діаграми спрямованості, можливо, стане необхідною 

завжди, оскільки системні вимоги по відношенню до збільшення 

динамічного діапазону, миттєвої смуги пропускання та розмірів ґратки 

можуть зростати з більшою швидкістю, ніж розвиток цифрової обробки 

сигналів. 

 

1.3. Особливості визначення ефективності телекомунікаційних 

систем в міліметровому діапазоні хвиль 

 

Дослідження в області створення моделей енергетичного покриття і вибір 

методу модуляції сигналів ММД є основоположними для проектування таких 

систем. Для визначення показників ефективності (спектральної, 



енергетичної) систем ММД необхідне знання шумів і нелінійних спотворень 

сигналу (нелінійних шумів). Зокрема, для каналу шириною В Гц з адитивним 

білим гаусівським шумом вираз для пропускної здатності відповідає згідно 

формули (1.13). 

Отже, пропускна здатність збільшується із збільшенням смуги каналу B. 

Однак на практиці вона обмежена нормами або апаратними обмеженнями. 

Спектральну ефективність SE  прийнято оцінювати питомою швидкістю 

передачі, тоді для радіоканалу її можна виразити наступним чином : 

 

  [ ] 2log (1 )бiт/с/ГцCSE K SINR
B

= = + ⋅ ,    (1.13) 

 

де К – коефіцієнт, що коригує значення SINR для різних видів модуляції і 

кодування, а також невідповідність між практичними та теоретичними 

результатами. 

  
RX

int TX RX

PSINR
N N N

=
+ +

,     (1.14) 

 

де RXP  - потужність прийнятого сигналу, intN - інтерференційні завади, в 

поняття яких будемо вкладати суму з шумів, пов'язаних із завадами від інших 

каналів зв'язку KN , шумів пов'язаних з молекулярним розсіюванням в 

атмосфері і розсіюванням на неоднорідностях (турбулентності) в атмосфері 

scattN , завади (посилення) сигналу, пов'язані з явищами дифракції та відбиття 

на об'єктах (властивим, наприклад, міській забудові) NLOSN . 

 

int K scatt NLOSN N N N= + + ,        (1.15) 

 

де RXN - втрати сигналу в приймачі, TXN  - шум джерела сигналів, в суму якого 

входить не тільки тепловий шум, а й інші складові, пов'язані зі способом 

генерації сигналів.  



Для реалізації систем ММД, передбачається використання інтеграції 

радіо і оптичних технологій. Такі системи називають радіо-ефірними (англ. 

Radio over fiber, RoF). Вони мають переваги в порівнянні з електронними 

системами за способами: формування і модуляції інформаційних сигналів, 

конвертації міліметрових хвиль в оптичному діапазоні, формування діаграм 

спрямованості фотонними методами за допомогою фазованих антенних 

решіток (ФАР), частотного мультиплексування радіоканалів і передачі 

сигналів через оптичне волокно на великі відстані (десятки кілометрів) до 

віддаленої базової станції або дата-центру.  

Основні складові компоненти RoF: волоконно-оптичні лінії, лазери, 

модулятори, локальні низькочастотні генератори, підсилювачі, 

фотодетектори, які працюють в певних діапазонах частот (смугах), 

характеризуються потужністю корисного сигналу і характерних шумів. 

Аналіз шумів необхідний для розрахунку як втрат сигналу, так й 

енергетичного бюджету радіоканалів. В роботі  зазначено, що моделювання 

каналів для 5G є процесом, що розвивається, тому необхідні нові концепції 

розробки моделей поширення радіохвиль в ММД, засновані на 

фундаментальних фізичних, а не емпіричних підходах. Розробка правильних 

моделей поширення життєво важлива для довгострокового розвитку 

майбутніх безпроводових систем ММД, особливо в мобільній індустрії. 

 
  



 
2 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ 
В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

 

2.1. Особливості поширення хвиль міліметрового діапазону в різних 

середовищах 

 

До міліметрового діапазону (ММД) прийнято відносити радіохвилі з 

частотами від 30 до 300 ГГц.  

 
Рис. 2.1. Діапазон міліметрових хвиль в шкалі електромагнітних хвиль 

 
Реалізація наведених вище технічних вимог, особливо до підвищення 

швидкостей передачі даних, вимагає істотного розширення доступу до РЧС 

операторів 5G і визначення нових смуг частот для розвитку мереж 

радіодоступу. 

 



  
Рис. 2.2. Розширення спектра (ширини канала) при переході до технології 5G 

 
Розширення смуги частотних каналів, використовуваних в 5G, і 

підвищення спектральної ефективності технологій дозволять на порядок 

збільшити швидкості передачі даних в мережі. Мережі 5G 

використовуватимуть частотні канали з шириною більше 100 МГц і 

спектральна ефективність мереж 5G за рахунок використання нового виду 

модуляції буде в кілька разів перевищувати досяжну в мережах 4G (рисунок 

2.3 ). 

 

 
Рис. 2.3 Спектральна ефективність в стільнику для технології 5G 



Сьогодні для підвищення швидкостей до 1 Гбіт/с і вище освоюються 

системи зв'язку міліметрового діапазону на рівні апаратури опорних мереж, 

радіорелейних і мереж абонентського доступу. Особливості розповсюдження 

хвиль цього діапазону в атмосфері і інших середовищах особливо інтенсивно 

досліджуються останнім часом.  

 
 

Рис. 2.4 Довжина радіолінії в міліметровому діапазоні  
 

Е-діапазон складається з двох частотних смуг 71-76, 81-86 ГГц і 92-

94ГГц, де поглинання киснем становить менш ніж 0,5 дБ км, відкриває в 

цілому 13ГГц спектру радіочастот, що робить ідеальним їх використання для 

високошвидкісних каналів передачі даних на відстані до декількох 

кілометрів.  

Е -діапапзон в 50 разів більше спектра всіх видів стільникового зв'язку, 

прийнятого в США, і значно перевищує всі зв'язкові СВЧ-діапазони. Таке 

велике охоплення частот здатне забезпечити роботу цілого покоління нових 

систем бездротового зв'язку (див. рис.2.5). З точки зору поширення 

радіохвиль Е-діапазон аналогічний діапазонам частот 38/42ГГц, і йому 

відповідають типові дальності порядку декількох кілометрів (точні значення 

розраховуються на основі очікуваної інтенсивності опадів і вимог по 

надійності). 

 



 
Рис. 2.5 Частоти виділені для мобільного зв'язку та інших радіослужб 

США і перспективні для використання частоти в ММД 

 

Особливість використання ММД для радіозв'язку (наземної, 

супутникової, а також для зв'язку літальних апаратів) полягає в тому, що при 

їх поширенні радіовипромінювання загасають в атмосферних газах і 

гідрометеора. На цей час для використання радіочастот міліметрового 

діапазону виділені піддіапазони, що представлені в таблиці 2.1. 

 

 

Таблиця 2.1. 

Піддіапазони міліметрового діапазону, що використовують в 

телекомунікаційних радіосистемах 

Q-band 40.5-43.5 ГГц 

V-band 57-66 ГГц 

E-band 71-76 ГГц, 81-86 ГГц, 92-95 ГГц 

 

Тривалий час хвилі ММД вважалися непридатними для практичного 

використання через відсутність досконалих засобів генерації, прийому, 

каналізації НВЧ коливань, а також з-за незнання законів їх поширення в 

земній атмосфері. Результати досліджувати останнім часом особливостей 

поширення в атмосфері, в міському сценарії, взаємодії хвиль ММД з різними 

середовищами, розробки засобів генерації і прийому на основі 



наноелектроніки, фотоніки сприяло розвитку таких систем зв'язку. Як 

відзначають фахівці, з освоєнням 5G технології бездротові системи по 

швидкості передачі даних можуть стати порівнянні та оптоволоконними 

системами зв'язку. 

Передбачається, що підвищення пропускної спроможності з 

використанням ММД зросте до 10 Гбіт/с. Проте, поширення ММХ обмежена 

високими втратами в атмосфері (рис.2.6), міській забудові, листя дерев, 

людське тіло і т.д. (дим, туман, пил практично не впливають на поширення 

ММХ). 

 
 

Рис. 2.6.  Атмосферне загасання на рівні моря для різних рівнів 

вологості (RH), включаючи туман і дощ для міліметрового діапазону хвиль, 

W1-W4 - вікна прозорості атмосфери. 

 

Однак, через особливості поширення (випромінювання) сигналів ММД 

спектральна ефективність зростає зі збільшенням щільності розподілу 

базових станцій (щільності розміщення випромінюючих елементів 

Фазування антенних решіток), що має контраст з інтерференційної 

обмеженістю УВЧ діапазону для стільникового зв'язку. Поки немає 

загальноприйнятої моделі енергетичного бюджету, алгоритму роботи таких 

мереж. Причини можливо поки що в недостатньою вивченні фізичних 

властивостей поширення ММХ і апаратних обмеженнях, хоча на 2018-2020 



роки вже прогнозується застосування міліметрового діапазону в мобільних 

системах. 

Тривалий час ММД (СММД) хвилі вважалися непридатними для 

практичного використання через відсутність досконалих засобів генерації, 

прийому, каналізації СВЧ коливань, а також з-за незнання законів їх 

поширення в земній атмосфері. Створенню систем зв'язку в міліметровому 

діапазоні хвиль передували численні дослідження особливостей поширення 

цих хвиль в земній атмосфері, а також розробки нових засобів генерації і 

прийому СВЧ сигналів на частотах вище 30 ГГц. 

Більш важливі в освоєнні ММД фахівці вважають діапазони в вікнах 

прозорості атмосфери 75-110 ГГц з можливістю передачі до 10 Гбіт/с. 

Інтенсивність поглинання радіохвиль ММД не настільки велика як в СММД 

хвиль і обумовлена наявністю молекул кисню і водяної пари на частотах 22,2 

(Н2О), 60 (O2), 118,8 (O2) і 180 (H2O) ГГц.  

В цілому ММХ відносяться до хвиль зі змінною дальністю дії через 

порівняно велике молекулярне поглинання в парах води і кисню повітря, а 

також через ослаблення в різних гідрометеорах атмосфери. 

Хвилі ММД легко проникають через незначні перешкоди, які є 

непереборною перешкодою для світла, - наприклад, фарбу, шар пилу, 

пластмасу або навіть корпус мікросхеми. У той час міліметрові хвилі не 

проходять через більшість твердих матеріалів (таблиця 2.2). Втрати через 

відображення і дифракції сильно залежать від матеріалів і поверхні.  

Високий рівень загасання для певних будівельних матеріалів (таких як 

цегла і бетон) обмежує пропускання всередину будівель ММХ, які 

випромінюють вуличні базові станції та інші зовнішні джерела, хоча деякі 

сигнали можуть потрапити крізь вікна і дерев'яні двері. В цьому випадку 

всередині приміщень можуть використовуватися інші бездротові технології, 

такі як міліметрові фемтосоти або Wi-Fi. Відзначимо, що вже розроблено 

нове покоління технології Wi-Fi, що використовує 60 ГГц діапазон - стандарт 

IEEE 802.11ad. 



  

Таблиця 2.2  

Коефіцієнт ослаблення для різних матеріалів 

Матеріал БСЗ-
010-3 

Товщина, см 
< 3 

ГГц [6,8] 
40 

ГГц [7] 
60 

ГГц [6] 
Гіпсокартон 2,5 5,4 - 6,0 
Офісна 

перегородка 
1,9 0,5 - 9,6 

Чисте стекло 0,3/0
,4 

6,4 2,5 3,6 

Стеклообої 0,3 7,7 - 10,2 
ДСП 1,6 - 0,6 - 
Дерево 0,7 5,4 3,5 - 
Суха 

штукатурка 
1,5 - 2,9 - 

Вапняний 
розчин 

10 - 160 - 

Цегляна 
стіна 

10 - 178 - 

Бетон 10 17,7 175 - 
 

Значні втрати через поглинання міліметрових хвиль в листі. В роботі 

[C.R.Anderson and T.S.Rappaport. In-Building Wideband Partition Loss 

Measurements at 2.5 and 60 GHz. - IEEE Transactions Wireless Communications, 

May 2004, v.3, №3.] Приведена емпірична формула розрахунку поглинання в 

листі. Наприклад, на частоті 80 ГГц і при глибині листяного шару 10 м 

втрати можуть досягати 23,5 дБ, що на 15 дБ вище, ніж втрати на частоті 3 

ГГц (рисунок 2.7). Ослаблення (в дБ / км) можна розрахувати в залежності 

від інтенсивності дощу (мм / рік). Для втрат в листі 𝐿 = 0.2𝑓!.! ∙ 𝑅!.!L, де L - 

втрати поширення, дБ; f - частота, МГц; R - глибина перекриває шар листя, м. 

Формула застосовна для R <400 м. Наприклад, легкий дощ з інтенсивністю 

2,5 мм / рік дає загасання в 1 дБ / км, тоді як проливний дощ типу мусону з 

інтенсивністю опадів у 150 мм / ч призводить до небезпечних величин в 

десятки децибел. На щастя, найбільш інтенсивні дощі зазвичай випадають в 

небагатьох країнах, вони нетривалі і покривають невелику площу. 



 
 

Рис. 2.7  Поширення міліметрових хвиль: а) втрати на листві; б) загасання 

при дощі 

 
Ефект Доплера в бездротовому каналі залежить від частоти несучої і 

швидкості руху. Величина доплерівського зсуву в прийнятій хвилі різна для 

різних кутів прийому (так званий ефект Доплера розкиду). У разі MMB 

вузькоспрямований промінь від передавача до приймача істотно зменшує 

кутовий розкид вхідної хвилі, що в свою чергу зменшує доплерівській 

розкид. В певному напрямку, що дає ненульовий зсув доплерівського 

спектра, але в більшості випадків компенсується ланцюгом автоматичного 

підстроювання частоти (АПЧ) в приймальнику. Отже, в сильно розсіюваному 

середовищі варіації сигналу у часовій області в каналі MMХ істотно нижче, 

ніж в разі всенаправленної антени.  

Для вузьконапрамленого променя перевідбиттів сигнал в 

міліметровому діапазоні невеликий. Дослідження показали, що 

середньоквадратичне відхилення затримки в міліметровому каналі в умовах 

міста сягає 1-10 нс, а смуга когерентності каналу - близько 10-100 МГц . 

Однак зазначимо, що в дослідженнях застосовувалися антени з великим 

коефіцієнтом посилення в порівнянні з звичайно використовуваними в MMB. 

Тому можливо, що в дійсності шлях сигналу виявиться довшим, ніж у 



дослідницькій системі, а смуга когерентності - вже. 

Для ультрависокої продуктивності мережі фахівці розглядають 

спектральні вікна в діапазоні частот від 200 до 450 ГГц, де низькі додаткові 

втрати через поглинання води, і принаймні, можна організувати передачу 

інформації на короткі відстані до 100 м. Кожне з цих вікон має ширину смуги 

декількох десятків ГГц, що робить їх придатними для ультрависокої передачі 

100 Гбіт/с без використання високої спектральної ефективності форматів 

модуляції (наприклад, 512-QAM). 

 

2.2. Стандарти систем передачі даних в 60-ГГц діапазоні 

 

Незважаючи на очевидні переваги, розвитку технологій зв'язку в 

міліметровому діапазоні перешкоджала відсутність відповідної елементної 

бази. Але сьогодні ці проблеми вирішені і технології високочастотних 

підсилювачів, передавачів змішувачів, модуляторів і т.п. продовжують 

вдосконалюватися. З 1998 році діапазон 59-64 ГГц був оголошений 

безліцензійний і вільним для розробки нових продуктів і послуг. 

Як тільки технологічні перспективи і технологічні можливості 

освоєння діапазону 60 ГГц стали очевидними, а сталося це приблизно в 2005-

2006 роках, почався процес стандартизації та формування міжнародних 

промислових альянсів. Спочатку мова йшла про персональні мережі, 

причому перш за все - про бездротовому аналогу інтерфейсу HDMI. У 

березні 2005 року була сформована цільова група 3с (TG3c) комітету IEEE 

802.15, що працює в галузі стандартизації персональних мереж (цьому 

передувала дворічна робота по вивченню проблеми). Через рік утворився 

тісно співпрацючий з цією групою промисловий альянс WirelessHD. До нього 

увійшли такі провідні виробники побутової електроніки, як LG Electronics, 

Matsushita Electric (Panasonic), NEC, Samsung, Sony і Toshiba, а також 

американська компанія SiBeam - fabless-виробник елементної бази. Пізніше 

до них приєднався ряд інших компаній, в тому числі Intel, Broadcom і Philips. 



Специфікація WirelessHD з'явилася в січні 2008 року, затверджена як 

промисловий стандарт - в вересні 2009 року. Вона ґрунтувалася на роботах 

групи TG3c IEEE. Сама специфікація, доповнення IEEE 802.15.3c Millimeter-

wave-based Alternative Physical Layer Extension до стандарту персональних 

мереж IEEE 802.15.3 була схвалена у вересні і опублікована 12 жовтня 2009 

року. 

Одночасно в Європі в грудні 2008 року був прийнятий стандарт 

Європейської асоціації по стандартизації інформаційних і комунікаційних 

систем (ЕСМА) - ECMA-387 High Rate 60 GHz PHY, MAC та HDMI PAL. 15 

листопада 2009 року він був опублікований як стандарт ISO / IEC 13156 

(таблиця 2.3).  

 
Таблиця 2.3 

Стандарти систем передачі даних в 60-ГГц діапазоні 
 

Стандарт (організація) 
ССтСандартСсмсссСст 

Статус Максимальна 
швидкість 

передачі, Гбіт/с 

Примітки 

ECMA-387 
(IS)/IEC 13156) 

Версія 1 
прийнята в 
грудні 2008 р 

6,35 / 4,032 Персональна мережа 
високошвидкісної передачі 
даних як для потоків 
даних різної природи, 
включаючи мультимедійні 
потоки 

WirelessHD Версія 1.0 
завершена в 
грудні 2008 г., 
представлена 
версія 1.1 

(~ 4 (10-28 - у 
версії 1.1) 

Мережа для передачі незжатих 
потоків аудіо / відео та інших 
мультимедійних потоків 

IEEE 802.15.3c Завершено в 
жовтні 2009 р 

.> 5 Специфікація 
високошвидкісний 
персональної мережі передачі 
даних. Фокус - на додатках 
типу "точка-точка". Сумісність 
зі специфікацією WirelessHD 

IEEE 802.11ad З Завершено в 
грудні2012 

.> 1 ЛВС в діапазоні 60 ГГц. 
Швидкий обмін на сесійному 
рівні між діапазонами 60 і 2,4 / 
5 ГГц 

Wireless Gigabit Alliance 
(WiGig) 

Завершено в 
грудні 2009 р 

.> 1 Глобальна бездротова 
екосистема для взаємодії 
високопродуктивних пристроїв. 
Сумісна з 802.11adація) 



Цей стандарт також орієнтований на персональні мережі. У його 

створенні брали участь такі фірми, як Panasonic, Phillips, IBM, Ericsson, 

Newlans і GEDC (Georgia Electronic Design Center). 

Таким чином, на відносно малих дистанціях в 60-ГГц діапазоні при 

прямої видимості основний фактор - "природне" ослаблення сигналу. 

Звичайно, воно велике, і це - недолік. Але його можуть з лишком 

компенсувати інші переваги. Перш за все, через сильного ослаблення, 

пов'язаного з поглинанням на атмосферному кисні, усувається проблема 

інтерференції між різними джерелами сигналу, що належать різним мережам. 

Це дозволяє автоматично вирішити проблему повторного використання 

частот - зникає завдання частотного розподілу. Саме тому діапазон 60 ГГц в 

багатьох провідних країнах світу визнаний безліцензійний (таблиця 2.4). 

 

Таблиця 2.4.  

Частотне регулювання в 60-ГГц діапазоні в різних країнах світу.  

Дані наведено без урахування особливостей окремих піддіапазонів 

 Японія Північна 
Америка 

Західна 
Корея 

Євросоюз Австралія 

Діапазон частот, ГГц 59-66 57-64 57-64 59-66 59,4-62,9 

Потужність 
передавача, дБм 

10 - 10 27 10 

Еквівалентна 
ізотропна потужність 
в антені 

57 40 
середня, 
43 
пікова 

57 40 середня, 
43 пікова 

51,8 

 
Одночасно досягаються такі показники, як скритність зв'язку 

(незнахідливість), цілісність (стійкість до прицільним перешкод) і стійкість 

до несанкціонованого підключення (неможливість фальсифікувати мобільну 

станцію або точку доступу). Не менш важлива перевага - ширина доступної 

смуги, до 7 ГГц. Це робить 60-ГГц діапазон якщо не безальтернативним, то 

надзвичайно привабливим для високошвидкісної надширокосмугової 

передачі (за визначенням FCC США, надширока смуга - все, що перевищує 



500 МГц). Це дозволяє передавати високошвидкісні потоки інформації, 

включаючи трансляцію відеопотоків з декількох відеокамер, передачу відео 

високої чіткості (таблиця 2.3), організацію транспортних потоків в 

стільникових мережах і т.п. Крім того, широка смуга допускає застосування 

найрізноманітніших схем скремблювання, завадостійкого кодування, вибір 

оптимальних для передачі даних методів модуляції і множинного доступу, 

що забезпечує можливість передачі даних з необхідною швидкістю при дуже 

низькому співвідношенні сигнал / шум.  

 В кінці 2012 року .IEEE затвердила стандарт 802.11ad, що 

забезпечує швидкість передачі даних до 7 Гбіт / с, Технологія передачі даних, 

описана в цьому стандарті, є основою для побудови тридіапазонний мереж і 

бездротових док-станцій. На відміну від стандарту 802.11ac в стандарті 

802.11ad на додаток до двох традиційних передбачений ще один частотний 

діапазон - 60 ГГц. У той час як в частотних діапазонах 2.4 ГГц і 5 ГГц 

діаграма спрямованості антени близька до кругової, то в діапазоні 60 ГГц 

вона гостронаправлена. Ця особливість важлива для розуміння ролі нового 

стандарту 802.11ad. Він не розроблявся як заміна призначеним для 

користувача бездротових мереж WiFi, а доповнює їх можливості. Стандартом 

802.11ad передбачено створення до 256 частотних діапазонів для роботи 

пристроїв: 

• 0 – вільні ТВ канали 

• 1 – 1 ГГц (Виключаючи вільні 

ТВ-канали)  

• 2 – 2.4 ГГц 

• 3 – 3.6 ГГц 

• 4 – 4.9 и 5 ГГц 

• 5 – 60 ГГц 

• 6…255 – резервні діапазони. 

Введення діапазону 60 ГГц (сигнали в якому значно загасають при 

проходженні через стіни) зроблено для забезпечення високошвидкісного 



бездротового зв'язку безпосередньо між різними пристроями, наприклад, між 

ноутбуком і дисплеєм або телевізійним приймачем. Причому при швидкості 

передачі 7 Гбіт / с можна забезпечити передачу нестислого відеоконтенту 

високої роздільної здатності. У таблиці 2.5 наведені характеристики широко 

використовуються в даний час відеосигналів і відповідні їм швидкості 

передачі інформації. 

Таблиця 2.5  
Орієнтовні потреби в смузі пропускання для нестислого відеосигналу 

високої чіткості різних форматів, Гбіт / с 
 
Формат 8-біт RGB 10-біт RGB 12-біт RGB 
480p 0,5 0,625 0,75 
720p 1,4 1,75 2,1 
1080i 1,5 1,9 2,25 
1080p 3,0 3,75 4,5 
 
Основна перевага використання цих високих частот полягає в малому 

розмірі антени (половина довжини хвилі на частоті 60 ГГц дорівнює 2,5 мм), 

що дозволяє формувати елементи антен на основі стандартної структури для 

створення фазованих решіток з дуже високим коефіцієнтом посилення 

прийому і передачі. Фазовані решітки дозволяють також формувати 

адаптивну діаграму спрямованості, щоб встановити зв'язок в зоні прямої 

видимості. Такі антени можна встановлювати на друкованих платах, 

невеликих підкладках або навіть на кремнієвих кристалах. У системах 

великого розміру традиційні рупорні і параболічні антени забезпечують 

надзвичайно високий коефіцієнт посилення і вузьку ширину пучка. Для 

збільшення відстані передачі сигналу можна вдатися до релейних 

трансляторів і пористих мереж. 

У деяких додатках вже використовуються міліметрові діапазони. Для 

з'єднання віддалених вузлів, як правило, застосовуються двоточкові 

з'єднання. 

Для ретрансляції в стільникових і інших мережах задіяні частоти 60 і 

80 ГГц. Автомобільні радари працюють в 77-ГГц діапазоні, як і багато інших 



військово-космічних систем. Системи посадки безпілотних повітряних 

засобів працюють в 35-ГГц каналі зв'язку. Однак реальні можливості цього 

діапазону будуть реалізовані в комерційних і споживчих додатках. Чипсети 

для таких додатків вже випускаються. У стандарті IEEE 802.11ad, який 

розрахований на комерційні та споживчі програми, використовується 60-ГГц 

смуга частот. На перших порах він передбачає зв'язок з бездротовим ЛВС 

(WLAN) і бездротову передачу відео для побутової техніки. 

 На основі стандарту, розробленого в минулому році альянсом WiGig, 

IEEE 802.11ad розділяє 60-ГГц спектр на чотири 2,16-ГГц каналу. Для 

забезпечення кращої надійності і швидкості на фізичному рівні може 

використовуватися метод OFDM або формат з однієї несучої для реалізації 

низького споживання. У режимі з однієї несучої пропускна здатність каналу 

зв'язку досягає 4,6 Гбіт / с. Її максимальне значення при використанні OFDM 

становить 7 Гбіт / с. Рівень MAC сумісний з попередніми стандартами 

802.11. Даний стандарт визначає кілька рівнів PAL (protocol adaption layers), 

які дозволяють іншим стандартам зв'язку благополучно працювати в 

діапазоні 60 ГГц. До них відносяться DisplayPort і HDMI для нестислого 

відео і USB і PCI Express для роботи з інтерфейсом введення-виведення. 

Основне призначення цього стандарта передача відеоданих. WirelessHDеще 

один стандарт безпровідного зв'язку в діапазоні 60 ГГц, який служить для 

передачі відеоданих в телеприймачі формату HD, телевізійні приставки, 

ігрові консолі, DVD-плеєри, а також в 3D-телевізори. У цьому стандарті 

використовується 7-ГГц канал в ISM-смузі 57-64 ГГц. Швидкість передачі 

даних в WirelessHD знаходиться в діапазоні від декількох Гбіт / с до 28 

Гбіт/с. У цій технології стислий і нестиснене відео легко передається з 

максимально можливим дозволом. Інтерфейс HDMI (High Definition Media 

Interface) допускає швидкість передачі даних до 10,2 Гбіт / с, а DisplayPort 

2.11,3-21,6 Гбіт / с. 

У стандарті WirelessHD використовується метод OFDM з маніпуляцією 

BPSK або QPSK, що забезпечує швидкість в 4 Гбіт / с. Більш високі 



швидкості досягаються за допомогою 16QAM або 64QAM. Підтримка 

забезпечується також за рахунок шифрування (AES128) DTCP (Digital 

Transmission Content Protection захист передачі цифрового вмісту) і 

технології HDCP (High-bandwidth Digital Content Protectionзащіта цифрового 

вмісту в мережах з високою пропускною спроможністю), призначеної для 

запобігання незаконному копіюванню високоякісного відеосигналу. 

Стандарт WirelessHD вже реалізований в чипсеті OmniLink60 від SiBeam, 

який оснащений 32-елементної антеною з фазованоними гратами і з 

керованою діаграмою спрямованості на окремій підкладці. Завдяки 

посиленню сигналу показник EIRP (effective isotropic radiated power 

еффективна ізотропна випромінювана потужність) збільшується до 10 Вт, а 

діапазон непрямої видимості досягає 10 м. Специфікація WirelessHD стала 

частиною стандарту 802.15.3c для бездротових пристроїв з малим радіусом 

дії. Стандарт 802.15.3c входить до складу технології Wireless Personal Area 

Networking (WPAN), яка також включає Bluetooth, ZigBee і інші технології 

малого радіусу дії. Компанія Silicon Image, один з активних розробників 

інтерфейсу HDMI, недавно придбала SiBeamразработчіка WirelessHD. Silicon 

Image планує надалі брати участь в консорціумі WirelessHD і альянсі WiGig з 

метою розвитку стандарту WirelessHD. 

В цілому, діапазон міліметрових хвиль виглядає ідеальним для 

розвитку бездротових технологій. 60-ГГц спектр придатний для 

неліцензійного використання по всьому світу. Недоліком цього діапазону є 

менший, ніж, наприклад, у випадку з Wi-Fi-пристроєм, радіус дії, проте 

передача даних на великі відстані потрібно далеко не завжди. Іншими 

проблемами використання міліметрового діапазону є поглинання сигналу в 

атмосфері і багатопроменеві відображення, хоча їх можна частково подолати 

за рахунок більш високої потужності передачі, антен з керованою діаграмою 

спрямованості і спрямованих антен з великим коефіцієнтом посилення. 

Хоча для виготовлення 60-ГГц чипсетів використовується технологія 

КМОП, вона важко реалізується на практиці. До того ж компоненти на її 



основі споживають велику кількість потужності, що обмежує їх застосування 

в пристроях з батарейним харчуванням. У міру вдосконалення процесу 

виготовлення напівпровідників і зниження їх вартості ця технологія займе 

своє гідне місце. 

Причому такі інтегровані антенно-трансиверні модулі дозволяють 

створювати системи з багатопроменевими перебудованими діаграмами 

спрямованості (smart-антени). При цьому можливі два підходи - антенна 

система з перемиканням променів (масив спрямованих антен) і антенна 

система з синтезом діаграми спрямованості (адаптивні). Другий метод більш 

ефективний, оскільки дозволяє формувати "нулі" в діаграмі спрямованості, 

що виключають непотрібну інтерференцію від "паразитних" передавачів, 

однак більш складний в апаратній реалізації. Адаптивні антени можуть бути 

як з аналоговим (фазообертачі - системи з невеликою затримкою), так і з 

цифровим управлінням. У кожному з цих напрямків вже отримані практичні 

результати. Все це дозволяє говорити про швидку появу нового класу 

елементної бази електроніки, відповідно - про принципово нових споживчих 

пристроях і системах. Нарешті, відзначимо, що електромагнітне 

випромінювання в діапазоні 60 ГГц нешкідливе, оскільки не проникає 

глибше зовнішніх шкірних покривів (поглинається водою). Проте, існуючі 

норми FCC (Rule 1.1310) які обмежують поверхневу щільність потужності 

випромінювання на рівні 1 мВт / см2 при середній експозиції понад 30 

хвилин і 5 мВт / см2 - при середній експозиції понад 6 хвилин. 

Міліметровий Е-діапазон - 71-76,81-86 і 92-95 ГГц. На відміну від 60-

ГГц діапазону, він лежить в "вікні прозорості", що робить його прийнятним 

для високошвидкісної передачі даних на відстані в одиниці кілометрів. 

Оскільки габарити антенних систем в цьому діапазоні можуть бути істотно 

знижені, досягається висока спрямованість передачі. Історія масового 

освоєння Е-діапазону почалася в 2003-2005 роках, коли Федеральна комісія 

зв'язку США визначила правила використання цих діапазонів для 

високошвидкісної фіксованої передачі даних. З тих пір він активно 



розвивається. Провідні виробники телекомунікаційного обладнання - Nokia 

Siemens Networks, Proxim, E-Band Communications Corporation (EBCC), Siklu і 

ряд інших активно включилися в виробництво систем зв'язку в цьому 

діапазоні. В основному мова йде про зв'язок "точка-точка", і основними 

споживачами виступають оператори широкосмугового бездротового зв'язку 

(стільникового, WiMAX) для організації опорної мережі. Таке обладнання 

вже виробляється серійно, його номенклатура і число виробників незмінно 

зростають. 

 

2.3 Перспективні стільникові системи ММД мобільного зв’язку 

 

Мобільний зв'язок став однією з найбільш успішних інноваційних 

технологій сучасності. Поєднання технологічності і доступної ціни зробили 

мобільний зв'язок невід'ємною частиною життя 5 млрд. чоловік. Сьогодні 

мобільний трафік безпрецедентно зростає завдяки збільшеній популярності 

інтелектуальних телефонів та інших мобільних пристроїв передачі даних, 

таких як нетбуки і електронні книги. Сьогодні практично всі мобільні 

системи зв'язку працюють в діапазоні від 300 МГц до 3 ГГц. Розробники 

бездротових засобів зв'язку в якості кандидата для наступного покоління 

мобільних систем зв'язку представляють мобільну широкосмугову систему 

міліметрового діапазону. За допомогою цього діапазону можна досягти 

гігабітних швидкостей на відстані до 1 км в міських умовах. 

Розробники MBS визнавали, що прототип (4G) - це ще не діюча 

мережа, і фактично на комерціалізацію системи буде потрібно 15 років. 

Перші системи планувалося розгорнути в 2010 р, а до 2020 р забезпечити 

повсюдну доступність цих послуг. Через половину названого терміну 

специфікація була змінена. Основу фізичного рівня тепер складе технологія 

мультиплексування з ортогональним поділом частот. (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing, OFDM), призначена для забезпечення захисту від 

перешкод, що виникають внаслідок багатопроменевості поширення 



радіосигналів. Майбутні тенденції пересувних комунікацій повинні 

задовольняти вимогам високої швидкості передачі даних, високої 

мобільності і "охоплення без шва". Зараз важко уявити систему, яка зможе 

запропонувати і високу швидкість передачі даних і високу рухливість, 

оскільки параметри системи, розмір осередку і швидкість передачі, сильно 

залежать від смуги частот. Беручи ці технічні проблеми до уваги, можна 

передбачити, що майбутні системи будуть включати кілька різних систем. 

Одні з них будуть мати високі показники в забезпеченні високої швидкості 

передачі даних, інші ж - в охопленні обслуговується поверхні і високої 

рухливості. 

Як відзначають фахівці для систем п'ятого покоління необхідно 

використовувати міліметровий діапазон 30-300 ГГц (рис.2.8). 

  
Рис.2.8 Багатопроменева модель мобільних систем в міліметровому 

діапазоні хвиль для технології 5G 

 

З ростом трафіку мобільних даних діапазон нижче 3 ГГц виявився 

сильно перевантаженим. З іншого боку, величезні області спектра в діапазоні 

3-300 ГГц залишаються значною мірою невикористаними. 

Системи зв'язку в діапазоні міліметрових хвиль, які можуть 

підтримувати мультігігабітні швидкості передачі даних на відстань кількох 

кілометрів, вже існують у варіанті точка-точка. Однак електронні 



компоненти цих систем (підсилювачі потужності, малошумні підсилювачі, 

змішувачі, антени) сьогодні мають значні габарити і споживану потужність, 

що не дозволяє використовувати їх у мобільному зв'язку. Доступність 

неліцензованому діапазону 60 ГГц викликає інтерес для використання в 

гігабітному бездротовому  зв'язку на короткі відстані. За останній час були 

прийняті кілька промислових стандартів, таких як WirelessHD, ECMA-387, 

IEEE 802.15.3c і IEEE 802.11ad. Для деяких з них вже доступні трансивери на 

базі інтегральних схем. Основні зусилля були зосереджені на розробці більш 

енергоефективних ІС для частоти 60 ГГц. Багато рішень можуть бути 

застосовні при розробці ІС для інших областей міліметрового діапазону. 

Всередині смуги 3-300 ГГц частоти аж до 252 ГГц можна 

використовувати для широкосмугового мобільного зв'язку (рисунок 3.7). 

Автономна мережу MMB складається з безлічі базових станцій (БС), що 

покривають деяку географічну область. Для гарантії гарного покриття базові 

станції MMB необхідно встановлювати з більшою щільністю, ніж 

макросотові. Загалом, рекомендується приблизно ту ж саму відстань між БС, 

що і в мікро- і пікосотах в умовах міста. Передача і / або прийом в MMB 

засновані на вузькоспрямованих променях, завдяки чому відсутній 

взаємовплив між сусідніми БС і збільшується зона дії MMB. Це дозволяє 

розташувати базові станції зі значним взаємним накладенням їх зон 

покриття. 

На відміну від стільникових систем це часткове накладення сот один на 

одного дозволяє сформувати більш щільні грати базових станцій для MMB. 

Наприклад, для відстані між БС 500 м і довжини каналу зв'язку 1 км MMB-

пристрій може встановити з'єднання з 14 БС в решітці (рис. 2.9). Це підвищує 

якість каналу зв'язку на краю стільники через зниження взаємовпливу 

каналів і зменшує нерівномірність якості обслуговування (EGOS) в 

залежності від положення мобільного пристрою. 



 
 

Рис. 2.9 Спектр в міліметровому діапазоні: а) смуги, доступні для 

широкосмугового мобільного зв'язку; б) ліцензовані діапазони LMDS;                  

в) Е-діапазон. 

 

У зв'язку з високою щільністю базових станцій MMХ вартість їх 

підключення до дротової опорної мережі дуже значна. Одне з рішень щодо 



зниження цієї вартості (і прискоренню розгортання) - дозволити деяким БС 

MMХ зв'язуватися у службових каналах з іншими БС. За рахунок 

формування вузької діаграми спрямованості з великим коефіцієнтом 

посилення службовий канал зв'язку між станціями і канал зв'язку з 

мобільним пристроєм можуть діяти на одній частоті, не заважаючи один 

одному. Це сильно підвищує гнучкість розміщення базових станцій MMХ і 

дозволяє досягти більшої щільності їх розташування ніж в фемтостільниках і 

гібридних мережах в діапазоні до 3 ГГц.  

 

 
 

Рис. 2.10 - Архітектура ММХ мобільної мережі  
 
Інша проблема міліметрового діапазону - відсутність на даний момент 

високоефективних електронних НВЧ-пристроїв, таких як підсилювачі 

потужності і антенні решітки, вироблені за сучасними технологіями. Одне з 

рішень - уникнути застосування антенних решіток на БС MMХ, 

використовуючи антенні решітки з фіксованим променем або сектором, 



наприклад, рупорні антени. Рупорна антена дозволяє досягти таких же 

коефіцієнтів посилення і ширини променя, як і секторальна антена в 

існуючих стільникових мережах зв'язку за прийнятну вартість. Приймач 

мобільного пристрою поки все ще потребує використання антеною решітки 

для формування діаграми спрямованості до базової станції. У міру того, як 

мобільний пристрій рухається навколо своєї осі, антенна решітка формує 

діаграму спрямованості таким чином, щоб вона завжди була спрямована на 

БС. Гібридна система MMХ-4G зможе поліпшити покриття і гарантувати 

плавність зв’язку для мобільних користувачів На початковому етапі 

розгортання мережі ММХ щільність БС буде невелика, тому неминучі 

лакуни в зоні покриття мережі. Однак очікується, що до моменту початку 

широкого розгортання MMХ вже створені системи 4G забезпечуватимуть 

хороше покриття і надійність. У гібридних MMХ-4G мережах системна 

інформація, службові канали зв'язку і зворотний зв'язок передаються по 4G-

каналах, а в міліметровому діапазоні - високошвидкісні потоки даних  

 

 
Рис. 2.9– Гібридна мобільна мережа ММХ-4G[8] 



 

У порівнянні з міліметровим діапазоном, радіохвилі в діапазоні до 3 

ГГц краще проникають крізь перешкоди і дозволяють працювати поза зоною 

прямої видимості або при загасанні сигналу іншої природи (різноманітні 

середовища поширення, дощ, і т.д.). Таким чином, в гібридної мережі вигідно 

використовувати частотні канали стільникового зв'язку для передачі 

службової інформації, а міліметрові канали - для високошвидкісної передачі 

даних. 

Гібридні системи зв'язку на даному етапі розвитку фотоніки та 

електроніки, а саме поєднання електронних та оптичних пристроїв дозволяє 

досягти рекордних швидкостей передачі даних. Так, при необхідності 

перенесення ТГц-сигналів (0,1-10 ТГц) на далекі відстані, коли ТГц 

випромінювання вже сильно ослаблені в атмосфері, застосовують технологію 

модуляції на ТГц частотах оптичних сигналів, які передаються по волокну. 

При такому підході генерація ТГц сигналу здійснюється технологіями 

фотоніки. Застосування оптоволоконних кабелів дозволяє передавати 

високочастотні радіосигнали на довгі відстані. Крім того, безумовною 

перевагою підходу на основі фотоніки, є той факт, що оптоволоконні і 

бездротові комунікаційні мережі можуть обмежено з’єднуватися  з точки 

зору швидкості передачі інформації і формати модуляції. 

 

 

  



3. ГИБРИДНІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В МІЛІМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ ХВИЛЬ 

 

Для реалізації концепцій бездротових телекомунікацій ММД 

передбачається використання наступних гібридних технологій:  

- оптоелектронні методи формування радіосигналів міліметрового 

діапазону; 

- оптоелектронні методи формування діаграм спрямованості фазованих 

антенних решіток; 

- гібридні топології волоконно-ефірних (англ. Radio over Fiber, RoF) і 

гетерогенних мереж (англ. Heterogenic Networks; HetNet), стратосферні 

системи зв'язку. 

Для систем ММД з гігабітними швидкостями передачі інформації 

передбачається смуга для одного каналу до 10 ГГц з миттєво обробкою 

сигналу, що вимагає опто-електронних методів обробки радіосигналів. 

Необхідно враховувати схожість і відмінність характеристик гібридних 

технологій, що використовуються для технологій ММД при моделюванні 

таких систем.  Важливим показником енергоефективності систем зв'язку є 

відношення сигнал шум.  В сучасних математичних моделях втрат і 

енергетичного бюджету не завжди аналізуються фундаментальні 

закономірності поширення і випромінювання хвиль ММД і оцінюються 

шуми. 

 

3.1.  Оптоелектронні методи формування сигналу ММД  

Для формування інформаційних сигналів в ММД найбільш 

прийнятними є оптоелектронні (фотонні) методи генерації. Фотонні способи 

формування сигналів міліметрового діапазону більш вивчені в порівнянні з 

електронними методами, а також мають кращі характеристики щодо шумів, 

перебудові частоти, ширині миттєвої смуги пропускання. У проаналізовані 

проблеми дизайну пристроїв ММД з використанням КМОП-технологій, 



починаючи від проблем на рівні пристрою і закінчуючи проблемами рівня 

архітектури. Зокрема, фазовий шум і дисбаланс I / Q (складових сигналу) 

також викликають серйозні технічні проблеми при реалізації радіочастотних 

схем ММД. 

Фотонні методи формування сигналів дозволяють: перебудовувати 

частоту з певним кроком;  працювати в надширокої смузі, наприклад 10 ГГц;  

передавати сигнали ММД через оптичне волокно на великі відстані 

(кілометри) до віддаленої базової станції, а також мультиплексировать 

канали за технологією WDM.            У системах RoF оптичний сигнал 

генерується в центральній станції (ЦС) і передається через оптичне волокно 

до базової станції (БС) і від БС радіо сигнал доставляється на мобільні 

станції (МС) з частотою MMХ (рис.3.1).  Ключовим пристроєм в 

оптоелектронному методі формування є фотодетектор, основними 

характеристиками якого є: робоча смуга, чутливість, енергетична 

характеристика. 

 

 
Рис 3.1 Структура каналу для мобільної системи ММД з 

використанням технології RoF;  CS- центральна станція, BS - базова станція, 

MS - мобільна станція. 

 

Методи оптоелектронного формування радіосигналів ММД 

проаналізовані. Способом прямий модуляції лазера, при якій електричний 

мікрохвильовий сигнал модулює оптичне випромінювання, можливо 

отримання мікрохвильового сигналу тільки до 10 ГГц.  Це обмеження 

обумовлено кінцевим часом життя носіїв зарядів і фотонів в середовищі 

перетворення (активному шарі лазерного діода). 



Методами зовнішньої модуляції лазера і оптичного множення частоти з 

використанням фазового модулятора або модулятора Маха-Цендера (MZM) 

експериментально досягнуто формування сигналу ММД до 110 ГГц 

(теоретично можливо до 160 ГГц). Методом оптичного гетеродінірованія, в 

якому два оптичних сигналу, що мають різні довжини хвиль, об'єднані таким 

чином, що різниця оптичних частот дорівнює необхідній частоті сигналу 

міліметрового сигналу, можливе формування оптично конвертованого 

радіосигналу у всьому мікрохвильовому і Децімілліметровие діапазонах.  

Обмеження накладаються тільки пропускною здатністю фотодетектора, в 

якому відбувається перетворення оптичного биття в електричних сигнал. 

Фотонні методи обробки сигналів стають більш ефективними 

порівняно з електронними методами, тому сучасні дослідження спрямовані 

на створення повністю оптичних систем обробки сигналів.   

Фотонні методи понижуючого перетворення частоти (ППЧ) 

дозволяють розв’язати деякі проблеми повністю радіотехнічних пристроїв 

ППЧ, такі як ізоляція між входами сигналу та гетеродину, не лінійність, 

масштабованість та ефективність. Численні класи фотонних ліній передачі, 

що містять ППЧ, продемонстровані в, в тому числі з гетеродином на виході 

та традиційним РЧ змішувачем або фотодіодом, який використовується в 

якості змішуючого елементу; з інжекцією електронного гетеродину 

безпосередньо у лазер або у зовнішній модулятор; з застосуванням 

оптичного гетеродинування. Ці підходи наведені у вигляді структурних схем 

на рис. 3.2. 

Зокрема, на рис. 3.2,а показаний електронний змішувач, в якому також 

можуть використовуватися як РЧ, так і ПЧ фільтри. Для підвищення 

ефективності перетворення потужності РЧ змішувач може бути замінено на 

фотодіод. Як показано на рис. 3.2,б ППЧ можна реалізувати при 

безпосередній (прямій) модуляції амплітуди або частоти випромінювання 

лазеру сигналами РЧ і гетеродину та наступного процесу оптико-

електричного перетворення. 
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Рис. 3.2 - Структурні схеми методів понижуючого перетворення частоти:              

а) традиційний РЧ змішувач, б) пряма модуляція лазерного діода, в) оптичне 

змішування, що поєднує в собі пряму та зовнішню модуляцію, г) зовнішня 

модуляція фотонної лінії, д) фотонна лінія з двома лазерними діодами. 

 

Блоки опто-електричного перетворення на рис. 3.2,в в залежності від 

використаного формату модуляції можуть містити деякі додаткові елементи, 

як, наприклад,  ММЦ. Зовнішня модуляція пропонує багаточисленні 

переваги порівняно з прямою; дана тенденція залишається вірною і для 

фотонного ППЧ. На відміну від окремого модулятора два послідовних 

ступеня модуляції (рис. 3.2, в,г) можуть забезпечити певні переваги. Це було 

продемонстровано в при порівнянні двох послідовних квадратурно-зміщених 



ММЦ з окремим ММЦ, зміщеним в точку максимального пропускання. В 

якості гетеродину у фотонному ППЧ також можуть бути використані оптичні 

джерела. На рис. 3.2, д наведено приклад, в якому частота гетеродину 

формується різницею частот двох лазерів. 

З усіх фотонних схем ППЧ особливо корисною виявилась послідовна 

зовнішня модуляція за інтенсивністю з електронним гетеродином, що 

здійснюється за допомогою ММЦ з двома виходами або з одним виходом. 

При демонстрації даних схем досягнуто значення SFDR, рівне 64 дБ у смузі 

500 МГц при використанні сучасних технологій модуляторів та методів 

лінеаризації. Потенціалом для покращення характеристик перетворення є 

когерентний підхід, в тому числі послідовна фазова модуляція з 

використанням оптичного ГМС для демодуляції.  

При генерації сигналів міліметрового діапазону для безпроводових 

систем найчастіше  використовуються наступні методи:  

- фотодетектування двох лазерних сигналів, рознесених на потрібну 

частоту, такий процес стабілізується за допомогою схеми фазової 

синхронізації (СФС) або інжекційної синхронізації; 

-змішування вибраних бічних смуг лазерного випромінювання при 

зовнішній модуляції або лазера з синхронізацією мод та інжекційну 

синхронізацію на бічній смузі.  

 

 3.3 Фотонні методи утворення діаграм спрямованості фазованих 

антенних решіток  

 

У системах зв'язку ММД основоположною є технологія MIMO (з 

безліччю входів і безліччю виходів), яка дозволяє компенсувати великі 

втрати сигналу ММД в атмосфері при вузькій діаграмі спрямованості антени. 

Так, наприклад, для кожного користувача в мобільних системах зв'язку ММД 

5G планується створення власної діаграми спрямованості, тобто просторове 

розділення каналів від декількох градусів до частки одного градуса. 



Більшість відомих у даний час методів формування випромінювання 

вимагають істотних обчислювальних потужностей і тривалого часу обробки. 

Фазовані антенні решітки (ФАР) для ММД можуть мати сотні 

випромінюючих елементів при малоразмерной апертурі і працювати в 

широкій смузі частот. В цьому випадку перспективним є застосування 

методів оптоелектронного (фотонного) і гібридного аналогово-цифрового 

освіти діаграм спрямованості антен. Наприклад, численні фотонні методи 

запропоновані для фазового зсуву радіосигналу на основі оптичних ліній 

затримки або інтегрованих паралельних модуляторів Маха-Цендера . Різні 

моделі гібридного аналогово-цифрового утворення діаграм спрямованості 

пропонуються для підвищення продуктивності, енергоефективності, 

ефективності покриття, просторового мультиплексування для різних рівнів 

потужності сигналу. 

Фазовані антенні решітки (ФАР) відіграють важливу роль в сучасних 

радіолокаційних і бездротових системах зв'язку. ФАР - системи, що 

складаються з групи випромінювачів, в яких амплітуди і фази сигналів 

змінюються так, що випромінювання антени посилюється в бажаному 

напрямку і пригнічується у всіх інших. Сформовану таким чином 

інтерференційну картину поля в антенної теорії прийнято називати 

діаграмою спрямованості. 

Для фазованих антенних решіток кутова ширина променя дорівнює : 

Ndα λ≈ ,     (3.11) 
 

де N - кількість елементів, що випромінюють, d – відстань між цими 
елементами.  

Звичайні ФАР реалізуються на основі електричних фазообертачів, які 

страждають від проблем неточності наведення антен, і тому обмежені для 

вузько смугових операцій. Однак для багатьох додатків дуже бажано, щоб 

антени фазової матриці могли працювати в широкій смузі частот з 

формуванням вузьких діаграм спрямованості (від декількох градусів до 

частки одного градуса). В мобільних системах ММД 5G для кожного 



користувача планується утворення власної діаграми спрямованості 

(просторове розділення каналів). Ефективним вирішенням таких завдань є 

використання формування діаграми спрямованості в режимі реального часу 

TTD (англ. True time delay). Модулі TTD певним чином встановлюють фазу 

радіосигналу, яка варіюється з частотою, в той час як фазообертачі є 

незалежними від частоти. Найбільшою проблемою в цих компонентах є 

масштабованість, оскільки кількість антенних елементів в масиві може 

обчислюватися сотнями. Більшість відомих у даний час методів формування 

випромінювання вимагають істотних обчислювальних потужностей і 

тривалого часу обробки.  

В прикладі, коли радіолокатор створений на базі ФАР, що складається з 

1000 приймальних елементів, які працюють при миттєвій смузі 10 ГГц, де 

вимагається відношення сигнал/шум не менш 90 дБ, для чого необхідним є 

15-розрядний процесор. Можна розрахувати, що для стробування на частоті 

Найквіста потрібно 20×109  вибірок в секунду, та кожна вибірка повинна бути 

подана 15-розрядною цифровою послідовністю. В результаті сукупна 

швидкість передачі на антенну становить 300 Гбіт/с. Внаслідок того, що це 

фазована гратка, вихідні сигнали усіх її 1000 елементів повинні бути 

оброблені когерентно, тобто повна швидкість даних, що потребують 

обробку, становить 300 Тбіт/с. Така швидкість, являє собою надзвичайно 

великий обсяг даних для управління та обробки, а також це вище сучасних 

технологічних можливостей. Аналогова обробка сигналів, або діаграмо 

утворення, можливо, будуть необхідні завжди, оскільки системні вимоги по 

відношенню до збільшення динамічного діапазону, миттєвої смуги 

пропускання та розмірів ґратки можуть зростати з більшою швидкістю, ніж 

розвиток цифрової обробки сигналів. 

Характерну схему активної фазованої антенної решітки (АФАР) 

наведено на рис. 3.3.1. Вона містить модулі, які дискретно пере 

налаштовуються в режимі реального часу (TTD)  та РЧ фазообертач.  

З формули (3.11) випливає, що для формування вузьких діаграм 



спрямованості необхідно використання високочастотного випромінювання 

ММД. В цьому випадку в виразі (3.11) будуть присутні малі значення 

довжини хвилі та, відповідно, значення кута розкриву антени також будуть 

мати малі значення. 

 
Рис. 3.3 Приклад сегменту АФАР з використанням модулів, які дискретно 
пере налаштовуються в TTD, фазообертачів (ΔФ) та регулювання амплітуди 

(ΔV) 
 

На рис. 3.3 показано два принципи управління радіо променем. Як 
видно з рисунку 3.3 а, щоб направляти промінь під кутом θ

 
щодо нормалі до 

площі розкриву ФАР, потрібен фазовий зсув: 

  
sin2 2L d α

ϕ π π
λ λ
Δ

Δ = =      (3.12)  

 
Звідси: 

1sin
2 d
ϕλ

θ
π

− Δ
=      (3.13) 

Кут випромінювання θ  є функцією від довжини хвилі НВЧ 
випромінювання. Отже, система формування променя з електричними 
фазообертачами може працювати тільки з використанням вузько смугових 
сигналів.  



 
а)                                                                б) 

Рис. 3.4  Управління променем а) за допомогою фазообертача,                
          б) з використанням лінії затримки. 

 
Така проблема може бути вирішена, якщо фазовий зсув здійснюється 

лінією затримки, як показано на рис. 3.3.3 б, де використовується лінія 

затримки з довжиною sinL d θΔ = . Напрямок променя задається формулою: 

1sin L
d

θ − Δ
=      (3.14) 

Він є незалежним від довжини хвилі (частоти) і ширини смуги сигналу. 

На рис. 3.5 наведено приклад діаграми спрямованості антени з шести 

елементів, розділених відстанню 1 см, що працюють на центральній частоті 

15 ГГц з шириною смуги сигналу, що дорівнює 10 ГГц, для звичайних 

електронних фазообертачів та  фазообертачів, що використовують компонент 

затримки по часу.  

З розвитком технології в електричних пристроях спостерігалися 

серйозні обмеження. Наприклад, мідні провідники мають високі втрати на 

високих частотах, що призводить до обмеженої смуги пропускання тракту 

передачі. Крім того, електричні компоненти формування променя мають 

відносно велику вагу, що обмежує їх використання. За останні кілька років 

широко досліджено формування діаграми спрямованості в режимі TTD на 

основі фотонних технологій. Методики поділяються на дві категорії: 

формування діаграми спрямованості в режимі TTD на основі оптики вільного 

простору та на основі оптоволоконної техніки. 



 

 
  а)       б) 

Рис. 3.5 Порівняння діаграм спрямованості АФАР на частоті 10-20 ГГц:                 

а) з використанням електронних фазообертачів (неточність 

наведення,розширення діаграми спрямованості); б) з використанням 

компонентів з часовою затримкою: 

 

Реалізація керованих часових затримок на основі волоконно-оптичних 

ліній, була продемонстрована в 1993 році. Методи на основі волокна для 

режиму TTD враховують хроматичну дисперсію в одномодовому волокні та 

міжмодову дисперсію в багатомодовому волокні. Щоб зменшити розмір 

волоконно-оптичної призми, дисперсійні лінії затримки можуть бути 

замінені лініями затримки на основі волоконних брегівських граток FBG 

(англ. fiber Bragg grating). Система, що складається з п'яти каналів ліній 

затримки FBG, показана на рис. 3.6. Для формування променів в режимі 

реального часу використовується масив волоконних брегівських граток. 

Випромінювання від лазеру, який пере налаштовується за частотою (TLS), 

через контролер поляризації (РС) подається на модулятор, що модулюється 

сигналом радіо частоти. Модульований оптичний сигнал через дільник 

потрапляє в канали з брегівськими ґратками. 



 

 
Рис. 3.6 Оптоелектронна система затримки в режимі реального часу 

  

На рис. 3.7 показана оптоелектронна система, де використовується 

багато частотний лазер і одна широкосмугова пере налаштовуєма брегівська 

гратка. 

 

 
Рис. 3.7 Оптоелектронна система затримки в режимі реального часу для 

формування променів за допомогою однієї пере налаштовуємої волоконної 

брегівської гратки. MWLS - багато частотний лазер, TLCFG – пере 

налаштовуєма брегівська гратка 

 

Різні часові затримки досягаються за рахунок відбиття хвиль в різних 

місцях пере налаштовуємої брегівської гратки. Хвилі генеруються багато 



частотним лазерним джерелом. Архітектури, представлені на рис. 3.6 і рис. 

3.7, працюють для одновимірного формування променя. Запропоновано 

кілька архітектур для досягнення двовимірного формування променя. Це 

архітектури з фіксованою часовою затримкою та з змінними часовими 

затримками, отриманими шляхом використання оптичних призм вільного 

простору і двовимірних просторових модуляторів світла. Для реалізації 

широкосмугового I-Q- фазообертача також можуть бути використані 

інтегровані модулятори MZM або DРMZM. Фазообертач, реалізований таким 

чином, є широкосмуговим, швидко пере налаштовуємим, дає мінімальні 

варіації амплітуди радіосигналів і масштабується для великої кількості 

каналів. Ці характеристики мають першорядне значення при розгляді 

оптоелектронних рішень для управління фазою сигналу ММХ в пристроях, 

які утворюють діаграму спрямованості антени. 

Загальною характерною рисою волоконно-оптичних пристроїв, що 

утворюють діаграму спрямованості антени в реальному часі, є робота в 

спектральних діапазонах С (1530—1565 нм) та/або L (1565—1625 нм) за 

класифікацією МСЕ-Т. Основними причинами такого вибору є низькі втрати 

у кварцовому волокні та широка робоча спектральна смуга, що дозволяє, 

наприклад, ефективно замінювати набір перемикаючих ліній затримки на 

базі великої кількості НВЧ-ліній передачі, що зазвичай застосовуються в 

АФАР, на багато хвильову передачу зі спектральним розділенням каналів по 

однієї загальної волоконно-оптичної лінії. 

 

3.4 Гібридні топології систем ММД 

Обмеження зони покриття для мобільних систем в ММД до 150-200 м, 

пов'язані з загасанням в атмосфері і зі слабкими дифракційними 

властивостями хвиль ММД, викликають необхідність використання інших 

технологій для створення гетерогенних мереж (HetNets), таких як LTE і WiFi, 

гібридних систем, що працюють  в різних піддіапазонах ММД (28 ГГц, 60 



ГГц, E-bands).  Гетерогенні мережі різних розмірів і призначень істотно 

підвищують продуктивність і енергоефективність бездротових мереж, а 

також забезпечують безшовну передачу інформації (рис. 3.8, а). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис 3.8 Гібридні топологи мереж ММД: а) гетерогенні мережі різних 

технологій, стільники прямий і непрямий видимості; б) пікосоти, з'єднані 

оптоволоконною магістраллю; в) стратосферні системи зв'язку. 



Для зв'язку базових станцій з центрами обробки і зберігання інформації 

в ММД ефективним рішенням явдляется використанням оптоволоконних 

ліній, в яких сигнали ММД передаються через оптичне волокно (системи 

Radio over Fiber) (рис. 3.8, б). 

Стратосферні системи зв'язку придбали новий розвиток в проектах 

Google і Facebook.  Для своїх проектів «Skybender» і «Loon» компанія Google 

проводить тестування бортових і наземних високонаправленних передавачів 

в смугах 71-76 і 81-86 ГГц. 

Перевагою стратосферних систем зв'язку в порівнянні з наземними є 

збільшення дальності зв'язку до 100-150 км (і більше), а також невелика (1,5-

2 км) еквівалентна товщина активного атмосферного шару для вертикальних 

трас, в якому відбувається загасання радіохвиль.  

Типове значення дальності для наземних радіоліній в діапазонах 71-76 і 

81-86 ГГц знаходиться в межах від 3 до 7 км.  Google відзначає, що "рівні 

переданої потужності від бортових передавачів не перевищуватимуть -2 

дбВт, що значно нижче максимальної потужності, дозволеної в смузі. 

Приймачі або особи, навіть злегка відключені від спрямованих антен, 

отримають лише малу частку максимальної переданої енергії". 

 

  



4. ПІДХОДИ ДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ММД.    

4.1. Аналіз обмежуючих та компенсуючих методи до застосування 

міліметрового діапазону хвиль 

Використання гібридних технологій заснованих на оптоелектронних та 

електрооптичних перетвореннях дає великі перспективи в освоєнні ММХ 

систем. Однак, обмежуючі фактори на сьогоднішній день, наприклад, 

застосування складних типів (форматів) для ММД через фазових шумів 

модуляції, IQ дисбалансу, нелінійних ефектів, також пов'язані з подальшим 

прогресом в вище зазначених гібридних технологіях і з вивченням фізичних 

особливостей поширення ММХ (рис.4.1).   

 
 

Рис.4.1 Можливі джерела шуму і завад в радіоканалі ММД з 

використанням RoF технології 

 

Особливості поширення : 

- погано дифрагують в порівнянні, наприклад, з дециметровому 

діапазоном, тобто енергетичні моделі поширення розраховуються тільки в 



зоні прямої видимості; 

- вузькоспрямованість, можливість формування променя з кутом 

розкриву в частки градуса, промені слабо впливають один на одного, навіть 

перебуваючи в безпосередній близькості (тому можлива висока 

енергоефективність, просторове розділення каналів, мініатюризація антен і 

антенних решіток), одночасна передача-прийом, спрощені правила 

ліцензування і т.д.; 

- загасання сигналу в атмосфері, дифузний характер відображення від 

металевих поверхонь, споруд, що забезпечує можливість формування 

одночастотних малих сот передачі конфіденційної інформації; 

- проходження через пил, туман, димову завісу, через діелектрики 

(наприклад, через корпус мікросхеми) і інші матеріали (цими особливостями 

дуже зацікавлені у військовій техніці і медицині, для фізико-хімічного 

аналізу речовин). 

Особливості формування та обробки сигналів : 

- необхідні оптичні та оптоелектронні засоби; 

- електронні властивості обробки сигналів мають фізичні обмеження, 

що пов'язано з інерційністю електронних процесів, тому для відповідної 

швидкості передачі сигналу необхідна відповідна швидкість обробки 

сигналу, здійснення якої можливе фотонними методами; 

- фазова стабільність активних фотонних компонентів і як наслідок 

цього - можливість когерентного прийому і обробки сигналів 

- розширення миттєвої смуги обробки (зараз до 2-3 ГГц, в майбутньому 

до 10 ГГц): 

- підвищення швидкості та пропускної здатності систем обробки в 

майбутньому до 100 Гбіт / с. 

Прилади й елементи з прямим взаємодією НВЧ і оптичного 

випромінювань: 

• оптико-електричний перетворювач (наприклад, напівпровідниковий 

фотодіод); 



• електрооптичний перетворювач (наприклад, напівпровідниковий 

лазер); 

• датчик НВЧ-сигналу з оптичним керуванням (наприклад, 

оптоелектронний генератор НВЧ-сигналів); 

• перетворювач оптичного сигналу (наприклад, оптичний модулятор, 

волоконний лазерний підсилювач); 

• перетворювач НВЧ-сигналу (наприклад, НВЧ-підсилювач, коефіцієнт 

підсилення якого регулюється оптичним сигналом, оптоелектронна схема 

затримки, оптоелектронний змішувач); 

• оптичний модулятор радіосигналу. 

Переваги радіофотонних технологій, засновані на фізичних 

особливостях роботи фотонних пристроїв: 

- масогабаритні; 

- захист від сильних електропомех і сплесків електроенергії без 

екранування; 

- одночасна передача і прийом радіосигналів; 

- менший радіочастотний коефіцієнт шуму і фазовий шум; 

- низькі частотно-незалежні втрати. 

 

4.2. Аналіз основних методів збільшення пропускної здатності 

телекомунікаційних систем 

Згідно теореми Шенона [3], можна виділити дві технологічні 

альтернативи для збільшення швидкості передачі даних: підвищення 

спектральної ефективності (модуляція високого порядку) і використання 

широкої смуги модуляції. Смуга пропускання в ММД становить значну 

частину невикористаного частотного спектру від 30 до 300 ГГц, який є 

важливим ресурсом для майбутніх систем бездротового зв'язку. Частотний 

ресурс ММД забезпечує використання ширини смуги модуляції в кілька ГГц, 

що є рішенням збільшення швидкості передачі даних в бездротових системах 

зв'язку. Наприклад, при використанні смуги пропускання понад 60 ГГц було 



досягнуто швидкість передачі майже 100 Гбіт/с [4]. Для вирішення проблем 

підвищення пропускної здатності ведуться дослідження в різних напрямках. 

Основні з них можна сформувати в групи, які показані на рис.4.2.  

 

 
  

Рис. 4.2. Основні методи для збільшення пропускної здатності 

телекомунікаційних систем 

 

Крім того, об'єднання цих напрямків може ще значніше збільшити 

пропускну здатність телекомунікацій. Однак, при практичної реалізації 

високої пропускної здатності мереж виникають значні складнощі. Доступна 

смуга пропускання визначається не тільки доступним спектром, але і 

пропускною спроможністю обладнання. Використання гібридних 

оптоелектронних технологій для генерації і модуляції, передачі сигналів 

ММД, а також оптоелектронних методів формування діаграм спрямованості 

ФАР може не тільки істотно підвищити пропускну здатність, але й вирішити 

проблеми слабких місць в конфігурації бездротових мереж. Наприклад, зі 

збільшенням трафіку передбачається зменшення розмірів стільників, так як 

високочастотне випромінювання ММД, внаслідок поглинання, блокування, 



апаратних обмежень, не завжди може використовуватися для трафіку високої 

ємності на великі відстані. Надвисокі швидкості бездротової передачі (більш 

ніж 40 Гбіт/с) вже з'явилися [5]. Однак створювати такі супер швидкісні 

бездротові системи складно через обмеження смуги пропускання 

електронних пристроїв. Волоконно-ефірна інтеграція (або технологія RoF) 

має переваги як оптоволоконної, так і бездротової передачі. Волоконно-

оптичні ліній можуть з'єднувати базові станції і центи обробки інформації з 

забезпеченням високої пропускної здатності за рахунок можливості 

спектрального мультиплексування та використання форматів модуляції 

високого порядку. 

А також в волоконні лінії зв'язку можуть конвертуватися сигнали в 

ММД. До того ж існуючі проблеми аналогово-цифрового перетворення в 

смугах 10 ГГц електронними методами поки проблематичні, тому 

оптоелектронні методи є ефективним рішенням для обробки сигналів в ММД 

[6].  

До технології безшовної волоконно-ефірної інтеграції відносять 

гібридні оптоелектронні методи генерації, модуляції і передачі сигналів 

ММД. Метод оптичного гетеродинування оптичних несучих від двох 

незалежних лазерів (некогерентне гетеродинування, тобто змішування в 

фотодетекторі некогерентних сигналів) дозволяє отримати швидкості 0,5-1 

Гбіт/с на несучої частоті 100 ГГц [7]. Однак для мобільних системах п'ятого 

покоління, передбачається ще більші швидкості передачі. До того ж через 

некогерентність двох джерел цьому методу властива нестабільність частоти.  

Іншим методом є метод оптичного гетеродинування двох оптичних 

несучих від одного багато частотного лазера, вибір несучих здійснюється 

оптичним фільтром. У цьому методі можна реалізовувати різні несучі 

радіосигналу ММД шляхом підбору частотного інтервалу з безлічі оптичних 

несучих, що генеруються лазером. Перевага даного методу полягає в тому, 

що генерація сигналу ММД може бути реалізована з використанням 

оптоелектронних пристроїв з меншою пропускною спроможністю. Однак, 



такий метод також має недоліки через складну структуру і менше значення 

SNR. Однак такий метод дозволяє конвертувати радіосигнали ММД у 

волоконно-оптичне середовище в діапазоні 100 - 1 ТГц (в [6] до 5 ТГц), але 

обмеження для перетворення в електричний сигнал накладаються смугою 

пропускання фотодіоду (60-120 ГГц).  

Оптоелектронні методи генерації сигналу ММД на основі ММЦ мають 

переваги в тому, що дві оптичні під несучі від одного лазерного джерела 

мають однакову частоту і фазу, що ефективно пригнічує фазовий шум. 

Застосовуючи схему на основі одного ММЦ отримана гранична частота 

модуляції близько 40 ГГц [8], за допомогою паралельного з’єднання ММЦ 

(ДПММЦ) отримане множення частоти RF сигналу (до восьмикратного). 

Таким чином, регулювання частоти в схемах ДПММЦ не є гнучким. Однак 

амплітудні і фазові алгоритми попереднього кодування можуть змінюватися 

для різних форматів модуляції, включаючи QPSK, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 

128QAM і ін. [9]. Методи генерації ММХ на основі ММЦ мають такі 

недоліки: обмеження конвертації до 160 ГГц в волоконно-оптичних лініях, 

низький рівень потужності гармонік, що при посилені погіршує відношення 

сигнал/шум. Методи генерації електричних сигналів ММД на основі ММЦ 

також обмежені смугою пропускання при перетворенні оптичних доменів в 

електричні сигнали в фотодетекторах. Однак, оптоелектронні методи 

модуляції для сигналів ММД високого порядку можуть використовуватися в 

передачі їх по оптоволоконним лініям. Зокрема, комерційні лінії зв'язку з 

пропускною здатністю 100 Гбіт/с реалізуються в каналах з смугою 

пропускання більш ніж 100 ГГц в форматі квадратурної цифрової фазової 

модуляції з мультиплексуванням поляризацій (PM-QPSK), де швидкість 25 

Гбіт/c закодована в фазу і амплітуду кожної з двох поляризацій [6]. В даний 

час експериментально отримані інтеграції волоконно-ефірних систем в ММД 

з гігабітними швидкостями . 

Виділимо наступні переваги, які можна реалізувати за допомогою 

інтеграції волоконно-ефірних технологій: 



 - формування та модуляція в форматі високого порядку сигналів у всіх 

радіочастотних діапазонах, включаючи перспективні смуги 18-27 ГГц, 33-50 

ГГц, 57-64 ГГц, 71-76 ГГц, 81-86 ГГц, ….; 

 - передача конвертованих радіосигналів по оптичному волокну на великі 

відстані і мультиплексування радіоканалів за технологією WDM; 

 - просторове мультиплексування, включаючи просторове 

мультиплексування з множинним вводом та виводом (MIMO); 

 - мультиплексування, що інтегроване з технікою оптичного поляризаційного 

мультиплексування. 

Міліметровий діапазон (ММД) становить значну частину 

невикористаного частотного спектра від 30 до 300 ГГц, який є важливим 

ресурсом для майбутніх бездротових телекомунікацій для збільшення 

пропускної здатності.  Так як розширення смуги пропускання каналу є 

ефективним рішенням для підвищення пропускної здатності.  Унікальні 

особливості хвиль ММД такі, як наявність вікон прозорості і піків 

поглинання, можливість проникнення через деякі неметалеві матеріали, пил, 

туман, стійкість до інтерференційним перешкод, можливість формування 

узконаправленного випромінювання і дозвіл хвиль ММД роблять їх 

перспективними для застосування не тільки в наземних системах зв'язку,  але 

і в системах безпеки, відеоспостереження, в технологіях з використанням 

безпілотних літальних апаратів і т.д.  

Найбільш перспективними для застосування в мобільних 

телекомунікації виділяють діапазони 28 ГГц, 38 ГГц, 45 ГГц, 60 ГГц і 71-76, 

81-86 ГГц [1,2].  У вікні поглинання 60 ГГц вже існують стандарти і 

досягнуті швидкості понад 40 Гбіт / с [3].  Для ефективності використання 

спектра ММД розглядається використання гібридних технологій, таких як 

гетерогенні мережі (англ. Heterogeneous networks, HetNet), волоконно-ефірні 

технології (англ. Radio-over-fiber, RoF) [4].  RoF технології розглядаються як 

ключове рішення для оптоелектронних методів генерації, модуляції сигналів 

і формування діаграм спрямованості фазованих антенних решіток, методів 



просторового мультиплексування за технологією MIMO в ММД. 

4.3. Архітектура і показники ефективності волоконно-ефірних 

систем 

 

Гігабітні швидкості передачі інформації, які необхідні для майбутніх 

мобільних мереж, можливо реалізувати з'єднанням базових станцій і центрів 

обробки інформації по волоконних лініях (рис.4.3), в яких можливо 

реалізувати конвертацію і передачу сигналів ММД з використанням форматів 

модуляції вищого порядку і мультиплексування зі спектральним 

ущільненням  WDM (додатково з поділом по поляризації). 

 

 
 

Рис.4.3 Волоконно-ефірна архітектура мережі ММД: базові станції (БС) 

сот, що працюють в ММД, пов'язані через волоконно-оптичні лінії 

 

Волоконно-ефірна архітектура мереж може забезпечити безшовну 

інтеграцію різних технологій, діапазонів частот, розмірів сот і т.д.  

Застосування волоконно-ефірної архітектури мереж з дистанційним 

оптичним гетередінірованіем здатне ефективно перебудовувати робочу 

частоту для різних мереж HetNet, в тому числі для різних піддіапазонів ММД 

з високою пропускною спроможністю яку можна порівняти зі швидкістю в 

волоконно-оптичних мережах [4].  Такі переваги зможуть сприяти реалізації 

мультиплексування з поділом по поляризації, реалізації адаптивних систем за 



вибором радіочастот (піддиапазонів ММД), також зможе підвищити 

ефективність використання МIMO технологій.  Волоконно-ефірна 

архітектура мереж також зможе забезпечити високу пропускну здатність, 

збільшити енергоефективність, знизити електромагнітне забруднення і 

складність систем обробки інформації.  Структура каналу зв'язку в ММД, 

організована на основі радіофотонних технологій, показана на рис.4.4. 

 

 

 
 

Рис.4.4. Структура каналу для мобільних телекомунікацій ММД з 

використанням технології RoF: ЦС - центральна станція, БС - базова станція, 

MС - мобільна станція, О / Е - оптоелектронний перетворювач, RF -

радіочастотній сигнал ММД 

 

Оптоелектронні (фотонні) способи формування сигналів ММД є більш 

вивченими в порівнянні з електронними методами, а також мають кращі 

характеристики щодо шумів, дискретності перебудови частот, ширині 

миттєвої смуги пропускання [5].  Досягнення в області оптоелектронних 

приймально-передавального обладнання ММД визначають, серед іншого, 

конкретну ширину смуги для випромінювання електромагнітного 

випромінювання, тимчасову затримку випромінювання, величину 

потужності вихідного випромінювання, співвідношення сигнал / шум, 

динамічний діапазон по перешкод і т.д.  Ключовими пристроями, 

характеристики яких визначають пропускну спопобності волоконно-ефірних 

систем связіявляются фотодетектори і оптоелектронні модулятори.  

Досягнення в області рішень для розширення робочої смуги, вихідної 



потужності, лінійності чутливості фотодетекторов в смузі вище 70 ГГц, 

налаштування частот в оптичних модуляторах, зменшення шумів (особливо 

фазових).  Дослідження методів оптоелектронного формування радіосигналів 

ММД і шумових характеристик є актуальними напрямами досліджень. 

 Як показник ефективності систем RoF застосовується величина 

вектора помилок (EVM) [6].  EVM передбачається для сигналу, що 

становлять шуму якого можна розглядати як гаусові випадкові процеси з 

нульовим середнім значенням.   

Для квадратурного-модульованого сигналу:                

2
phase1 12 1 exp
2

EVM
SNR PAV

σ⎡ ⎤⎛ ⎞−
= + −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

                            (4.1) 

де SNR - відношення сигнал / шум, - середнє значення (дисперсія) 

флуктуації фази, PAV - відношення пікового значення до середньої 

потужності сигналу (англ.peak-to-average energy ratio) для даної схеми 

модуляції. 

Пасивні оптичні та електричні компоненти (оптичні волокна, 

електричні кабелі, роз'єми і т. Д.) Чи не створюють флуктуації струму, тому 

їх внесок в загальний шум можна не враховувати.  Експериментальні 

результати [7] показують, що при ширині спектральної лінії джерела 

зображення в межах 50 МГц і діапазоні пропускання до 50 км хроматичної 

дисперсії в одномодовому волокні (SSMF) призводить до незначного 

збільшення фазового шуму. 

Оптоелектронні технології вважаються більш енергоефективними в 

порівнянні КМОП електронною технікою в ММД, так як більша частина 

споживаної потужності оптоелектронних компонентів доводиться на лазери і 

підсилювачі, а також на електронні компоненти, які виконують функції 

контролю і управління [8] 

 

 

 



 

 

4.4. Оптоелектронні методи формування і модуляції 

радіочастотного сигналу ММД і їх математичне моделювання 

 

Проведемо аналіз основного елемента приймача – фотодіода. 

Електричний струм на виході PD можна визначити так [3]: 

𝐼 𝑡 = ℜ𝐸! 𝑡 ,                    (4.2) 

де 𝐸 𝑡  – форма оптичного сигналу на вході фотоприймача, ℜ  – 

струмова чутливість фотоприймача. Для кількісного описання форми 

оптичного сигналу 𝐸 𝑡  використовують розподіл амплітуди електричного 

поля в оптичній хвилі, що залежить від часу. Термін «чутливість» для 

величини ℜ, що часто використовується в літературі, тут і надалі ми також 

застосовуємо для позначення фактичного відгуку (англ. responsivity) 

фотоприймача в амперах струму на ват потужності падаючої оптичної хвилі. 

Знайдемо оптичне поле на виході модулятора DЕMZM. Якщо не 

враховувати втрати потужності сигналу в модуляторі і прийняти, що 

коефіцієнт поділу потужності двох плечей збалансованого MZM дорівнює 

0,5, тоді оптичне поле на виході MZM може бути виражене в такий спосіб 

[76]: 
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де 0E  та 0ω  ‒ амплітуда та частота оптичної несучої ( )tEtE 00 cos)( ω= ; 

( )tVVtV RFmbias cos)( ω+=  ‒ прикладена напруга, яка керує різницею фаз ( )[ ]tVΦ  

оптичної несучої, що індукована між двома плечима MZM; biasV  ‒ напруга 

постійного зміщення; Vπ  ‒ напівхвильова напруга MZM; mV  ‒ амплітуда;  

RFω  ‒ циклічна частота електричного вхідного сигналу RF. 

Вводячи коефіцієнти ( ) m2 VVm ⋅= ππ  ‒ глибина модуляції, 

( ) bias2 VVb ⋅= ππ  ‒ постійний фазовий зсув, вираз (5.2) можна переписати в 



вигляді: 

( )[ ] ( )[ ]{ } ( )tmbmbEtE 0RFRF0out costωcossinsintωcoscoscos)( ω⋅⋅−⋅= . 

 (4.4) 

З використанням функцій Бесселя, як це описано в [3], можна виразити: 
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де nJ  функція Бесселя першого роду n-го порядку. 

Якщо напругу зсуву встановлено на biasV Vπ= , cos 0b = , sin 1b =  (MZM 

зміщений в нульовій точці) модуляція сигналу ММХ буде типу DSB-OCS, і її 

можна записати так: 
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В спектрі залишаються тільки оптичні бічні смуги непарного порядку і 

відсутній вхідний сигнал, якій є керуючим. В результаті квадратичний 

фотодіод (PD) дає двочастотний сигнал 2ωRF. Амплітуди генерованих 

оптичних бічних смуг пропорційні амплітудам відповідних функцій Бесселя, 

які пов'язані із глибиною модуляції m. 
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Функції Бесселя 1 3 5( 2), ( 2), ( 2)J J Jπ π π мають значення 0,5668, 0,0690, 

0,0022 та 0,00003581 відповідно. 

Знайдемо оптичне поле на виході фазового модулятора. Форма 

сигналу, який керує фазовим модулятором на вході, а потім фільтрується 

оптичним режекторним фільтром, визначається таким виразом: 
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де 0E  и 0ω  ‒ амплітуда і частота оптичної несучої ( )tEtE 00 cos)( ω= ; RFω  

‒ частота модуляції електричним ММД сигналом; )(βnJ  ‒ функція Бесселя 

першого роду порядку n; ( ) mVV ⋅= ππβ ; πV  ‒ напівхвильова напруга; mV  ‒ 

амплітуда електричного сигналу модуляції ( )tVtV RFm cos)( ω= . 

Оптичне поле на виході DPMZM можна виразити так: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }2coscoscostωcoscoscos
2
1)( RF0RF00out πωωω ++= tmtmtEtE

. (4.9)
 

З іншого боку його можна виразити через функції Бесселя: 
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де J4n - функція Бесселя першого роду порядку 4n. 

Сигнал, який надходить до фотодіода: 
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Функції Бесселя 2 6( 2), ( 2)J Jπ π  мають значення 0,4854, 0,0145 

відповідно.
 Знайдемо оптичне поле, яке одержане в результаті гетеродинування 

сигналів. Електричні поля двох оптичних хвиль, які змішуються в 

фотоприймачі PD для отримання третього сигналу з відповідною різницевою 

частотою можна записати так: 

𝐸! 𝑡 = 𝐸!" cos  𝜔! 𝑡 + 𝜑!               (4.12) 

𝐸! 𝑡 = 𝐸!" cos 𝜔!𝑡 + 𝜑! . 

де 𝐸!" та 𝐸!" – амплітуди; 𝜑! та 𝜑! – фази; 𝜔! та 𝜔! – циклічні частоти 

двох оптичних хвиль.  

Сумарне електричне поле можна задати формулою 𝐸 𝑡 = 𝐸! 𝑡 +

𝐸! 𝑡 . Тоді струм на виході PD можливо знайти наступним чином:  



𝐼 𝑡 = ℜ 𝐸!"! + 𝐸!"! + 2𝐸!"𝐸!" cos 𝜔! − 𝜔! 𝑡 + 𝜑! − 𝜑! , (4.13) 

Із аналізу особливостей формування сигналів міліметрового та 

субміліметрового діапазонів для радіофотонних систем зв`язку можливо зробити 

наступні висновки. 

Методи зовнішньої модуляції на основі оптоелектронних модуляторів 

шляхом множення частоти вхідного радіочастотного сигналу RF дозволяють 

генерувати сигнали міліметрового діапазону до 100 ГГц (теоретично до 160 

ГГц). 

Методи оптичного гетеродину дозволяють конвертувати радіосигнали 

у волоконно-оптичне середовище в усьому субміліметровому діапазоні без 

суттєвих обмежень, проте для оберненої генерації радіосигналів у відкритих 

системах головним обмежуючим фактором є смуга пропускання фотодіода. 

Фотодіоди p-i-n-типу, які використовують для перетворення оптичних 

полів в електричні сигнали міліметрового діапазону, мають смугу 

пропускання, що обмежена значенням 70 ГГц. Новий тип фотодіодів UTC-PD 

дозволяє формувати сигнали ММД приблизно до 120 ГГц. 

Некогерентні методи понижуючого перетворення (оптичного 

змішування), що використовуються в системі RoF 60 ГГц, менш за все 

піддаються впливу фазового шуму лазерів, як корельованих за частотою, так 

і лазерів, що не є корельованими. Величина вектора похибок некогерентного 

прийому сильно знижується у порівнянні з когерентним прийомом. 

Для оптоелектронних методів генерації сигналів міліметрового і 

субміліметрового діапазонів перспективним рішенням є застосування лазерів 

з налаштуванням за частотою на основі ефекту вимушеного розсіювання 

Брілюена. Пропускну здатність, профіль підсилення сигналу та довжину 

хвилі в процесі SBS можна регулювати в діапазоні від десятків МГц до 10 

ГГц. 

У системах RoF для 60 ГГц експериментально отримана передача в 

оптоволокні на відстань до 16 км, а в бездротовій частині 3-5 м, із 

застосуванням методів модуляції QPSK, КАМ-16. В діапазоні 75–110 ГГц з 



використанням форматів модуляції OOK, ВPSK експериментально показана 

можливість передачі зі швидкістю до 10 Гбіт/с в бездротовій частині до 800 м 

з шириною каналу 2–5 ГГц. Однак, теоретично у вікнах прозорості 75-110 

ГГц можливо передавати сигнали на відстань від декількох сотень метрів до 

кількох кілометрів. 

Тому в будь-якому випадку використання субміліметрового і 

міліметрового діапазонів (в волоконно-оптичному середовищі, вільному 

просторі, всередині приміщень, в міському сценарії) необхідно 

використовувати оптимальні методи ущільнення і модуляції сигналу ММД. 

Для кожного методу формування сигналу необхідно враховувати: фазовий 

(амплітудний) шум, граничну або необхідну потужність передавача 

(залежність фазового і амплітудного шуму від отриманої оптичної 

потужності сигналу RF), відстань, кількість інформації (необхідну швидкість 

передачі), особливості поширення ММХ у відкритих системах, оптимальну 

складність і вартість обладнання. 

Основним оптоелектронним методам методами формування є зовнішня 

модуляція інтенсивності, в якій використовується оптичне гетеродініроніе 

(биття бічних смуг).  Крім того, зовнішня модуляція інтенсивності в 

поєднанні з технікою множення частоти керуючого радіочастотного 

генератора, може реалізувати генерацію високочастотного сигналу ММД з 

меншою пропускною здатністю для оптичних і електронних компонентів 

передавача.   

На рис.4.5 представлена принципова схема отримання модульованого 

сигналу ММД на основі одного зовнішнього модуляторуа ММЦ в комбінації 

з оптичним селективним перемикачем довжин хвиль (англ. Wavelength 

selective switch, WSS), з якого селективним чином обираються бічні смуги 

необхідного порядку для гетеродинних биття. Передбачається, що оптичний 

носій і сигнал електроприводу мають безперервну хвилю за своєю природою.  

Отже, вони можуть бути виражені як 



OP opt opt opt( ) cos 2 ( )E t E f t tπ ϕ⎡ ⎤= +⎣ ⎦    (4.14) 

( )RF cм m RF( ) cos ( )V t V V t tω ϕ= + +    (4.15) 

OP ( )E t  - поле оптичної несучої в скалярною формі і передбачається, що 

світло лінійно поляризований і напрямок поляризації відповідає площині 

поляризації модулятора; optE , optf  - амплітуда і частота оптичної несучої,  

RFV  - напруга сигналу керуючого електричного радіочастотного сигналу,  

cмV  ‒ напруга постійного зміщення; mV , RFf  - амплітуда напруги і частота 

керуючого радіочастотного електричного сигналу; opt ( )tϕ  , RF( )tϕ  – фази 

оптичного і електричного сигналів. 

 

 

 
 

Рис.4.5.  Принципова схема генерування квадратурного-модульованого 

сигналу ММД, заснована на одному ММЦ (модулятор Маха-Цендера) і 

попередньо кодованому електричному керуючому приводі: PRBS - генератор 

псевдослучайной бітової послідовності, DAC - цифро-аналоговий 

перетворювач;  PD - фотодетектор;  ECL - лазер з зовнішньої резонатора 

порожниною 

 

Для генерації сигналу ММД, що частотно перебудовується, на основі 

зовнішньої модуляції інтенсивності оптичного випромінювання 



використовується вузькосмуговий фільтр (для фільтрації оптичної несучої) і 

настройка частотного поділу двох оптичних бічних смуг шляхом зміни 

частоти сигналу електроприводу.  Коли ММЦ зміщений в сторону 

максимуму коефіцієнта пропускання, узагальнене вираження для 

модульованого оптичного сигналу на виході MMЦ може бути виражене в 

такий спосіб [7]: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

out 0 0 RF

0 0 RF

0 2 0 RF
1

exp cos ( )

exp exp cos ( )

( ) exp 2 2 ( ) ,n
n

E t E i t im t t

E i t im t t

E J m i n t i n t

ω ω ϕ

ω ω ϕ

ω ω ϕ
∞

=

= + +⎡ ⎤⎣ ⎦

+ − + =⎡ ⎤⎣ ⎦

= + +⎡ ⎤⎣ ⎦∑

  (4.16) 

де, 2nJ  функція Бесселя першого роду 2n-го порядку, 

( ) ( )m RF2 cosm V V tππ ϕ= ⋅ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ‒ індекс (глибина) модуляції, Vπ  ‒ 

напівхвильова  напруга  ММЦ. 

Коли спектрально-селективний модуль WSS використовується для 

вибору двох оптичних піднесуть порядку 2n і рознесення частот 4nfRF  (n = 1, 

2 ...), на виході WSS сигнал може бути виражений у вигляді: 

( )( )

( )( )

0 RF

WSS 0 2

0 RF

exp 2 2 ( )
2 ( )

exp 2 2 ( )
n

i n t i n t
E E J m

i n t i n t

ω ω ϕ

ω ω ϕ

⎡ ⎤+ + +
⎢ ⎥=
⎢ ⎥+ − −⎣ ⎦

.  (4.17) 

В результаті оптичного гетеродинування на виході фотодіода основна 

складова згенерованого струму набуває вигляду:     

                     ( ) ( )( )2
RF 2 0

1 cos 4 4 , 1,2...
2 nI J m n t n t nω ϕ= ℜ + =        

(4.18) 

ℜ – струмова чутливість фотодіода, 

З цього виразу видно, що в даному методі множення частоти також 

одночасно приводить до множення фази з одним і тим же коефіцієнтом.  

Крім того, амплітуда і фаза модульованого вихідного сигналу передавача 

повинні задовольняти вимогам: 



                        ( ) ( ){ }2
TX m2 cosnA J V V tππ ϕ∝ ⋅ ⎡ ⎤⎣ ⎦  ,  TX 2 ( )n tϕ ϕ∝  ,                   

(4.19) 

де n - порядок обраних оптичних під несучих. 

З виразу (2) видно, що амплітуда ATX і фаза φTX вихідного 

радіочастотного сигналу можуть попередньо закодованість за форматами 

амплітудної QAM модуляції.  Амплітудні і фазові алгоритми попереднього 

кодування можуть змінюватися для різних форматів модуляції, включаючи 

QPSK, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM и ін.  [4]. Амплітудні і фазові шуми 

можуть обмежити застосування складних форматів модуляції.  Незалежні 

складові шуму в оптичному каналі можна розглядати як гаусові випадкові 

процеси з нульовим середнім і їх можна підсумувати як джерела струму, так 

як вони формуються при оптоелектронному перетворення в фотодетектори 

[5]: - флуктуації оптичної інтенсивності лазера;  шум оптичного підсилювача, 

в якому крім шуму посиленого сигналу також присутній посилений шум 

спонтанного випромінювання, що генерується всередині самого 

підсилювача;  теплової шум, викликаний випадковим рухом носіїв в 

провіднику, який призводить до випадкових флуктуацій згенерованого 

струму;  квантовий шум, який представляє випадкові флуктуації сигналу 

внаслідок дискретності величини заряду. 

 

 
  



ВИСНОВКИ 
 

З проведеного в дипломній роботі аналізу основних вимог і 

теоретичних обмежень при розробці систем зв'язку, дослідження 

особливостей визначення ефективності телекомунікаційних систем в 

міліметровому діапазоні хвиль та гібридних енергоефективних 

телекомунікаційні технології можна зробити наступні висновки. 

1. Концепції перспективних бездротових телекомунікацій, спрямовані 

на збільшення енергоефективності, безпеки і т.д. можуть бути реалізовані з 

використанням частотного потенціалу міліметрових хвиль, фотонних методів 

формування і передачі сигналів, гібридних технологій.  

2. Для разработки, проектирования збільшення енергоефективності 

радіосистем ММД необхідно в моделях розрахунку втрат і енергетичного 

потенціалу враховувати шуми, пов'язані з особливостями генерації, 

випромінювання радіохвиль, закономірностями поширення в атмосфері (або 

міському сценарії).  

3. Для складної структури майбутніх телекомунікаційних мереж, в яких 

потрібна безшовна інтеграція різних технологій, волоконно-ефірні технології 

з дистанційним оптичним гетерединуванням спроможні ефективно 

переналаштовувати робочу частоту для різних мереж HetNet, в тому числі 

для різних піддіапазонів ММД з високую пропускною здатністю порівняну зі 

швидкістю в волоконно-оптичних мережах. 

4. Волоконно-оптичні та оптоелектронні технології можуть не тільки 

істотно підвищити пропускну здатність телекомунікаційних систем, а й 

вирішити проблеми слабких місць в конфігурації бездротових мереж 

наступних поколінь. 
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