
Секція 5: Електроніка, радіотехніка та телекомунікації. 

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки 

2. Інформаційні та комунікаційні технології.  
Назва напряму секції ( не більше 2) 

3. Науково-технічні проблеми телекомунікацій 

 

Назва піднапряму секції  

3.1 Теоретичні основи передавання і обробки інформації  

 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

за науково-дослідною роботою за етап 2021 рік 

(Характер НДР: ПРИКЛАДНА розробка) 

 

1. Тема НДР: Розробка приймально-передавального модуля терагерцового діапазону для 

високоточних систем наведення і керування (№2414-р)  

2. Керівник НДР:  Авдєєнко Гліб Леонідович 

3. Номер державної реєстрації НДР: № 0121U110723 

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

Науково-дослідний інститут телекомунікацій. 

5. Терміни виконання НДР: початок – 01.01.2021 р. закінчення – 31.12.2022 р. 

6. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР у 2021 р. (на весь період / фактичний за 

2021 рік )  1152 / 701,855 тис. грн. 

7. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):  

 

Проведено теоретичний розрахунок параметрів (тривалість та період імпульсу, ширина 

смуги випромінювання тощо)) зондуючого ЛЧМ-сигналу приймально-передавального 

модуля терагерцового діапазону для забезпечення необхідної дальності його дії в складі 

радіолокатора системи наведення та керування. 

Проведено аналіз варіантів побудови структурних схем радіолокаторів ближньої дії 

терагерцового діапазону, на основі якого виконано розробку структурної схеми приймально-

передавального модуля терагерцового діапазону. Описано принцип дії компактного 

приймально-передавального модуля терагерцового діапазону. 

Виконано імітаційне моделювання для визначення та обґрунтування електричних 

параметрів високочастотного тракту приймально-передавального модуля терагерцового 

діапазону та цифрового тракту формування зондуючого сигналу та обробки прийнятого 

сигналу. 

Здійснено попередні лабораторні випробування макету радара ближньої дії від компанії 

Silicon Radar в діапазоні частот 120 ГГц, внаслідок яких  визначено дальність дії радару при 

використанні внутрішньої патч-антени та зовнішньої діелектричної лінзової антени.  

Визначено електричні параметри основних вузлів ВЧ тракту приймальнопере-

давального модуля терагерцового діапа-зону, електричні параметри тракту формування 

зондуючого ЛЧМ-сигналу та тракту обробки прийнятого  ЛЧМ-сигналу. 

Спроєктовано та виготовлено експериментальні зразки друкованих плат ВЧ-тракту 

приймально-передавального модуля терагерцового діапазону на базі ІМС TRX120_01 та 

ТRA120_02. Виконано монтаж електронних компо-нентів  на виготовлені друковані плати. 

Розроблено принципову електричну схему та розпочато проєктування друкованої плати 

тракту формування зондуючого сигналу та обробки I/Q сигналу. 

Проведено попередні випробування розроблених плат ВЧ тракту приймально-

передавального модуля терагерцового діапазону. 



8. Результати етапу (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці: 

 

Номер 

етапу 

Назва етапу згідно з 

технічним завданням. 

Заплановані 

результати етапу 

Отримані 

результати етапу 

 етап 

(2021 

р.)  

 

(за 2021 рік) 

1 квартал  

Розробка технічного завдання. 

Розрахунок параметрів 

зондуючого сигналу 

приймально-передавального 

модуля терагерцового 

діапазону для забезпечення 

необхідної дальності його дії в 

складі системи наведення та 

керування. 

Розробка структурної схеми 

приймально-передавального 

модуля терагерцового 

діапазону. 

 

(За 2021 рік) 

 

Узгоджене технічне 

завдання на науково-

дослідну роботу.  

Параметри зондуючого 

сигналу (тривалість та 

період імпульсу, ширина 

смуги випромінювання).  

Порівняльна 

характеристика варіантів 

структурних схем 

побудови приймально-

передавального модуля 

терагерцового діапазону.  

Принцип дії компакт-

ного приймально-пере-

давального модуля тера-

герцового діапазону. 

 

(за 2021 рік) 

 

Результати розрахун-

ку та імітаційного 

моделювання для 

визначення парамет-

рів зондуючого 

ЛЧМ-сигналу (трива-

лість та період 

імпульсу, ширина 

смуги випромінюван-

ня тощо), що 

забезпечують необ-

хідну дальність дії 

радіолокатора висо-

коточних систем 

наведення і керуван-

ня.  

Порівняльна харак-

теристику варіантів 

побудови структур-

них схем приймаль-

но-передавального 

модуля терагерцо-

вого діапазону 

систем радіолокації 

ближньої дії. 

Структурна схема 

приймально-переда-

вального модуля 

терагерцового діапа-

зону на базі ІМС 

Silicon Radar  

2 квартал 

Імітаційне моделювання для 

визначення та обґрунтування 

електричних параметрів 

високочастотного тракту 

приймально-передавального 

модуля терагерцового 

діапазону та цифрового тракту 

формування зондуючого 

сигналу та обробки 

прийнятого сигналу.  

Імітаційне моделюван-

ня для визначення та 

обґрунтування електрич-

них параметрів високо-

частотного тракту 

приймально-пере-

давального модуля тера-

герцового діапазону та 

цифрового тракту фор-

мування зондуючого 

сигналу та обробки 

прийнятого сигналу. 

Імітаційне моделю-

вання та попередні 

лабораторні випробу-

вання макету радара 

ближньої дії від 

компанії Silicon 

Radar в діапазоні 

частот 120 ГГц.  

Визначено дальність 

дії радару при 

використанні внут-

рішньої патч-антени 

та зовнішньої діе-

лектричної лінзової 

антени.  



Визначено електрич-

ні параметри основ-

них вузлів ВЧ тракту 

приймально-пере-

давального модуля 

терагерцового діапа-

зону, електричні 

параметри тракту 

формування зонду-

ючого ЛЧМ-сигналу 

та тракту обробки 

прийнятого  ЛЧМ-

сигналу. 

Принципові елект-

ричні схеми ВЧ трак-

ту приймально-пере-

давального модуля 

на базі  ІМС Silicon 

Radar TRX120_001 та 

TRA120_002 для 

діапазону 120 ГГц.  

3 квартал 

Розроблення принципових 

електричних схем та 

проєктування друкованих 

плат високочастотного тракту 

та цифрового тракту   

формування зондуючого                       

сигналу та обробки 

прийнятого сигналу 

приймально-передавального 

модуля терагерцового 

діапазону 

Розроблення принципо-

вих електричних схем та 

проєктування друкова-

них плат високочастот-

ного тракту та цифрово-

го тракту формування 

зондуючого сигналу та 

обробки прийнятого 

сигналу приймально-

передавального модуля 

терагерцового діапазону 

 

Спроєктовано та 

виготовлено експе-

риментальні зразки 

друкованих плат ВЧ-

тракту приймально-

передавального мо-

дуля терагерцового 

діапазону на базі 

ІМС TRX120_01 та 

ТRA120_02. 

Виконано монтаж 

електронних компо-

нентів  на виготов-

лені друковані плати. 

Розроблено принци-

пову електричну схе-

му та розпочато 

проєктування друко-

ваної плати тракту 

формування зондую-

чого сигналу та 

обробки I/Q сигналу. 

Проведено попередні 

випробування роз-

роблених плат ВЧ 

тракту приймально-

передавального мо-

дуля терагерцового 

діапазону 

4 квартал 

Розроблення ескізної 

Розроблення ескізної 

конструкторської 

Ескізна конструк-

торська документа-



конструкторської 

документації (ЕКД) на 

виготовлення макетного 

зразка компактного 

приймально-передавального 

модуля. 

документації (ЕКД) на 

виготовлення макетного 

зразка компактного 

приймально-

передавального модуля. 

 

ція: 

- схема електрична 

принципова друкова-

ної плати ВЧ тракту 

приймальнопереда-

вального модуля 

тера-герцового 

діапазону на базі 

ІМС TRX120_01; 

- схема електрична 

принципова друкова-

ної плати ВЧ тракту 

приймально-переда-

вального модуля 

терагерцового діапа-

зону на базі ІМС 

TRA120_02; 

- специфікації ел-

ектронних компонен-

тів для виготовлення 

друкованої плати ВЧ 

тракту приймально-

передавального мо-

дуля; 

- схеми електрична 

принципова синтеза-

тора частот та каналу 

обробки I/Q сигналів; 

- специфікація ел-

ектронних компонен-

тів для виготовлення 

друкованої плати 

синтезатора частот та 

каналу обробки I/Q 

сигналів. 

 

9. Наукова новизна та  значимість отриманих наукових результатів (до 30 рядків 

тексту). 

Наукова новизна полягає у застосуванні для випромінювання радіолокатором 

зондуючого ЛЧМ-сигналу терагерцового діапазону частот (120 ГГц). Вказане дозволяє 

використовувати для роботи радіолокатора ЛЧМ-сигнали, спектри яких займають смугу 

радіочастот у декілька ГГц  (для трансиверів Silicon Radar TRX120_001 та TRA120_002 

смуга частот складає 5-6 ГГц), і як результат, забезпечуючи при цьому високу роздільну 

здатність за дальністю до цілі на рівні кількох одиниць-десятків сантиметрів. Крім того, 

робота радіолокатора в терагерцовому діапазоні дозволяє досягнути  необхідну якість 

високошвидкісного  терагерцового каналу передачі при практичній відсутності можливості 

виявлення і  несанкціонованого доступу  до інформації, що передається, а також забезпечити 

електромагнітну сумісність з діючими радіоелектронними засобами радіотехнічних систем. 

 

11. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де 

можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь 



впровадження, обсяг впровадження (грн.), споживачі продукції; обсяг коштів, необхідних 

для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту) 

 

Робота не має прямих аналогів у світовій науці і техніці, є розробкою національного 

рівня, в якій  за рахунок використання нових схемотехнічних та конструктивних рішень, 

новітньої мікроелектронної елементної бази буде створено макетний зразок компактного 

приймально-передавального модуля з інтегрованою  антеною на частотний діапазон 119-126 

ГГц і дальністю дії  до 300 метрів з вкрай малими габаритними розмірами (діаметр до  35 мм, 

довжиною до 40 мм) для високоточних систем наведення і керування. Зазначені параметри  

вперше будуть досягнуті в терагерцовому діапазоні частот. 

Можливими  користувачами макетного зразка приймально-передавального модуля 

терагерцового діапазону є: 

– ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова, ПАТ НВП «Сатурн», Інститут електроніки та 

зв’язку Української академії наук, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова 

Національної академії наук України; 

– провайдери та оператори телекомунікацій, підприємства УкрОборонПрому,  

підприємства Концерну РРТ, науково-дослідні та проектно-конструкторські організації при 

створенні нового покоління радіотехнічних та телекомунікаційних систем;  

– вищі навчальні заклади при підготовці фахівців та наукових кадрів радіотехнічного та 

телекомунікаційного профілів.  

Потенційним виробником є науково-виробниче підприємство ВАТ «Меридіан» 

ім. С.П.Корольова при налагодженні виробництва розроблених компактних 

приймальнопередавальних модулів терагерцового діапазону різного призначення, зокрема  

для контрольно-вимірювальної апаратури. 

12. Використання результатів роботи у навчальному процесі за 2021 р. (НОВІ 
(ОНОВЛЕНІ) курси, лекції, або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено 

(розроблено) на основі результатів НДР – до 20 рядків) (перелік з повними назвами) 

Нова лекція «Побудова приймальнопередавальних пристроїв терагерцового діапазону 

для безпроводових телекомунікаційних систем та систем радіолокації» з кредитного модулю 

«Передавальні та приймальні пристрої» 

 

13. Результативність виконання ЕТАПУ науково-дослідної роботи 

 Показники 

Заплановано 

(відповідно до 

ЗАПИТУ) 

Виконано 

(за резуль-

татами 

НДР) 

% 

вико-

нання 

кількість кількість % 

1.  Публікації виконавців за тематикою НДР: 

1 1 100 1.1. Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних. 

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що 

входять до наукометричних баз даних. 
1 2 200 

1.3. Статті у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань України. 
2 4 200 

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах 

доповідей та виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових видань України. 
– – – 

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням 

Вченої ради ВНЗ (наукової установи). 
1 1 100 



1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом 

МОН України. 
– – – 

1.7. Навчальні посібники без грифу МОН 

України. 
– 1 – 

1.8. Брошури, ДСТУ, довідники, словники, 

тощо. 
– – – 

2.  Підготовка наукових кадрів: 

– – – 2.1. Захищено докторських дисертацій за 

тематикою НДР.  

2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену 

раду докторських дисертацій за тематикою 

НДР. 
– – – 

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР. 
1 1 100 

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену 

раду кандидатських дисертацій за тематикою 

НДР. 
– – – 

2.5. Захищено магістерських робіт за 

тематикою НДР.  
– – – 

3.  Охоронні документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності створені за 

тематикою НДР: 

   

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського 

права) України.  2 2 100 

3.2. Подано заявок на отримання патенту 

України.  
– – – 

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського 

права) інших держав. 
– – – 

3.4. Подано заявок на отримання патенту 

інших держав. 
– – – 

4.  Участь з ОПЛАТОЮ у виконанні НДР: 
– – – 

4.1. Студентів. 

4.2. Молодих учених /  аспірантів. – – – 

 

14. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПЕРЕЛІК монографій, підручників, посібників, словників, 
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17. Рішення науково-технічної ради від "_15_" грудня 2021 року, протокол № _7_ :  

    1й етап роботи НДР № 2414-р виконано в повному обсязі та відповідно ТЗ. 
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