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3. Суть розробки, основні результати.
(укр.)
Вперше в Україні розроблено макетний зразок телекомунікаційної системи радіозв’язку
терагерцового діапазону 130-132 ГГц типу «точка-точка» на основі використання імпульсних
надширокосмугових сигналів для локальних комп’ютерних мереж та сенсорних мереж передачі
інформації, створений на запропонованому авторами неенергетичному методі приймання
імпульсних надширокосмугових радіосигналів.
Теоретично запропоновано і експериментально перевірено метод "прямої" генерації
надширокосмугового імпульсного сигналу для терагерцового діапазону. Спроектовано
експериментальний макет для дослідження передавання та приймання методом
гетеродинування імпульсного надширокосмугового сигналу наносекундної тривалості через
радіоканал терагерцового діапазону 130-132 ГГц.
Розроблено імітаційну модель та структурну схему передавача імпульсних
надширокосмугових сигналів для передавального тракту та приймача на основі метода
«неенергетичного» прийому для приймального тракту радіоканалу терагерцового діапазону.
Спроектовано експериментальні макети
елементів та вузлів передавального та
приймального трактів терагерцового діапазону з використанням технологій фотоніки та
мікрохвильової електроніки, запропоновано нові схемно-технологічні рішення створення в
терагерцовому діапазоні
гетеродина на основі квазіоптичних і просторових методів
підсумовування потужності, більш високочутливих частотних перетворювачів з накачуванням
на основній гармоніці і пристроїв з підвищеною частотною вибірковістю.
Розроблено рекомендації щодо побудови на основі технології використання імпульсних
надширокосмугових сигналів телекомунікаційної системи в терагерцовому діапазоні частот з
оптимізованими характеристиками чутливості й вірогідності прийнятої інформації для
локальних комп’ютерних мереж та сенсорних мереж передачі інформації,
створення
телекомунікаційної мережі безпроводового космічного радіозв’язку та радіозв’язку між
аеростратосферними телекомунікаційними платформами.
(рос.)
Впервые в Украине разработан макетный образец телекоммуникационной системы
радиосвязи терагерцового диапазона 130-132 ГГц типа «точка-точка» на основе использования
импульсных сверхширокополосных сигналов для локальных компъютерных сетей и сенсорных
сетей передачи информации, созданный на предложенном авторами неэнергетическом методе
приема импульсных сверхширокополосных сигналов
Теоретически предложен и экспериментально проверен метод «прямой» генерации
сверхширокополосного импульсного сигнала для терагерцового диапазона. Спроектирован
экспериментальный макет для исследования передачи и приема методом гетеродинирования
импульсного сверхширокополосного сигнала наносекундной длительности через радиоканал
терагерцового диапазона 130-132 ГГц.
Разработана иммитационная модель и структурная схема передатчика импульсных
сверхширокополосных сигналов для передающего тракта и приемника на основе метода
«неэнергетического» приема для приемного тракта радиоканала терагерцового диапазона.
Спроектированы экспериментальные макеты элементов и узлов передающего и
приемного трактов терагерцового диапазона с использованием технологий фотоники и

микроволновой электроники, предложены новые схемно-технологические решения создания в
терагерцовом диапазоне гетеродина на основе квазиоптических и пространственных методов
суммирования мощности, более высокочувствительных частотных преобразователей с
накачкой на основной гармонике и устройств с повышенной частотной избирательностью.
Разработаны рекомендации по построению на основе технологии использования
импульсных сверхширокополосных сигналов телекоммуникационной системы в терагерцовом
диапазоне частот с оптимизированными характеристиками чувствительности и достоверности
принимаемой информации для локальных компьютерных сетей и сенсорных сетей передачи
информации, созданию телекоммуникационной сети беспроводной космической радиосвязи и
радиосвязи между аэростратосферными телекоммуникационными платформами.
(англ.)
For the first time in Ukraine a prototype of the "point-to-point" wireless communication system
in terahertz frequency band of 130-132 GHz was developed with usage of impulse ultra wideband
signals for local computer networks and sensors data transmission networks which based on the
proposed “non-energy” reception method of impulse ultra wideband signals.
The method of "direct" generation of impulse ultra wideband signal for the terahertz band is
theoretically proposed and experimentally tested. The experimental layout was designed for the study
of impulse ultra wideband signal of nanosecond duration transmission and reception by the method of
heterodyne conversion through the wireless channel of the terahertz frequency band of 130-132 GHz.
The simulation model and the structural scheme of the impulse ultra wideband signals
transmitter for the transmission path and the receiver based on the method of "non-energy" reception
for the reception path of the terahertz frequency band wireless channel are developed.
The experimental layouts of the elements and nodes of the tranmission and reception paths of the
terahertz frequency band using photonics and microwave electronics technologies were designed. New
circuit-technological solutions for heterodyne development in the terahertz frequency band on the basis
of quasi-optical and spatial power summation methods, higher-frequency frequency converters with
pumping on the main harmonic and devices with increased frequency selectivity were proposed.
The recommendations for development telecommunication system with optimized sensitivity
characteristics and reliability of the information reception for the local computer networks and sensor
networks, development of the wireless space communication and radio communication networks
between aerostartospheric telecommunication platforms based on the technology of impulse ultrabroadband signals in the terahertz frequency band usage the are proposed.
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