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Анотація. Наведено аналітичний огляд теоретичних і експериментальних досліджень та розробок телекомунікаційних систем в суб- та терагерцовому діапазонах із застосуванням пристроїв і технологій оптики (фотоніки) та мікрохвильових технологій (електроніки), а також перспективних досліджень у цьому напрямку телекомунікацій і створення безпроводових ліній зв’язку з шумовим носієм у субтерагерцовому діапазоні частот.
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Abstract. The analiticreview of theoretical and experimental research and development of
telecommunication systems in the sub-terahertz devices and technologies of optics (Photonics) and
microwave technology (electronics), as well as promising research in this area of telecommunicationsand the establishment of wireless communication lines with a noise carrier in subterahertz
frequency range.

І ВСТУП
Розвиток елементної бази радіоелектронних пристроїв, широке впровадження цифрової техніки формування та оброблення сигналів, дозволяє поновому підійти до розв’язування багатьох задач, які раніше стримували втілення розробок телекомунікаційних систем суб- та терагерцового діапазонів. Освоєння суб- та терагерцового діапазонів саме по собі викликає значний інтерес у
зв’язку з їх унікальними властивостями ,зокрема щодо реалізації завадозахищених ,екологічно безпечних каналів з гігабітною пропускною здатністю[1-17] .
Зазначені обставини роблять цей діапазон унікальним для побудови ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ, ЗОКРЕМА
персональних, локальних і міських
транспортних безпроводових мереж, а також радіоканалів “точка-точка” (радіорелейних ліній).
ІІ ОСНОВНА ЧАСТИНА
Як відомо, у спектрі електромагнітних випромінювань у короткохвильовій частині терагерцові хвилі межують з інфрачервоними, а в довгохвильовій –
з міліметровими хвилями, що, природно, надає їм властивості як оптичних, так
і радіохвиль. Тому розробка систем та застосування терагерцових хвиль базуються на взаємопроникненні елементів, пристроїв, ідей та методів оптики (фотоніки) і радіотехніки (електроніки).
В доповіді наведені дані високошвидкісної безпроводової лінії зв'язку в
діапазоні 120 ГГц на базі фотонних технологій [1] з використанням фотонного

генератора, безпроводової лінії зв'язку в діапазоні 300 ГГц на базі мікрохвильових
технологій електроніки [2] та безпроводової лінії зв’язку в діапазоні 625ГГц [7].
Одним із перспективних напрямів розвитку теорії і техніки
широкосмугового зв’язку є безпроводові лінії у субтерагерцовому діапазоні
частот, які використовують в якості носія шумовий (стохастичний) сигнал. Такі
системи на фізичному рівні забезпечують неперевершені показники
структурної скритності та криптостійкості [9-10]. Слід зазначити, що переваги
систем зв’язку з шумовим носієм проявляються повною мірою лише за умов
достатньо широкої смуги частот сигналу. У цьому зв’язку надзвичайно
перспективним виглядає використання шумового носія при освоєнні
субтерагерцового діапазону частот [14-17].
В доповіді розглянута архітектура плазмонного нано-трансиверу на
основі графену для широкосмугових комунікацій діапазону 0,1…10 ТГц [3] та
ультраширокосмугові приймачі з використанням полімерної підкладки для
багатосмугових терагерцових комунікацій[8].
Одними із найбільш важливих радіоелектронних компонентів телекомунікаційних систем субтерагерцового та терагерцового діапазонів є змішувачі
частоти на діоді з бар’єром Шотткі [4-8].При кімнатній температурі кращими
характеристиками балансного змішувача на основі мембранного діоду Шотткі
є: температура шуму в двосмуговому режимі (DSB) 2660 К на частоті 865,8 ГГц
і втрати перетворення в DSB 8,02 дБ на частоті 862,2 ГГц. При охолодженні до
120 К шумова температура DSB змішувача знижується до 1910 К.
ІІІ ВИСНОВКИ
Можна зробити висновок, що розробка надширокосмугових систем субта терагерцового діапазонів є актуальною задачею для розвитку теорії та техніки телекомунікаційних систем. Основними напрямами застосування телекомунікаційних систем діапазонів є транспортні розподільчі мережі мобільного
зв’язку (Mobile backhaul); - системи широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю для організації надвисокошвидкісних локальних
комп’ютерних мереж та безпроводової передачі телевізійних програм високої
та надвисокої чіткості, комунікації всередині будівлі для забезпечення безпроводового з’єднання комп’ютерів і периферійних пристроїв;супутникові системи
для радіоастрофізичних досліджень; системи конфіденційного зв’язку та інші.
Крім того, такі телекомунікаційні системи суб- та терагерцового діапазонів дозволяють простими технічними засобами вирішувати проблему забезпечення стійкого зв’язку у складних умовах розповсюдження сигналу, зокрема у
багатопроменевих радіоканалах.Подальша перспектива застосування телекомунікаційних систем суб- та терагерцового діапазонів вбачається у створенні
швидкодіючих широкосмугових радіоелектронних компонентів, включаючи
підсилювачі потужності та малошумні підсилювачі і розвиток на цій основі методів побудови систем множинного доступу та інших телекомунікаційних систем суб- та терагерцового діапазонів нового покоління.
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