
Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною 

пропускною здатністю 

Терагерцовая телекоммуникационная система широкополосного радиодоступа с 

гигабитной пропускной способностью 

Terahertz broadband telecommunications system radio access with Gigabit bandwidth 
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3. Суть розробки, основні результати. 

(укр.) 

         Розроблені принципи та апаратно-програмні рішення побудови телекомунікаційної 

системи широкосмугового доступу із гігабітною пропускною здатністю в діапазоні частот 

128-134 ГГц для вирішення проблеми перевантаження частотних діапазонів, що 

використовуються на сьогоднішній день, суттєвого підвищення швидкості передачі даних 

систем безпроводового радіодоступу, а також створення надвисокошвидкісних 

радіорелейних ліній нового покоління. 

На основі проведеного фізичного моделювання виготовлено два лабораторних зразки 

надвисокошвидкісного  формувача-модема  на основі  багаточастотного мультиплексування 

промодульованих OFDM цифрових потоків, проведені їх стендові випробування та 

оптимізація для  досягнення максимальної пропускної здатності каналу передачі цифрової 

інформації у форматі Ethernet з використанням розроблених програмних засобів. Створені 

програмно-апаратні засоби дозволили вперше досягнути  загальну канальну швидкість при 

повному дуплексі  до   1,2 Гбіт/с. 

Розроблено нове технічне рішення щодо кодування та модуляції потоку у форматі 

Ethernet із розподілом по суміжних частотних смугах і об’єднання їх в загальний 

багаточастотний потік в передавальному  тракті та розподілу по вихідних частотних смугах 

із подальшою їх демодуляцією, маршрутизацією та формуванням Ethernet інтерфейсу в 

приймальному  тракті приймально-передавального формувача інформаційного потоку 

радіоканалу зв’язку з підвищеною спектральною ефективністю та пропускною здатністю.           

На базі розроблених нових схемо-технічних рішень побудови радіорелейної системи 

терагерцового діапазону, проведеного моделювання основних функціональних вузлів 

приймально-передавального тракту,  спроектовано та виготовлено лабораторний зразок 

цифрової системної радіорелейної лінії терагерцового діапазону частот 128–134  ГГц із 

загальною пропускною здатністю каналу зв’язку до 1,2 Гбіт/с при значенні ймовірних 

бітових помилок BER на рівні 10
-6

 та дальністю зв’язку в межах 1 км. 

Створений аппаратно-програмний комплекс  цифрової радіорелейної лінії у складі 

формувача, передавального та приймального трактів терагерцового діапазону забезпечує 

операторів телекомунікацій технічними рішеннями та інструментальними засобами 

системної пакетної передачі гігабітних потоків в неліцензійному терагерцовому діапазоні 

130-134 ГГц для побудови  над високошвидкісних розподільчих мереж доступу, включаючи 

передачу телевізійних сигналів високої та надвисокої чіткості в реальному  масштабі часу. 

(рос.) 

Разработаны принципы и аппаратно-программные решения построения 

телекоммуникационной системы широкополосного доступа с гигабитной пропускной 

способностью в диапазоне частот 128-134 ГГц для решения проблемы перегрузки 

частотных диапазонов, используемых на сегодняшний день, существенного повышения 

скорости передачи данных систем беспроводного радиодоступа, а также создание 

сверхвысокоскоростных радиорелейных линий нового поколения. 

           На основе проведенного физического моделирования изготовлены два 



лабораторных образцы сверхвысокоскоростного формирователя на основе 

многочастотного мультиплексирования промодулированных OFDM цифровых потоков, 

проведены их стендовые испытания и оптимизация на достижение максимальной 

пропускной способности канала передачи цифровой информации потока в формате 

Ethernet с использованием разработанных программных средств.        Созданные 

программно-аппаратные средства позволили впервые достичь общую 

канальную скорость при полном дуплексе до 1,2 Гбит/с. 

           Разработано новое техническое решение относительно кодирования и модуляции  

потока  в формате Ethernet с распределением по смежным частотным полосам и 

объединения их в общий многочастотный поток в передающем тракте и распределения 

по выходным частотным полосам с последующей их демодуляцией, маршрутизацией и 

формированием Ethernet интерфейса в приемном тракте приемо-передающего 

формирователя информационного потока радиоканала связи с повышенной спектральной 

эффективностью и пропускной способностью.  

      На базе разработанных новых схемо-технических решений построения радиорелейной 

системы терагерцового диапазона, проведенного моделирования основных 

функциональных узлов приемо-передающего тракта, спроектирован и изготовлен 

лабораторный образец цифровой системной радиорелейной линии терагерцового 

диапазона частот 128-134 ГГц с общей пропускной способностью канала связи до 1,2 

Гбит/с при значении вероятных битовых ошибок BER на уровне 10
-

6
 и дальностью связи в пределах 1 км. 

       Созданный аппаратно-программный комплекс цифровой радиорелейной линии в 

составе формирователя, передающего и приемного трактов терагерцового диапазона 

обеспечивает операторов телекоммуникаций техническими решениями и 

инструментальными средствами системной пакетной передачи гигабитных потоков в 

нелицензионном терагерцовом диапазоне 130-134 ГГц для построения  

сверхвысокоскоростных распределительных сетей доступа, включая передачу 

телевизионных сигналов высокой и сверхвысокой четкости в реальном масштабе 

времени. 

(англ.) 

            The principles and hardware / software solutions to build a telecommunication system 

broadband Internet access with Gigabit bandwidth in the frequency range 128-134 GHz to solve 

congestion frequency bands used today, a substantial increase in the data rate of wireless radio 

access systems, and the creation of ultra high radio relay lines of the new generation. 

          On the basis of physical modeling made two experimental samples of ultra high 

performance driver based on frequency division multiplexing OFDM modulated digital streams, 

conducted bench-testing and optimization to achieve the maximum bandwidth of the 

transmission channel of the digital information stream into Ethernet format using the developed 

software. Created hardware and software made it possible to reach a common 

channel speed at full duplex up to 1.2 Gbit/s. 

            Developed new technical solution for encoding and modulating flow in the Ethernet 

format with the distribution of adjacent frequency bands and combining them into a common 

multi-frequency flow in the transmitting tract and distribution at the output of the frequency 

bands and their subsequent demodulation, routing and shaping the Ethernet interface in the 

receiving channel transceiver driver information flow channel due to the increased spectral 

efficiency and throughput.  

          On the basis of the new scheme-technical solutions build relay systems terahertz range, 

the modeling of the basic functional units of the receiving / transmitting tract, designed and 

constructed an experimental model of digital radio-relay system line terahertz frequency range 

128-134 GHz with a total bandwidth of the communication channel to 1.2 Gbit/s is likely to bit 

errors BER level of 10
-6

 and the communication range is within 1 km. 

Created a hardware-software complex digital microwave links in the structure of the imaging 



unit, transmitting and receiving channels of the terahertz range provides operators of 

telecommunications technical solutions and tools system packet Gigabit flows in unlicensed 

terahertz range 130-134 GHz to build ultra high-distribution-access network, including the 

transmission of television signals of high and ultra-high definition in real time. 

 

(Трьома мовами: укр., рос., англ., обсягом не менше 1500-2000 знаків кожною мовою). 

 

      4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності 

                 - Патент на корисну модель №79483 (Україна). Мікрохвильова інтегрована 

телерадіоінформаційна система  мультисервісного радіодоступу з підвищеною пропускною 

здатністю UMDS-К/ Наритник Т.М.,Ременець М.І., Казіміренко В.Я., Войтенко 

О.Г.,Свириденко В.М. – опубл. 25 квітня 2013р. Бюл.№8. 

  - Патент на корисну модель №,84923  (Україна). Приймально-передавальний 

формувач інформаційного потоку для каналу зв’язку із підвищеною спектральною 

ефективністю та пропускною здатністю/ Ільченко М.Ю.,Наритник Т.М., Казіміренко В.Я., 

Войтенко О.Г., Радзіховський В.В., Свириденко В.В. –  опубл. 11.11.2013р. Бюл.№.21. 

 - Патент на корисну модель № 88535, (Україна). Мікрохвильова інтегрована 

телерадіоінформаційна система МІТРІС-T2 / Наритник  Т.М., Казіміренко В.Я., Мікрюков 

С.А., Булгач С.В. – опубл. 25.03.2014р. Бюл.№6.  

- Патент на корисну модель № 88917, (Україна). Телекомунікаційна система 

багатоканальної передачі цифрової інформації шумовими  сигналами /Згуровський М.З., 

Ільченко М.Ю., Наритник Т.М., Дідковський Р.М., Кравчук С.О. – опубл.10.04.2014р. 

Бюл.№7.  

- Заявка на корисну модель № U 201401891 від 25.02.2014, (Україна ). Канал передачі 

даних в терагерцовому діапазоні з пропускною здатністю більше 1 Гбіт/с / Ільченко М.Ю., 

Наритник  Т.М., Казіміренко В.Я. Радзіховський В.В,Кузьмін С.Є. 

 - Заявка на корисну модель № U 201409347 від 22.08.2014, (Україна ). Мікрохвильова 

інформаційна система надання послуг передачі даних із використанням терагерцового 

діапазону/ Ільченко М.Ю., Наритник  Т.М., Казіміренко В.Я. 

 

5. Порівняння зі світовими аналогами.  

  Створена наукова та науково-технічна продукція відповідає світовому рівню. 

 В порівнянні із найближчим зарубіжним аналогом – телекомунікаційною системою в 

діапазоні частот 120 ГГц для передачі даних зі швидкістю 10 ГБіт/с на відстань до 2,5 км в 

умовах вільного простору (розробник – фірма NIPPON Telegraph and Telephone (NTT), 

Японія) підвищено частотний діапазон до 134 ГГц, що дасть можливість зменшення втрат 

радіосигналу за рахунок можливості роботи у вікні прозорості атмосфери і таким чином 

збільшити дальність радіозв’язку в безпровідних локальних комп’ютерних мережах 

,високошвидкісних розподільчих мереж доступу, включаючи передачу телевізійних сигналів 

високої та надвисокої чіткості в реальному  масштабі часу та сенсорних мережах передачі 

інформації. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, 

терміни впровадження та окупності, показники).  

Вартість реалізації проекту включає в себе наступні витрати:  

- Тестова експлуатація – 20 тис. USD 

- Організація виробництва продукції – 80 тис. USD 

- Організація реалізації продукції – 10 тис. USD 

Всього – 110 тис. USD 

 



До Плану використання радіочастотного ресурсу України (розділ ІІ) Постановою 

Кабінету Міністрів України №838 від 05.09.2012р. внесена радіотехнологія радіорелейного 

зв'язку в діапазоні частот 130-134 ГГц. 

 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, 

організації): 

провайдери та оператори телекомунікацій, підприємства Концерну РРТ, науково-дослідні 

та проектно-конструкторські організації при створенні нового покоління 

телекомунікаційних систем, вищі навчальні заклади при підготовці фахівців та наукових 

кадрів телекомунікаційного профілю.  

        Потенційним виробником є науково-виробниче підприємство ВАТ «Меридіан» 

ім. С.П.Корольова при налагодженні виробництва розроблених схем передавальних та 

приймальних трактів терагерцового діапазону. 

 

8. Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна 

документація, бізнес-план, готова до впровадження). 

Лабораторний зразок  симплексної цифрової радіорелейної лінії терагерцового діапазону 

частот 128-134 ГГц для передачі надвисокошвидкісної  (до 1,2 ГГбіт/с) передачі цифрової  

інформації. 

 

       9. Існуючі результати впровадження. 

          Розроблено нові схемо-технічні рішення та технології створення апаратних 

програмних засобів симплексної цифрової радіорелейної лінії терагерцового діапазону 

частот 128-134 ГГц для передачі надвисокошвидкісної (до 1,2 ГГбіт/с) передачі цифрової  

інформації. Результати роботи використовуються спільно з ВАТ «Меридіан» ім. 

С.П.Корольова (м.Київ) у рамках виконання робіт по проектуванню контрольно-

вимірювальної апаратури субтерагерцового діапазону та Одеським обласним 

радіотелевізійним передавальним центром (м.Одеса) (договір № С/944  від 17.04.2013р.) 

для  створення засобів передачі сигналів цифрового телебачення високої чіткості. Це дало 

змогу збільшити швидкість передачі інформації в 8 разів та істотно (до 10 разів) 

зменшити вартість обладнання. 

          Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні нових 

лекційних курсів «Проектування радіорелейних систем терагерцового діапазону» з 

дисципліни «Безпроводові телекомунікаційні системи ». 

 

10. Назва підрозділу, телефон, e-mail.  

Науково-дослідний інститут телекомунікацій  Національного технічного університету 

України “КПІ”,  кафедра телекомунікацій 

 

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання (вагомі): 

(монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).  
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П р и к л ад  о ф о р м л е н н я  Додатку 2 до Наказу № 2-368     від  24.10.14 р. 

(Опис завершеної розробки) 

Дослідження механізму з'єднання матеріалів в умовах керованої і 

високоенергетичної плазмохімічної обробки поверхонь 

Исследование механизма соединения материалов в условиях управляемой 

высокоэнергетической плазмохимической обработки поверхности 

Investigation of the mechanism of joining materials in the conditions of the 

controlled high-energy plasma chemical surface treatment 

 

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000572, НТУУ «КПІ» - 2109-п. 
2. Науковий керівник -   д.т.н., проф. Кузнецов В.Д., Кузнецов В.Д., Kuznetsov Valeriy D. 

3. Суть розробки, основні результати.   

(укр.)  

      Виявлення характеристик просторового положення плазми дуги керованою  зовнішнім 

магнітним полем дозволяє контролювати тепловнесення в основний метал у процесах 

аргоно-дугового наплавлення. Введення теплового потоку відхиленої магнітним полем 

плазми дуги безпосередньо на присадковий дріт супроводжується різким його плавленням, 

мінімальним підплавленням основи, і, відповідно, суттєвим збільшенням площ наплавленого 

металу. За результатами  досліджень розроблений та виготовлений макет пристрою введення 

магнітного поля із блоком керування та надані технологічні рекомендації щодо 

впровадження процесів при відновленні деталей лезвійного типу та тонкостінних 

конструкцій. 

Встановлення впливу  електромагнітних дій та складного газового середовища з 

активними компонентами на процес формування газопорошкових потоків дозволяє свідомо 

керувати просторовою організацією взаємного положення окремих фаз гетерогенного потоку 

в процесах нанесення покриття, змінювати енергетичні умови ведення процесу, впливаючи 

на структурні перетворення в матеріалі покриття, створювати нові фази в матеріалі покриття 

(в тому числі і нанорозмірного діапазону). За результатами досліджень розроблений макет 

розпилювального пристрою для газотермічного нанесення покриття із застосуванням 

поперечного магнітного поля і складних газових сумішей на основі повітря, який дозволяє 

узгоджувати взаємне положення фаз газопорошкового потоку, що суттєво впливає на 

коефіцієнт використання матеріальних та енергетичних ресурсів. 

Створення спеціального активного газового середовища при плазмовому різанні 

дозволяє контролювати процес розчинення азоту у розплавленому металі різу, що в 

подальшому зменшує кількість розчинного азоту у зварному шві, завдяки чому різко (у 

кілька разів) зменшується пористість зварних швів та їх робочі характеристики навіть без 

додаткової механічної обробки вирізаних крайок. На основі проведених досліджень 

розроблені технологічні рекомендації повітряно-плазмового різання із додаванням води і 

макети спеціального обладнання.  

(рос.) 

Проведены экспериментальные исследования влияния электромагнитных полей на 

электрическую дугу в процессах плазменного напыления и аргонодуговой наплавки; 

разработаны действующие макеты оборудования; определено влияние режимных параметров 

ведения процесса на показатели качества полученного продукта и эффективность 

технологий; исследовано процессы плазменной резки с плазмохимическим синтезом 

соединений азота для влияния на порообразование (…..переклад укр.варіанту). 

(англ.) 

Experimental researchers acting of electromagnetic fields on the arc in the processes of plasma air 

spraying and TIG surfacing are provided, and the models of that equipment are developed. The 



parameters of  the processes and the rates of the quality and efficiency of technologies are 

determined. Processes of plasmas cutting are resears… (бажано переклад укр.варіанту). 
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- Патент на корисну модель №29480. Спосіб формування газопорошкового потоку при 

плазмовому нанесенні покриттів / Пащенко В.М., Кузнецов В.Д., Свистун С.В. – опубл. 

10 січня 2008 р. Бюл. №1; 

- Патент на корисну модель №29482. Пристрій для формування газопорошкового потоку 

при плазмовому нанесенні покриттів / Пащенко В.М., Кузнецов В.Д., Свистун С.В.  – 

опубл. 10 січня 2008 р. Бюл. №1; 

- Патент на корисну модель №34848. Спосіб формування газопорошкового потоку при 

плазмовому напиленні / Пащенко В.М., Кузнецов В.Д., Солодкий С.П., Свистун С.В. – 

опубл. 26.08. 2008 р. Бюл. №16; 

- Патент на корисну модель №34849. Спосіб керування просторовим положенням 

плазмового  потоку / Пащенко В.М., Кузнецов В.Д. – опубл. 26.08. 2008 р. Бюл. №16; 

- Патент на корисну модель №42589. Пристрій для формування газопорошкового потоку 

при плазмовому напиленні / Пащенко В.М.,Василенко О.С. – опубл.10.07. 2009 р. Бюл. 

№13. 

5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Результати відповідають світовому рівню, а підходи до  керування енергетичними та 

технологічними можливостями джерел нагрівання за рахунок формування 

високотемпературних газових потоків із прогнозованими та керованими у просторі та часі 

тепловими, газодинамічними та концентраційними параметрами  не мають аналогів у 

світовій практиці інженерії поверхні. 

6.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Застосування розроблених технологій та обладнання дозволяє значно знизити 

собівартість та підвищити якість виробів з покриттями за рахунок: 

- підвищення на 30 – 70 % коефіцієнта використання матеріалу в процесах нанесення 

поверхневих шарів; 

- підвищення на 40 – 70 % продуктивності процесів газотермічного нанесення 

покриття; 

- зниження (на 30 – 40 %) питомих енерговитрат на одиницю оброблюваного 

матеріалу; 

- зменшення долі участі основного металу в поверхневому шарі до 2 – 5 %. 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 

Технології інженерії поверхні із керуванням  рівня енергетичного впливу на об’єкт можуть 

застосовуватись на підприємствах та в організаціях різних галузей промисловості: 

машинобудуванні, металургійному і гірничому комплексах, авіа і суднобудуванні, 

теплоенергетиці, де широко розповсюджені технології інженерії поверхні і гостро стоїть 

проблема підвищення ефективності виробництва.   

8. Стан готовності розробки. 
Розроблені та виготовлені макети обладнання, відпрацьовані відповідні технології і 

розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування експериментального 

обладнання. Можлива розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які 

повністю адаптовані до існуючого основного силового обладнання і можуть бути 

впроваджені у промислове виробництво.  

9. Існуючі результати впровадження. 

Технологія плазмового різання керованим плазмохімічним струменем впроваджена на 

Херсонському суднобудівному підприємстві у виробництві заготовок обшивки корпусів і 



забезпечує високу продуктивність, чистоту різу та хімічний склад поверхні під наступне 

зварювання. Заплановано сумісне використання технології і пристроїв з ІЕЗ ім. Є.О. Патона 

НАН України та «Інститутом механізації та електрифікації сільського господарства».  

Основні положення роботи впроваджені у підручнику “Інженерія поверхні ” та 

лабораторних роботах з курсів “ Обладнання та технологія для газотермічного нанесення 

покриття» та «Теоретичні основи інженерії поверхні”. За матеріалами роботи підготовлена 

докторська дисертація за темою: „Удосконалення технологій дифузійного зварювання 

паяння у вакуумі та повітряно-плазмового різання на основі аналізу газової фази і її взаємодії 

з металом та термодеформаційних процесів при зварюванні ”; захищена кандидатська 

дисертація за темою: „Підвищення ефективності плазмового напилення застосуванням 

електромагнітних дій”. Розроблена технологія підвищення зносостійкості лап культиватора 

плазмово-дуговим напиленням із застосуванням магнітних дій (дослідна партія виробів 

проходить випробування в Інституті механізації та електрифікації сільського господарства).  

 

10. Назва організації, телефон, Е-mail 
НТУУ”КПІ”, зварювальний факультет, кафедра відновлення деталей машин, 

406-82-42, kvd@wd.ntu-kpi.kiev.ua 

 

 

 

 

 

 

Макет плазмового пристрою для нанесення 

покриттів із магнітним керуванням процесом 

формування газопорошкового потоку 

 

 

 

Макет установки аргоно-дугового 

наплавлення неплавким електродом із 

застосуванням струмопровідного 

присадко-вого дроту і магнітним 

керуванням положенням електричної 

дуги 
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