
 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 149 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРОВОГО УЩІЛЬНЕННЯ ПО 

КРИВИЗНІ ФАЗОВОГО ФРОНТУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ 

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО 
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Сучасні цифрові радіорелейні лінії зв’язку (ЦРРЛЗ) відіграють одну з 

головних ролей в життєдіяльності та розвитку телекомунікацій. Вони приз-

начені для передачі різних видів повідомлень та послуг: телефонії, мульти-

медійних даних (відео, аудіо, дані), доступу до мережі Інтернет тощо. Шви-

дкий розвиток безпроводових систем зв’язку, що спостерігається останні 

два десятиліття, призвів до концентрації на обмежених територіях (напри-

клад, у великих мегаполісах) значної кількості ЦРРЛЗ. На даний час у знач-

ній кількості країн, включаючи й Україну, назріла проблема нестачі радіо-

частотного ресурсу (РЧР), частотна, часова, просторова та поляризаційна 

складова якого при відомих методах обробки сигналів та конфігурації 

ЦРРЛЗ повністю себе вичерпали в діапазоні частот до 40 ГГц. 

Кардинальним вирішенням вказаної проблеми, є освоєння більш висо-

кочастотних діапазонів, зокрема міліметрового та терагерцового діапазонів, 

експериментальні зразки обладнання ЦРРЛЗ для яких вже з’явилися [1] та 

які показують можливість організації передачі потоків інформації зі швид-

костями у декілька Гбіт/с. Проте, необхідно відзначити, що вартість такого 

обладнання на даний час ще дуже висока. Це, в першу чергу, пов’язано зі 

складністю технологічного створення обладнання ЦРРЛЗ терагерцового та 

міліметрового діапазонів. З іншого боку, довжина прольоту таких ЦРРЛЗ на 

даний час через вплив середовища поширення радіохвиль (в першу чергу, 

через значне поглинання в атмосферних газах та опадах) не може переви-

щувати 1–5 км.  

Виходячи з цього, актуальною стає науково-технічна задача пошуку чи 

розробки методів повторного використання РЧР діючих та перспективних 

ЦРРЛЗ, що працюють в діапазоні нижче 40 ГГц та довжина прольоту яких 

може сягати більше 5 км. 

Одним з перспективних методів вирішення вказаної задачі, на думку 

автора роботи, може виступати удосконалений метод просторової обробки 

сигналів на основі фізичного явища кривизни фазового фронту електромаг-

нітної хвилі, що адаптований для використання в ЦРРЛЗ. 

У роботах [2, 3] показана можливість практичного застосування фізич-

ного явища кривизни фазового фронту електромагнітної хвилі (ЕМХ) в різ-

них радіотехнічних системах (в першу чергу радіолокації і акустиці) з ме-

тою вирішення певного кола науково-технічних завдань. Прикладами поді-

бних завдань є процедури корекції вагових коефіцієнтів каналів цифрової 
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фазованої антенної решітки (ЦФАР), обумовленої неідентичністю їх амплі-

тудно-частотних (АЧХ) і фазо-частотних характеристик (ФЧХ) по опор-

ному джерелу радіосигнала, що розташоване в ближній зоні цієї ЦФАР [3] 

або фокусуванні ЦФАР радіолокаційної станції (РЛС) в зону Френеля [2] з 

метою створення в цій зоні електромагнітної хвилі (ЕМХ), амплітудний і 

фазовий розподіл якої ідентичний ЕМХ в дальній зоні (зоні Фраунгофера). 

Такий підхід в свою чергу дозволяє оцінити в лабораторних умовах завадо-

захищеність даної РЛС при придушенні зосереджених джерел завад по біч-

них пелюстках ЦФАР, виключаючи необхідність виносу цих джерел на де-

сятки-сотні кілометрів, а лише розташовуючи їх в зоні Френеля ЦФАР РЛС. 

В роботі [4] дано теоретичний аналіз використання кривизни фазового 

фронту ЕМХ джерела радіовипромінювання для вирішення задачі просто-

рової селекції за допомогою трьохелементної розрідженої антенної решітки 

(РАР) корисного радіосигналу на фоні радіосигналу від джерела завад за 

умови знаходження обох джерел на одному пеленгу, але на різних відстанях, 

та при використанні одного й того самого діапазону радіочастот та виду по-

ляризації.  

 
Рисунок.1 Схема, що пояснює ідею просторового ущільнення по кривизні фазового 

фронту для ЦРРЛЗ: А1–АК — антени, ДУС — діаграмоутворююча схема; 

СОРТПрдПрм — схема об’єднання/роз’єднання трактів передачі та прийому, 

ЦРРС — цифрова радіорелейна станція. 

Відповідно до проведенного аналізу джерел [2–4] виникла ідея засто-

сування фізичного явища кривизни фазового фронту ЕМХ для забезпечення 

повторного використання РЧР в ЦРРЛЗ. Суть ідеї полягає в тому, щоб на 

передавальній частині ЦРРЛЗ для сигналу кожного з абонентів, які одноча-

сно використовують одну й ту саму несну радіочастоту, смугу радіочастот 

та поляризацію, сформувати в напрямку приймальної частини ЦРРЛЗ ви-

промінення ЕМХ з різною кривизною фазового фронту, а на приймальній 
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частині ЦРРЛЗ навпаки здійснити взаємне розділення ЕМХ різних абонен-

тів один від одного по кривизні фазового фронту ЕМХ.   

Структурна схема, яка схематично пояснює ідею просторового ущіль-

нення радіосигналів M різних абонентів на ЦРРЛЗ по кривизні фазових фро-

нтів ЕМХ зображена на рис.1. 
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Анотація 

Запропоновано спосіб повторного використання радіочастотного ресу-

рсу цифрової радіорелейної лінії зв'язку, що базується на ідеї просторового 

ущільнення і селекції електромагнітних хвиль різних абонентів по кривизні 

їх фазових фронтів. 

Ключові слова: радіочастотний ресурс, кривизна, фазовий фронт, еле-

ктромагнітна хвиля. 

Аннотация 

Предложен способ повторного использования радиочастотного ресурса 

цифровой радиорелейной линии связи, базирующийся на идее пространст-

венного уплотнения и селекции электромагнитных волн различных абонен-

тов по кривизне их фазовых фронтов. 

Ключевые слова: радиочастотный ресурс, кривизна, фазовый фронт, 

электромагнитная волна. 

Abstract 

A method for re-use of radio frequency resource of digital radio-relay 

communication lines, based on the idea of spatial multiplexing and selection of 

electromagnetic waves of different subscribers in the curvature of the phase 

fronts.  

Keywords: radio frequency resource, curvature, phase front, the 

electromagnetic wave. 


