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Робота присвячена розробленню принципів побудови і методів підвищення
ефективності телекомунікаційних мереж і систем в міліметровому діапазоні
довжин хвиль на основі гібридних технологій, що є актуальним і економічно
обґрунтованим напрямом розвитку науки та техніки на сучасному етапі.
Проаналізовано

методи

побудови

телекомунікаційних

систем

в

міліметровому діапазоні на основі волоконно-ефірних та гетерогенних мереж,
стратосферних комплексів зв’язку, оптоелектронних методів формування та
передавання радіосигналів
Виконано порівняльний аналіз шумів в каналі зв’язку міліметрового
діапазону, пов’язаних з інтерференційними завадами, оптоелектронними
методами генерації радіосигналів, в тому числі з формуванням випромінювання в
фазованих антенних решітках, ефектами молекулярного поглинання та
перевипромінювання в атмосфері, результати якого можуть бути використані для
побудови та підвищення ефективності майбутніх мобільних систем.
Вперше розроблено квазіоптичну модель радіоканалу в міліметровому
діапазоні, в якій враховуються втрати, зумовлені геометричною розбіжністю
випромінювання, багатопроменевим поширенням з урахуванням ефектів
множинного відбиття та дифракцій, ефектів поглинання, що може бути
використано для розроблення методів збільшення дальності та доступності
зв'язку за рахунок створення зон підсилення сигналу.
На

основі

аналізу

показників

якості,

шумових

та

динамічних

радіочастотних характеристик компонентів для гібридних волоконно-ефірних
систем передачі запропоновано рішення, що об’єднує технології множення
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частоти на основі методів зовнішньої модуляції, дистанційного оптичного
гетеродину, відновлення оптичного сигналу з радіосигналу, поляризаційного та
спектрального мультиплексування, інтегрованого з методом MIMO, що може
бути використано для збільшення пропускної здатності та безшовної інтеграції
телекомунікаційних систем, які працюють в різних діапазонах частот, в тому
числі в різних піддіапазонах міліметрових хвиль.
Розроблено

рекомендації

для

подальших

досліджень

моделей

енергетичного розрахунку, оптимальних методів модуляції і мультиплексування
сигналів, вибору архітектури мереж в міліметровому діапазоні хвиль із
застосуванням гібридних технологій.
Ключові слова: міліметровий діапазон хвиль, 5G, гібридні технології,
волоконно-ефірні

системи,

оптичне

дистанційне

гетеродинування,

вузькоспрямовані антени, енергетичні зони покриття, відношення сигнал/шум,
гетерогенні технології, енергетична ефективність, спектральна ефективність.

ABSTRACT
Kremenetskаyа Y. Methods of improving the efficiency of millimeter wave
telecommunication systems based on hybrid technologies. – Qualifying scientific
work on the rights of manuscripts.
The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.12.02 –
Telecommunication systems and networks - State University of Telecommunications,
Kyiv, 2021.
The work is devoted to the development of principles of construction and methods
for improving the efficiency of millimeter wave telecommunication networks based on
hybrid technologies, which is a relevant and economically sound direction of the
development of science and technology at the present stage.
Methods of constructing millimeter wave telecommunication systems based on
fiber-wireless and heterogeneous networks, stratospheric communication systems,
optoelectronic methods for generating and transmitting radio signals are analyzed
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A comparative analysis of noise in the millimeter wave communication channel
associated with interference, optoelectronic methods for generating radio signals,
including the formation of radiation in phased array, effects of molecular absorption and
reradiation in the atmosphere, the results of which can be used to construct those to
increase the efficiency future mobile systems.
For the first time, a quasi-optical model of a millimeter wave radio channel was
developed, which takes into account losses due to the geometric discrepancy of
radiation, multipath propagation taking into account the effects of multiple reflections
and diffraction, absorption, which can be used to develop methods for increasing the
range and availability of communication by creating signal amplification zones.
Based on the analysis of quality indicators, noise and dynamic radio-frequency
characteristics of components for hybrid fiber-wireless transmission systems, a solution
is proposed that combines frequency multiplication technologies based on external
modulation methods, remote optical local oscillator, restoration of an optical signal from
a radio signal, polarization and spectral multiplexing integrated with MIMO method,
which can be used to seamless integration of telecommunication systems that operate in
different frequency ranges, including in various sub-bands of millimeter waves.
Compensating adaptive methods are proposed for the integrated architecture of
fiber-wireless networks and the formation of radiation in phased antenna arrays. These
methods balance the limiting radio-frequency characteristics of the main components
that affect the efficiency of the application of fiber-wireless technologies in millimeter
wave telecommunication systems.
Recommendations have been developed for further studies of energy calculation
models, optimal methods of modulation and multiplexing of signals, the choice of
network architectures in the millimeter wavelength range using hybrid technologies.
Key words: millimeter wave, 5G, hybrid technologies, fiber-wireless systems,
optical remote heterodyning, narrowly directed antennas, energy coverage, signal-tonoise ratio, heterogeneous technologies, energy efficiency, spectral efficiency.
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NLOS - non-line-of-sight (зона поза прямої видимості);
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ВСТУП
Актуальність

теми.

П'яте

покоління

(англ. 5th

Generation,

5G)

безпроводових телекомунікаційних технологій розробляється для користувачів
мобільних мереж з 2015 року та є важливим орієнтиром для розвитку. Для
реалізації всього потенціалу 5G, різних нових додатків, таких як: штучний
інтелект, передача відеотрафіка в форматах HDTV (англ. High Definition
Television ̶ телебачення високої чіткості), UHDTV (англ. Ultra High Definition
Television ̶

телебачення надвисокої чіткості) та 3D (англ. 3 Dimensions ̶

тривимірне) відео, Інтернет речей (англ. Internet of Everything, IoT) та інших
інновацій, необхідно збільшення обсягу трафіку даних, яке в свою чергу вимагає
дуже високої пропускної здатності для кожного пристрою (до декілька Гбіт/с) з
ємністю трафіку на одиницю площі на рівні 10 Мбіт/с/м2. Швидкість відеотрафіка
в мобільних мережах для форматів HDTV та UHDTV для нестиснутої передачі
може досягати відповідно 24 Гбіт/с і 100 Гбіт/с. Рішенням такого завдання може
бути використання частотного ресурсу міліметрового діапазону (ММД, 30-300
ГГц), оскільки швидкість передачі даних перетворюється в попит на доступну
смугу пропускання. З іншого боку, такі унікальні особливості хвиль ММД, як
наявність вікон прозорості та піків поглинання в атмосфері, можливість
проникнення через деякі неметалеві матеріали, стійкість до інтерференційних
завад, можливість формування вузькоспрямованого випромінювання і роздільна
здатність, роблять ММД перспективним для використання не тільки в наземних
системах зв'язку. Цей діапазон є перспективним для застосування в системах
безпеки, відеоспостереження, сенсорних технологіях, в системах зв'язку з
безпілотними літальних апаратів, тощо. За рекомендаціями Міжнародного Союзу
Електрозв'язку ITU-R M.2083-0 до завдань майбутнього розвитку мобільних
телекомунікацій на період до 2020 року та далі відносять впровадження нових
сценаріїв використання, можливостей, забезпечення адаптації та гнучкості.
В даний час спектр ММХ широко використовується для супутникового,
транзитного зв'язку, в стандартах безпроводового зв'язку IEEE 802.15.3c, IEEE
802.15.3ad, але проблеми створення телекомунікаційних систем в ММД
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залишаються

значними.

Дослідження

в

області

генерації

і

модуляції

радіосигналів, моделювання радіоканалів і мережевих архітектур в ММД у
поєднанні з енергоефективністю, надійністю, високою пропускною здатністю та
безпекою,

є

основними

завданнями

для

розробників

майбутніх

телекомунікаційних систем.
Освоєння ММД хвиль для телекомунікацій в значній мірі пов'язано з
фундаментальними дослідженнями: моделюванням каналів з урахуванням шумів,
пов'язаних з молекулярним поглинанням (перевипромінюванням) в атмосфері та
апаратними обмеженнями, ефектів множинного відбиття та дифракцій в умовах
щільної міської забудови. Найбільш перспективними для реалізації технологій 5G
і наступних поколінь розглядаються діапазони 28 ГГЦ, 38 ГГц, 60 ГГц, 73 ГГц,
100 ГГц для стільників різних розмірів та сценаріїв використання, як всередині,
так і поза приміщеннями. Характерні для безпроводових сигналів ММД явища
блокування, поглинання, а також шумові, та динамічні обмеження потужності
приймально-передавальних пристроїв можуть бути компенсовані гібридними
технологіями в ММД, які сьогодні також розвиваються. Неоднорідні гетерогенні
(HetNet) структури мереж, що підтримують різні технології і працюють в різних
діапазонах довжин хвиль, мають різні розміри зон покриття. Малі стільники у
відкритих середовищах (30-150 м) і всередині приміщень в ММД можуть бути
інтегровані з іншими більш низькочастотними діапазонами або іншими
піддіапазонами ММД. Гетерогенні технології, в тому числі з використанням
ММД,

можуть

забезпечити

ефективне

просторово-рознесене

повторне

використання радіоресурсів.
Оптоелектронні методи формування сигналів ММД у порівнянні з
електронними вважаються більш ефективними і економічно обґрунтованими для
практичної реалізації у волоконно-ефірних інтегрованих системах і мережах
телекомунікацій. Застосування оптоелектронних технологій і волоконно-ефірних
структур мереж сприяє усуненню проблем, пов'язаних з електричними фазовими
шумами,

I/Q-дисбалансом,

підсилювачів

потужності,

нелінійними
проблемами

характеристиками
створення

електричних

аналого-цифрових
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перетворювачів, які б працювали в смузі ММХ. Такі переваги оптоелектронних
методів використовуються при формуванні діаграм спрямованості фазованих
антенних решіток (ФАР), що дозволяє використовувати поляризаційний та
спектральний розділ сигналів, а також високі динамічні та підсилювальні
характеристики ФАР.
Розробці нових методів підвищення ефективності широкосмугових
телекомунікаційних систем присвячено значну кількість робіт вчених: В.К.
Стеклов, Л.Н. Беркман, М.М. Климаш, В.Л. Банкет, М.І. Мазурков, Е.О. Сукачов,
Л.О. Уривський, C.M. Akujuobi, X. Zhang, J. G. Andrews. В розвиток
телекомунікацій в ММД значний внесок зробили вчені: М.Є. Ільченко, Т.М.
Наритник, В.І. Слюсар, К.С. Сундучков, С.О. Кравчук, T.S. Rappaport, C. R.
Anderson, F. Khan, H. Shokri-Ghadikolaei, V.J. Urick, J. Yao та багато інших.
Розробка

моделей архітектур

і

методів підвищення ефективності

телекомунікаційних систем в ММД є тривалим процесом і ґрунтується на
закономірностях, які відрізняються від підходів до моделювання інших систем,
що працюють в більш низькочастотних діапазонах.
Зважаючи на вищенаведене, актуальним питанням є розробка методів
підвищення ефективності телекомунікаційних систем в ММД на основі інтеграції
гібридних

технологій.

Це

є

перспективним,

важливим

і

економічно

обґрунтованим напрямом розвитку науки і техніки на сучасному етапі.
Науковою проблемою, вирішенню якої присвячена дисертаційна робота, є
розробка методів підвищення ефективності перспективних телекомунікаційних
систем в міліметровому діапазоні хвиль на основі гібридних технологій.
Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дослідження проведено в межах науково-дослідних робіт: «Елементи фотонних
мереж зв’язку» (ДР № 0115U004265), «Дослідження застосування міліметрового
і субміліметрового діапазонів в телекомунікаційних системах» (ДР №
0116U006294) і «Розробка методів поліпшення характеристик фотонних
компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах»
(ДР № 0117U003962).
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка нових
концепцій, підходів для створення методів побудови та підвищення ефективності
перспективних телекомунікаційних систем на основі гібридних технологій в
ММД хвиль.
Для досягнення мети вирішуються наступні наукові задачі:
– аналіз особливостей та переваг, обмежуючих факторів та методів їх
компенсації при застосуванні хвиль міліметрового та субміліметрового діапазонів
в наступних поколіннях телекомунікаційних систем;
– аналіз методів та підходів при математичному моделюванні радіоканалів
в ММД;
– розробка принципів інтеграції технологій, завдяки яким підвищується
ефективність телекомунікаційних систем в ММД;
– розробка та обґрунтування застосування оптоелектронних методів
формування, модуляції та передачі радіочастотного сигналу ММД з урахуванням
шумових та обмежуючих характеристик електричних та оптичних компонентів;
– розробка квазіоптичної моделі радіоканалу в ММД, яка може бути
використана для розрахунку інтерференційних завад, втрат сигналу в
багатопроменевих

моделях

поширення

з

урахуванням

розбіжності

випромінювання, множинного відбиття та дифракцій, а також ефектів поглинання
сигналу в різних середовищах;
–

розробка

дистанційним

інтегрованої

волоконно-ефірної

гетеродинуванням,

з

архітектури

поляризаційним

та

мережі

з

спектральним

мультиплексуванням каналів для безшовної інтеграції мереж HetNet з високою
пропускною спроможністю, порівняною з швидкістю передачі у волоконооптичних мережах;
– розробка

математичної

моделі,

що описує

закономірності

оптоелектронного формування випромінювання в ММД хвиль з високим
коефіцієнтом підсилення для ФАР з урахуванням оптичних та електричних
шумів;
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– розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності та напрямків
подальших досліджень телекомунікаційних систем в ММД.
Об'єкт дослідження – процеси реалізації та шляхи підвищення
ефективності телекомунікаційних систем в ММД хвиль.
Предмет дослідження – методи розробки архітектури мереж, моделей
радіоканалів, методи підвищення ефективності телекомунікаційних систем в
ММД хвиль з використанням гібридних технологій.
Методи досліджень: універсальна теорія дифракції, теорія ймовірності, в
тому числі стохастична геометрія, теорія масового обслуговування, теорія антен,
теорія фазованих антенних решіток, теорія лінійних стаціонарних систем, теорія
нелінійних динамічних систем, числові методи, методи диференціального й
інтегрального числення, математичне та комп'ютерне моделювання.
Наукова новизна одержаних результатів.
У ході виконання дисертаційної роботи одержані нові наукові положення і
результати:
– вперше створений метод для розрахунку енергетичного бюджету
радіоканалу в ММД хвиль із застосування квазіоптичної моделі, в якому
враховується розбіжність випромінювання, множинні відбиття та дифракції,
ефекти поглинання в різних середовищах, що, на відміну від сучасних емпіричних
моделей розрахунку втрат сигналу в радіоканалі, дозволяє збільшити дальність
зв'язку та точність розрахунку рівня сигналу в точці прийому для зон прямої та
поза прямої видимості;
– удосконалено методику розрахунку шумів в каналі ММД, які пов’язані з
шумами молекулярного поглинання та перевипромінювання в атмосфері,
інтерференційними ефектами, шумами, пов’язаними з оптоелектронними
методами генерації та модуляції радіосигналу, що на відміну від існуючих
класичних методів дозволяє збільшити точність розрахунку бюджету каналу;
– вперше запропоновано архітектуру волоконно-ефірної мережі в ММД
хвиль,

в

якій

об’єднано

технології

дистанційного

гетеродинування,

поляризаційного та спектрального мультиплексування, інтегрованого з методом
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MIMO, зовнішньої модуляції з можливістю множення частоти та відновлення
оптичного сигналу з радіосигналу ММД, переданого через безпроводовий канал,
що дозволяє знизити вимоги до пропускної здатності для оптичних та
електричних компонентів;
– вперше запропоновано метод безшовної інтеграції складної структури
майбутніх телекомунікаційних мереж з можливістю використання форматів
модуляції високого порядку, переналаштування частоти для різних діапазонів
частот, в тому числі для піддіапазонів в міліметровій смузі для гібридних
гетерогенних мереж на основі інтеграції радіо- та волоконно-оптичних
технологій;
–

вперше

розроблено

методику

підвищення

ефективності

телекомунікаційних систем у ММД хвиль, що базуються на гібридних
технологіях,

де

узгоджені

обмежуючі

та

динамічні

характеристики

передавального модуля інтегрованої волоконно-ефірної архітектури мережі, на
основі вдосконаленної енергетичної моделі радіоканалу, що дозволяє реалізувати
безшовну інтеграцію складної структури майбутніх телекомунікаційних мереж з
можливістю адаптації під різні вимоги та підвищити пропускну здатність до
швидкостей в волоконно-оптичних системах передачі.
Отримані методи, методики, моделі формують сукупність методів
підвищення ефективності перспективних телекомунікаційних мереж та систем у
ММД хвиль за допомогою використання гібридних технологій, що визначено
предметом дисертаційного дослідження.
Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення
одержаних результатів полягає в створенні теоретико-прикладних основ
енергетичного аналізу, методів проектування та підвищення ефективності
телекомунікаційних систем в ММД хвиль із застосуванням гібридних технологій,
а саме:
на основі проведеного аналізу існуючих емпіричних методів та підходів до
математичного моделювання радіосистем 5G в ММД хвиль встановлено, що для
вдосконалення розрахунків потрібна подальша розробка концепцій моделей
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радіоканалів та систем в ММД хвиль, які ґрунтуються на фундаментальних
фізичних підходах з урахуванням характеристик і обмежень приймальнопередавального обладнання, в тому числі, що працюють на основі гібридних
технологій із забезпеченням безшовної інтеграції, характеристик поширення
ММХ всередині приміщень та у відкритих середовищах (акт впровадження від
ТОВ «АСКО – інформаційні технології»).
удосконалено методику розрахунку енергетичного бюджету радіолінії, в
якій на відміну від класичних підходів враховуються наступні фізичні ефекти:
квазіоптична модель поширення випромінювання, в якій враховуються втрати,
зумовлені геометричною розбіжністю випромінювання, ефекти множинного
відбиття

та

дифракцій,

перевипромінювання
оптоелектронними

в

ефекти

атмосфері,

методами

молекулярного
шуми

генерації,

та

поглинання

обмеження,

формування

пов'язані

та
з

випромінювання

радіосигналів в ФАР. Розроблена методика дозволяє оцінити для зон поза прямої
видимості міської забудови можливість підсилення сигналу ММД до 5 дБ за
рахунок ефектів відбиття та дифракції, із застосуванням штучних відбивачів
підсилення

досягає
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дБ,

значення

відношення

сигнал/шум

для

оптоелектронного методу формування вузькоспрямованого випромінювання в
ФАР для ММД приймає значення нижче 20 дБ, точність розрахунків із
застосуванням квазіоптичної моделі радіоканалу збільшується на 10 дБ (акт
впровадження від ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв’язок»).
на основі розробленої методики проведений порівняльний аналіз складових
енергетичного бюджету радіолінії ММД, з якого встановлена значимість впливів
як інтерференційних завад, так і шумів, обмежень пов'язаних з гібридними
методами генерації, модуляції, формуванням випромінювання радіосигналів,
ефектів поширення в атмосфері, ефектів відбиття та дифракції сигналів в міській
забудові. Розроблений метод дозволяє збільшити достовірність розрахунків втрат
в каналі ММД на 17 % (акт впровадження від ТОВ «Науково-технічний центр
Енергозв’язок»);
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розроблена гібридна архітектура телекомунікаційної мережі, в якій
враховуються показники якості, обмежуючи фактори, динамічні характеристики
як електричних так і оптичних компонентів, використані технології множення
частоти на основі методів зовнішньої модуляції, дистанційного оптичного
гетеродину,

фотонної

демодуляції,

поляризаційного

та

спектрального

мультиплексування. На основі розробленої архітектури досягнуто можливість
безшовної інтеграції HetNet мереж, які працюють в різних діапазонах частот, в
тому числі в різних піддіапазонах ММД, збільшення пропускної здатності до
значень, які можливо порівняти зі швидкістю передачі в волоконно-оптичних
мережах (акти впровадження від Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика, ТОВ «АСКО – інформаційні технології», ПрАТ
«Фарлеп-Інвест»).
Отримані в результаті дисертаційного дослідження положення, методи,
методики, моделі зможуть бути використані при проектуванні, енергетичних
розрахунках телекомунікаційних систем в ММД та подальшому дослідженні
збільшення їх енергетичної ефективності.
Науково-технічні рішення щодо практичного використання розробленої
методики підвищення ефективності телекомунікаційних систем зв’язку із
застосуванням

гетерогенних

технологій

та

волоконно-ефірної

гібридної

конфігурації мереж використані в навчальному процесі Державного університету
телекомунікацій, зокрема для введення інноваційного змісту навчання з
дисциплін: «Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління»,
«Проектування та технічна експлуатація РЕЗ та комплексів», «Мережі та системи
радіозв’язку і радіодоступу нового покоління».
Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в
рамках виконання науково-дослідних робіт «Елементи фотонних мереж зв’язку»
(ДР

№

0115U004265),

субміліметрового

«Дослідження

діапазонів

в

застосування

телекомунікаційних

міліметрового

системах»

(ДР

і
№

0116U006294) і «Розробка методів поліпшення характеристик фотонних
компонентів для їх застосування в перспективних телекомунікаційних мережах»
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(ДР № 0117U003962). Впровадження результатів дослідження підтверджуються
відповідними актами, наведеними в додатку до дисертаційної роботи.
Особистий внесок здобувача. В дисертації узагальнено результати
досліджень, виконаних автором самостійно [3, 13, 14, 16, 18, 25, 26] та в
співавторстві [1, 2, 4-12, 15, 17, 19-24, 27]. Особисто автором здійснена розробка
загальної концепції дисертації, вибір об’єктів, визначено мету та задачі роботи,
обрано та обґрунтовано методи досліджень. В наукових публікаціях у
співавторстві автору належать: провідна роль у виборі та обґрунтуванні напрямку
досліджень, постановка задачі на різних етапах виконання роботи, аналіз та
інтерпретація одержаних результатів. У статтях із співавторами: [10, 15, 17, 19,
27] відокремлено основні проблеми реалізації телекомунікаційних технологій в
ММД та визначені концепції та підходи для створення методів побудови та
підвищення ефективності перспективних телекомунікаційних систем та мереж в
ММД хвиль; [1, 2, 20-22] визначено архітектури мереж на основі гібридних
технологій, що сприяють реалізації телекомунікацій у ММД; [4, 5, 12] розроблена
квазіоптична модель радіоканалу ММД та розроблені методи збільшення
дальності та доступності зв’язку за рахунок створення зон підсилення сигналу,
розроблена модель радіоканалу із застосуванням штучних відбивачів та
проаналізована енергетична ефективність такого рішення; [7, 9, 11, 23, 24]
запропонована волоконно-ефірна архітектура мережі в ММД та методи безшовної
інтеграції гетерогенних мереж; [6, 8, 26] розроблено математичну модель на
основі стохастичної геометрії для розрахунку інтерференційних шумів,
розроблено методику розрахунку шумів, пов’язаних з оптоелектронними
методами формування радіосигналів ММД.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні
результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науковотехнічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і
наукових співробітників Державного університету телекомунікацій 2009 – 2019
р.; VІ науковій конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в
інфокомунікаціях та освіті» (м. Київ, ДУІКТ, 05-06.11.2009 р.); VІІ Міжнародній
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науково-технічній конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»
(м. Київ, ДУІКТ, 10-14.10.2011); IX науковій конференції «Сучасні тенденції
розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» (м. Київ, ДУІКТ, 2223.11.2012); V Міжнародній науково-практичній конференції «Інфокомунікації –
сучасність та майбутнє» (м. Київ, ДУТ, 29-30.10.2015); регіональному семінарі
МСЕ «Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост-NGN, 4G та 5G»
(м. Київ, ДУТ, 17-18.11.2016); міжнародній технічній конференції «РТПСАС2017» (Київ, НТУУ "КПІ", 20-26.03.2017); Eleventh International Scientific
Conference «Modern challenges in telecommunications» (МСТ-2017, Kyiv, 1821.04.2017); IEEE XI International Conference on Antenna Theory and Techniques
(ICATT'17, Kyiv, 24-27.05.2017); IEEE First Ukraine Conference on Electrical and
Computer Engineering (UKRCON-2017, Kyiv, 29.05-05.06.2017); IEEЕ 4th
International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications
«Science and Technology (PIC S&T, Kyiv, 10-13.10.2017); регіональній конференції
МСЕ «Перспективи надання послуг на основі мереж пост-NGN, 4G і 5G.
Організаційні та технічні рішення по їх побудові та захисту» (Київ, ДУТ, 0709.06.2017); ХІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми
телекомунікацій» (Київ, НТУУ “КПІ”, 16-20.04.2018); IEEE Conference
Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018, Kyiv, 2427.05.2018); 9th International IEEE Conference on Ultrawideband and Ultrashort
Impulse Signals (UWBUSIS-2018, Kyiv, 04-07.09.2018); ХІІІ Міжнародній науковотехнічній конференції «Перспективи телекомунікацій» (Київ, НТУУ “КПІ”, 1519.04.2019); IEEЕ 6th International Scientific-Practical Conference Problems of
Infocommunications «Science and Technology (PIC S&T, Kyiv, 8-10.10.2019); The
IEEЕ International Conference on Radio Electronics & Info Communications
(UkrMiCo, Odessa, 9-13.09.2019).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослiдження опублiковано
пiсля захисту кандидатської дисертацiї в 27 наукових працях та 1 монографії.
Зроблено 17 доповiдей на міжнародних наукових та науково-технічних
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конференціях, з яких 13 мiжнародних, 7 зареєстровані за підтримкою асоціації
IEEE (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу,
шести розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи
складає 316 с. друкарського тексту, у тому числі містить 127 рисунків та таблиць,
26 с. списку використаних джерел.
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РОЗДІЛ 1
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ХВИЛЬ
МІЛІМЕТРОВОГО ТА СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ В
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
1.1

Перспективи

субміліметрового

та

діапазонів

проблеми
в

п’ятому

реалізації
та

міліметрового

наступних

та

поколіннях

телекомунікаційних мереж
Освоєння частотних ресурсів міліметрового і субміліметрового діапазонів є
одним із шляхів вирішення проблеми підвищення пропускної здатності
телекомунікаційних систем ( рис. 1.1 ).

Рис. 1.1. Використання спектра різними радіосервісами
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До міліметрового діапазону (ММД) електромагнітних хвиль відносять
частоти від 30 до 300 ГГц (довжина хвиль 1-10 мм). Останнім часом в наукових
джерелах по телекомунікаціях частіше стали відносити до перспективних ділянок
спектру ділянки приблизно в мережах від 28-100 ГГц [1,2] до 0,1-10 ТГц [3]. В
даний час ММД використовується як в супутниковому зв'язку, в наземному
радіорелейному зв'язку. У комерційному зв'язку вже успішно використовуються
піддіапазони частот 27-32 ГГц, 36-38 ГГц і 40.5-42.5 ГГц. Нижні з цих частот були
освоєні в США для забезпечення радіодоступу при побудові телекомунікаційних
мереж за технологією LMDS (Local Multipoint Distribution Service, локальна
багато точкова розподілена служба зв'язку). Пізніше технологію LMDS стали
використовувати і для мереж телевізійного мовлення. Системи зв'язку, що
працюють на частотах 40.5-42.5 ГГц, отримали назву MVDS (Multipoint Video
Distribution Systems, багатоточкова розподілена відеослужба). Стандарти
міліметрового діапазону вже використовуються в системах близького доступу,
наприклад, стандарт 802.11ad, Wireless HD.
Хоча вивчення міліметрових хвиль (ММХ) триває вже понад 100 років,
дослідницький інтерес до міліметрових технологій зв'язку продовжує зростати.
На сьогодні особливий попит на ММД є для підтримки нових концепцій
мобільних мереж 5G [1,2,5]. Смуга пропускання безпроводового каналу 5G ММД
буде більше, ніж в 10 разів, порівняно до довгострокової еволюції (LTE) 20 МГц
ширини стільникових каналів. Так, наприклад, в жовтні 2003 року Федеральна
комісія зв'язку США (англ. Federal Communications Commission, FCC) оголосила,
що частоти в межах 71-76 ГГц, 81-86 ГГц і 92-95 ГГц (в сукупності звані E-band)
будуть доступні для надшвидкісної передачі даних, включаючи з'єднання типу
«точка-точка» WLAN, мобільний транспорт і широкосмуговий доступ в Інтернет
[2]. У 2016 році FCC визначила великі смуги пропускання в діапазоні ММХ для
майбутніх

безпроводових

мереж

телекомунікацій,

а

саме:

64-71

ГГц

неліцензійних смуг (плюс попередні 57-64 ГГц), 27,5-28,35 і 37-40 ГГц [2].
Величезна доступна смуга пропускання може потенційно привести до швидкості
передачі в декілька гігабіт на секунду для кожного користувача.
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Рекомендація ITU-R M.2083-0 [6] визначає рамки і спільні цілі майбутнього
розвитку Міжнародних мобільних телекомунікацій (англ.IMT, International
Mobile Telecommunications) на 2020 рік і подальший період як забезпечення на
майбутні потреби мережевого суспільства як для розвинених країн, так і для
країн, що розвиваються. В цієї Рекомендації докладно описуються рамки
майбутнього розвитку IMT на 2020 рік і подальший період, включаючи широкий
спектр можливостей, пов'язаних з передбачуваними сценаріями використання
частотного ресурсу ( рис. 1.2 ).

Рис. 1.2. 5G сценарії використання і основні показники IMT-2020
Основні показники ефективності на 2021 рік, як передбачається в [6]
повинні збільшитися:
1) пікова швидкість передачі даних 10 Гбіт/с (для крайових областей
стільників до 100 Мбіт/с);
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2) швидкість передачі для одного користувача до 100 Мбіт/с;
3) спектральна ефективність в 3 рази;
4) щільність потоку даних ( або ємність трафіку на одиницю площі) до
10 Мбіт/с/м2;
5) енергетична ефективність в 100 разів;
6) затримка в безпроводових мережах при мобільності 500 км/год
зменшиться до 1 мс;
7) щільність мережевих пристроїв 106 одиниць/км2.
З 2013 року були створені наднаціональні та національні дослідницькі
організації і проекти для досягнення цих технічних показників 5G: Європейський
союз (ЄС) 5GPPP/METIS, Китай IMT-2020 (5G) Promotion Group, Koрея 5G
Forum, Японія (ARIB). ЄС також почав дослідження технології Beyond 5G в
рамках H2020 (ICT 2017-09), де для реалізації показників 5G повинен
використовуватися ресурс ММХ [7].
Використання частотного ресурсу ММД та субміліметрового діапазону в
безпроводових мережах для збільшення швидкостей передачі до декількох Гбіт/с
доцільне, оскільки зростання швидкості передачі даних перетворюється в попит
на доступну смугу пропускання. Зокрема, з шириною смуги пропускання В Гц з
адитивним білим гауссовим шумом пропускна здатність визначається відповідно
до формули Шеннона [8] наступним чином:
C  B log 2 1  P N0 B  ,

(1.1)

де P - потужність прийнятого сигналу, N0 - спектральна щільність потужності
шуму.
Отже, пропускна здатність збільшується зі збільшенням смуги пропускання
B, а потужність сигналу P обмежена нормами і/або апаратним обмеженням.
Узагальненими

характеристиками

ефективності

телекомунікаційних

систем є пропускна здатність, енергетична ефективність  EE , спектральна
ефективність SE . З урахуванням коефіцієнту підсилення каналу β, а також

32

коефіцієнту посилення каналів α від інтерферуючих джерел, для каналу зв’язку
можна записати:

EE



P
B log 2 1 

BN 0  P 
C

,
 
P
P

SE 



C
P
 log 2 1 
.
B
BN

P

0



(1.2)

(1.3)

Велика частина сучасних досліджень SE та  EE зосереджена на сценаріях
одного радіоканалу. Але у випадках багатокористувацьких перспективних
телекомунікаційних систем в ММД з багатьма стільниками, та великою кількістю
користувачів необхідно враховувати технологічні енергетичні та спектральні
обмеження. Наприклад, використання технологій OFDMA, MIMO може бути
реалізовано для збільшення енергоефективності.
Незважаючи на високий потенціал надання гігабітних швидкостей,
необхідно вирішити багато технічних проблем для того, щоб комунікації у ММД
стали основною технологією мобільних мереж. Наприклад, в мобільних мережах,
де передавальні/приймальні вузли можуть переміщатися, канали можуть мати
складну структуру. Щоб повністю використовувати високі потенційні швидкості
ММХ в мобільних мережах, необхідно вирішити багато технічних проблем.
Основні з них наступні:
1) розробка математичної універсальної моделі втрат потужності сигналу
для різних сценаріїв, розмірів стільників, піддіапазонів міліметрового діапазону
[1,2,9,10];
2) моделювання інтерференційних завад, інших типів шумів, підсилення та
блокування сигналу в багатопроменевій моделі в умовах міського сценарію [918];
3) моделювання, дизайн множинного доступу MIMO [19-28];
4) розроблення методів (технологій) генерації, модуляції радіосигналів
ММД зі стабільними частотними, амплітудними та, особливо, фазовими
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характеристиками, з широким динамічним діапазоном, мінімальною частотною
роздільною здатністю (малокрокове перестроювання частоти), з необхідною
випромінювальною потужністю сигналів ММД, особливо для частот вище 70 ГГц
[19,29-33];
5) застосування гібридних технологій в різних радіодіапазонах, та в
піддіапазонах

міліметрового

(субміліметрового)

діапазонів,

застосування

волоконно-ефірної архітектури мереж, в яких формування та передача сигналу
ММД здійснюється за технологією RoF (англ. Radio over Fiber) [30-35];
6) аналіз продуктивності, стандартизація та розгортання мереж ММД
[1,2,36,37];
7) розробка підходів для досягнення високої енергоефективності та
спектральної ефективності на основі вивчення апаратних спотворень і
фундаментальних

фізичних

ефектів

поширення

ММД,

що

обмежують

застосування в телекомунікаційних мережах [1,2,19,38,39];
8) розробка адаптивних систем [1,40-43].
З вирішенням проблем освоєння ММД, може звільнитися потенційно
доступна смуга більше 150 ГГц [45], навіть виключаючи несприятливі смуги, такі
як смуга поглинання кисню 60 ГГц (57-64 ГГц) і водяної пари (H2O) смуга
поглинання (164 -200 ГГц), як це показано на рис. 1.3. Тільки в E-діапазоні (71–
76/81–86/92–95 ГГц) доступна смуга пропускання 12,9 ГГц може забезпечити
гігабітні швидкості передачі інформації навіть при низької спектральної
ефективності в 1 біт/с/Гц. Однак, наявність низької спектральної ефективності
може спростити реалізацію і зменшує вплив апаратних обмежень на кінцеву
продуктивність.
В даний час доступна смуга пропускання для мобільних мереж (2G, 3G, 4G
і LTE-Advanced спектра) у всьому світі менше 780 МГц, та у кожного основного
постачальника безпроводового зв'язку смуга близько 200 МГц [44]. Ця смуга
пропускання недостатня для забезпечення гігабітних швидкостей передачі на
кілька пристроїв, оскільки для цього потрібно величезна спектральна
ефективність кожного пристрою. Основна перевага ММД є наявність великої
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смуги пропускання, хоча більш широка смуга пропускання може бути обмежена
шумами, що обмежує пропускну здатність телекомунікаційних систем.

Рис. 1.3. Використання спектру міліметрових хвиль для мобільних систем
Для

ультрависокої

пропускної

здатності

безпроводових

систем

розглядаються спектральні вікна в діапазоні частот від 200 до 450 ГГц (рис. 1.3),
де є додаткові (але низькі) втрати через поглинання, проте існує можливість
передачі інформації на короткі відстані [1]. Кожне з вікон в діапазоні 200-450 ГГц
має ширину смуги декількох десятків ГГц. Це робить їх придатними для реалізації
швидкостей до 100 Гбіт/с в безпроводових системах, уникаючи ускладнень
застосування високої спектральної ефективності шляхом використання простих
форматів модуляції, наприклад, BPSK або QPSK. Використання діапазону 275450 ГГц також планується МСЕ-R для використання в мобільному та фіксованому
зв'язку [1].
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1.2 Особливості поширення хвиль міліметрового та субміліметрового
діапазонів в атмосфері та інших середовищах
Особливість використання ММХ для радіозв'язку полягає в тому, що при їх
поширенні в атмосферних газах спостерігається згасання потужності сигналу.
Ослаблення радіовипромінювання в атмосфері також залежіть від погодних умов.
Згасання в атмосфері радіочастотного випромінювання ММД на рівні моря за
різних атмосферних умов показано на рис. 1.4 [30]. З рис. 1.4 видно, що в
атмосфері існують смуги сильного поглинання у районах частот 23, 60, 119 та 182
ГГц. Між цими частотами розташовані так звані вікна прозорості з відносно
низьким рівнем згасання радіохвиль: 35, 90, 140, 220 ГГц. Системи, що працюють
на частотах нижчих 20 ГГц, отримали поширення для наземних застосувань або
застосувань на рівні моря, і тільки невелика кількість радіосистем працює у вікнах
прозорості атмосфери з центральними частотами відповідно в районі 35 та 94 ГГц.
З рис. 1.4 випливає, що ці системи функціонують з ослабленням сигналів в
атмосфері 0,3 дБ/км або менше.

Рис. 1.4. Атмосферне згасання на рівні моря для різних рівнів вологості (RH), (з
туманом та дощем включно), W1-W4 – вікна прозорості атмосфери для
міліметрового діапазону хвиль
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Для ультрависокої пропускної здатності мереж фахівці розглядають
спектральні вікна в діапазоні частот від 200 до 450 ГГц. В цих вікнах відносно
низькі додаткові втрати через поглинання води (рис. 1.5) [46], і принаймні, можна
організувати передачу інформації на короткі відстані до 100 м.

Рис. 1.5. Атмосферне загасання на рівні моря для різних умов для
гігагерцового діапазону при різних температурних умовах, відносної вологості,
туману, пилу і дощу. STD (standard atmosphere, стандартна атмосфера): Т= 20° С,
відносна вологість повітря 44%; Humid (підвищена вологість повітря): Т= 35° С,
відносна вологість повітря 90%; Winter (зима): Т= 10° C, відносна вологість
повітря 30%; Fog, Dust, and Rain (туман, пил і дощ): Т= 20° C, відносна вологість
повітря 44%
Кожне з цих вікон має ширину смуги в декілька десятків ГГц. Це робить їх
придатними для передачі з ультра високою швидкістю (100 Гбіт/с) без
використання форматів модуляції з високою спектральною ефективністю.
Шість вікон (обведені номери) - позначені вікна поглинання, п'ять вікон
(широкі стрілки) - позначені вікна прозорості атмосфери. На висотах більших 9,2
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км згасання у вищеназваних атмосферних вікнах прозорості зменшується та
складає менше 0,05 дБ/км на частотах до 300 ГГц включно [47]. Якщо у якості
допустимого згасання на рівні моря задати 0,3 дБ/км, можна розглядати
використання сигналів з частотами до 300 ГГц на більших висотах, як, наприклад,
між повітряними об’єктами.
При взаємодії випромінювання ММХ з різними середовищами виникають
процеси розсіювання, ослаблення і деполяризації випромінювання, а також
амплітудні і фазові спотворення сигналів. ММХ проникають через незначні
перешкоди, які є непереборною перешкодою для світла, наприклад, через фарбу,
шар пилу, пластмасу або навіть корпус мікросхеми. У той час міліметрові хвилі
не проходять через більшість твердих матеріалів (таблиця 1.1). Втрати через
відбиття і дифракцію сильно залежать від матеріалів і поверхні.
Таблиця 1.1
Коефіцієнт ослаблення для різних матеріалів [45,48]
Матеріал
Гіпсокартон
Офісна
перегородка
Чисте кварцове
скло
Скло шпалери
ДСП
Дерево
Суха штукатурка
Вапняний розчин
Цегляна стіна
Бетон

Товщина,
см
2,5
1,9

Загасання, дБ
40 ГГц
60 ГГц
6,0
9,6

< 3 ГГц
5,4
0,5

0,3/0,4

6,4

2,5

3,6

0,3
1,6
0,7
1,5
10
10
10

7,7
5,4
17,7

0,6
3,5
2,9
160
178
175

10,2
-

Високий рівень загасання для певних будівельних матеріалів (таких як
цегла і бетон) обмежує пропускання ММХ всередину будівель, хоча деякі сигнали
можуть потрапити крізь вікна і дерев'яні двері. В цьому випадку всередині
приміщень можуть використовуватися інші безпроводові технології, такі як
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міліметрові фемтостільники або Wi-Fi стандарт IEEE 802.11ad, які зможуть
прийняти сигнали від зовнішніх джерел, наприклад, вуличних базових станцій.
Для діапазону 100-350 ГГц в роботі [49] виміряні коефіцієнти поглинання
для скла, штукатурки та деревини (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Результати вимірювання коефіцієнту поглинання і показника
заломлення для штукатурки, скла і деревини
Знання відбивальної здібності матеріалів, особливо типових для міської
забудови, необхідне для точного моделювання каналу розповсюдження для
зовнішніх та внутрішніх систем зв’язку, включаючи зони по за прямою видимістю
(NLOS англ. non-line of sight).
Для ММД характерні значні втрати через поглинання міліметрових хвиль в
листі. В роботі [50] наведена емпірична формула розрахунку поглинання в листі.
Наприклад, на частоті 80 ГГц і при глибині листяного шару 10 м втрати можуть
досягати 23,5 дБ, що на 15 дБ вище, ніж втрати на частоті 3 ГГц (рис. 1.7,а).
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Рисунок 1.7. Поширення міліметрових хвиль: а) втрати на листі;
б) загасання при дощі
Ослаблення (дБ/км) можна розрахувати в залежності від інтенсивності
дощу (мм/рік) [8] (рис. 1.7,б). Для втрат в листі А = 0.2𝑓 0.3 ∙ 𝑅0.6 L, де L - втрати
поширення, дБ; f - частота, МГц; R - глибина шару листя, м. Формула може бути
застосовна для R < 400 м. Наприклад, легкий дощ з інтенсивністю 2,5 мм/рік дає
загасання в 1 дБ/км, тоді як проливний дощ типу мусону з інтенсивністю опадів у
150 мм/год призводить до небезпечних величин в десятки децибел.
Однак при менших розмірах стільників, що застосовуються сьогодні для
покращення спектральної ефективності, ослаблення за рахунок дощу та
поглинання атмосфери не створюють значних додаткових втрат для розмірів
стільників до 200 м [44].
Ефект Доплера в безпроводовому каналі залежить від частоти несучої і
швидкості руху. Також, величина доплерівського зсуву в прийнятої хвилі різна
для різних кутів прийому. Тому багатопроменеве поширення як і надмірне
загасання можуть бути обмежуючими факторами для швидкості передачі даних
[50,51]. У разі MMХ вузькоспрямований промінь від передавача до приймача
істотно зменшує кутовий розкид вхідної хвилі, що в свою чергу зменшує розкид
значень

доплерівських

зсувів.

Дослідження

[44]

показали,

що

середньоквадратичне відхилення затримки в міліметровому каналі (для
вузькоспрямованого променя) в умовах міста сягає 1-10 нс, а смуга когерентності
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каналу - близько 10-100 МГц. Ці результати вказують на те, що спрямовані
системи ММД будуть більш корисними для запобігання між символьних
інтерференцій і, таким чином, будуть покращувати якість сигналу та пропускну
здатність систем.
Незважаючи

на

теоретичні

можливості

використання

частотного

потенціалу ММД для надзвичайно високих швидкостей передачі даних, існує
кілька основних технічних проблем для використання ММД в телекомунікаціях:
високі

втрати

в

атмосфері,

високі

втрати

на

проникнення,

високе

енергоспоживання, блокування через затінення, висока складність і обмеження
апаратного забезпечення [1, 52-56]. Через високе значення несучої частоти, ММД
системи, зокрема, приймально-передавальне обладнання, більш чутливі до
фазового шуму, не лінійності підсилювачів, I/Q дисбалансу, ніж стандартні
низькочастотні радіосистеми.

1.3. Сучасні стандарти та технології, що працюють в міліметровому
діапазоні
Більшість поточних досліджень зосереджено в діапазонах 28, 38, 60 ГГц та
E-діапазоні (71-76 ГГц та 81-86 ГГц) [57,58]. Існує кілька стандартів, визначених
для внутрішніх безпроводових персональних мереж (WPAN) або безпроводових
локальних мереж (WLAN), наприклад, ECMA-387 [59], IEEE 802.15.3c [60] і IEEE
802.11ad [61]. Це стимулює зростаючі інтереси використання ММД в
стільникових, в тому числі, і в мобільних системах [1,2].
Незважаючи на очевидні переваги, розвитку технологій зв'язку в
міліметровому діапазоні перешкоджала відсутність відповідної елементної бази.
З вирішенням технологічних проблем створення підсилювачів, передавачів,
змішувачів, модуляторів і т.п., що працюють в міліметровому діапазоні хвиль, з
1998 року діапазон 59-64 ГГц був оголошений без ліцензійним і вільним для
розробки нових продуктів і послуг (FCC, 1998). Як тільки технологічні
перспективи і технологічні можливості освоєння діапазону 60 ГГц стали
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очевидними, а сталося це приблизно в 2005-2006 роках, почався процес
стандартизації та формування міжнародних промислових альянсів (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Стандарти систем передачі даних в діапазонах 57-64 ГГц, 64–71 ГГц
Стандарт

ECMA-387
(IS)/IEC 13156)

WirelessHD

IEEE 802.15.3c

IEEE 802.11ad

Статус

Максимальна Примітки, перспективи
швидкість
застосування
передачі, Гбіт/с
Версія 1
6,35/4,032
персональні мережі
прийнята в
високошвидкісної передачі
грудні 2008 р
даних, включаючи
мультимедійні потоки,
HDMI
Версія 1.0
(~ 4 (10-28 - у мережа для передачі
завершена в
версії 1.1)
незжатих потоків
грудні 2008 г.,
аудіо/відео та інших
представлена
мультимедійних потоків
версія 1.1
Завершено в
.> 5
специфікація
жовтні 2009 р
високошвидкісної
персональної мережі
передачі даних типу
"точка-точка", сумісність
зі специфікацією
WirelessHD
Завершено в
грудні 2012

Wireless Gigabit Завершено в
Alliance (WiGig) грудні 2009 р

IEEE 802.11ay

Поточний
проект

7

.> 1

локальні мережі (близько
1-10 метрів), включає
функцію швидкої передачі
даних і сеансу плавного
зниження швидкості (і
зворотно) між 60 ГГц і
2,4/5 ГГц
мульті-гігабітна
технологія безпроводового
зв’язку для взаємодії
високопродуктивних
пристроїв. Сумісна з
802.11ad
збільшена дальність
передачі порівняно з IEEE
802.11ad до 300-500 м [1].
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Стандарти діапазону 60-ГГц працюють на відносно малих дистанціях при
прямій видимості, завдяки сильному поглинанню сигналу в атмосфері. Але при
цьому значно зменшується проблема інтерференції між різними джерелами
сигналу, що належать різним мережам. Це дозволяє автоматично вирішити
проблему повторного використання частот - зникає завдання частотного
розподілу.
Одночасно досягаються такі показники, як скритність зв'язку, цілісність
(стійкість до прицільних перешкод) і стійкість до несанкціонованого підключення
(неможливість фальсифікувати мобільну станцію або точку доступу). Не менш
важлива перевага - ширина доступної смуги, до 7 ГГц. Це робить 60-ГГц діапазон
якщо не безальтернативним, то надзвичайно привабливим для високошвидкісної
надшироко смугової передачі (за визначенням FCC США, надширока смуга - все,
що перевищує 500 МГц). Це дозволяє передавати високошвидкісні потоки
інформації, включаючи трансляцію відеопотоків з декількох відеокамер, передачу
відео високої чіткості, організацію транспортних потоків в стільникових мережах
і т.п. Крім того, широка смуга допускає застосування найрізноманітніших схем
скремблювання, завадостійкого кодування, вибір оптимальних для передачі
даних методів модуляції і множинного доступу, що забезпечує можливість
передачі даних з необхідною швидкістю при дуже низькому співвідношенні
сигнал/шум. Саме тому діапазон 60 ГГц в багатьох провідних країнах світу
визнаний без ліцензійним (таблиця 1.4) [62]. Проте, існують норми FCC (Rule
1.1310), які обмежують поверхневу щільність потужності випромінювання на
рівні 1 мВт/см2 при середній експозиції понад 30 хвилин і 5 мВт/см2 - при середній
експозиції понад 6 хвилин [63].
Основна перевага використання цих високих частот полягає в малому
розмірі антени (половина довжини хвилі на частоті 60 ГГц дорівнює 2,5 мм), що
дозволяє формувати елементи антен на основі стандартної структури для
створення фазованих решіток з дуже високим коефіцієнтом підсилення прийому
і передачі.
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Таблиця 1.4
Частотне регулювання в 60-ГГц діапазоні в різних країнах світу. Дані
наведено без урахування особливостей окремих піддіапазонів
Країни світу

Японія Північна
Америка
59-66 57-64
10
-

Діапазон частот, ГГц
Потужність
передавача, дБм
Еквівалентна
57
ізотропна потужність
в антені

Південна Євросоюз
Корея
57-64
59-66
10
27

Австралія
59,4-62,9
10

40 середня, 51,8
43 пікова

40
57
середня,
43 пікова

Смуга 28 ГГц та смуги Е-діапазону на відміну від 60-ГГц діапазону
знаходяться у "вікнах прозорості" атмосфери. Це робить їх прийнятними для
високошвидкісної передачі даних на відстані в декілька кілометрів. Оскільки
габарити антенних систем в цьому діапазоні можуть бути істотно знижені,
досягається висока спрямованість передачі. Історія масового освоєння Едіапазону почалася в 2003-2005 роках, коли FCC визначила правила використання
цих діапазонів для високошвидкісної фіксованої передачі даних [64], в основному
для зв'язку типу "точка-точка". Основними споживачами виступають оператори
широкосмугового

безпроводового

зв'язку

(стільникового,

WiMAX)

для

організації опорної мережі.
Samsung вперше продемонстрував передачу даних 1 Гбіт/с на частоті 28 ГГц
в травні 2013 року [65]. Корпорація Google в 2016 році запросила
експериментальну ліцензію у FCC на проведення випробувань бортових і
наземних передавачів в діапазонах 71-76 ГГц і 81-86 ГГц для проектів зі
стратосферними комплексами зв'язку, один з них Project Loon [66]. Ericsson
провела тестування на частоті 15 ГГц і досягла швидкості до 4,5 Гбіт/с в зовнішніх
середовищах, а на 70 ГГц до 2 Гбіт/с всередині приміщення [67]. Huawei і China
mobile

на

Світовому

Конгресі

Мобільних

технологій

в

2017

році

продемонстрували в діапазоні 26,5-40 ГГц пропускну здатність користувачів
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більш ніж на 22 Гбіт/с [68]. Останнім часом основні дослідницькі напрями в
області ММД зміщуються з локальних мереж на мобільні мережі.
1.4.

Використання

гібридних

технологій

для

реалізації

телекомунікаційних систем в міліметровому діапазоні
Як було зазначено вище піддіапазони ММД мають відмінні особливості
поширення та різні способи реалізації. Різні нормативні вимоги до цих діапазонів
представлені в табл. 1.5.
Таблиця 1.5
Нормативні правила FCC для використання ММД [69].
Діапазон частот

57–64 ГГЦ

Ліцензування
Не ліцензовані
Максимальна потужність 27 дБм
передачі
Мінімальне підсилення
Не застосовується
антени

71–76, 81–86, 92–95
ГГЦ
Ліцензовані
35 дБм
43 дБ

Спільне, гібридне використання різних технологій та стандартів в ММД
може підвищити ефективність використання доступного частотного ресурсу і
пропускну здатність безпроводових мереж (табл. 1.6).
Таблиця 1.6
Варіанти застосування ММД в телекомунікаціях
Частотний Сценарій
діапазон
60 ГГц
усередині приміщень

Область застосування

доступ в Інтернет,
з'єднання, комутація між серверами
безпроводові
передача інформації між пристроями
персональні мережі (англ.Machine-to-machine, М2М), обмін
(WPAN)
даними, технологія прямого зв'язку без
використання
операторської
інфраструктури,
безпека,
аварійні
служби, передача HD-,3D-відео, т.д.[70]
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Продовження таблиці 1.6
Частотний Сценарій
діапазон
60 ГГц
фемтостільники,
інтеграція
неоднорідних мереж
(HetNets )
безпроводова
локальна
мережа
(WLAN)
28, 38, 71– мобільні стільникові
76,
мережі, в тому числі і
81–86 ГГц для
міського
сценарію

Область застосування
ретрансляція керуючої інформації в
режимі
пристрій-пристрій
на
одноранговому рівні (D2D) [70]
канал висхідній (прямий) лінії зв’язку
доступ
(від
базової
станції
до
користувача), зворотний зв'язок, між
базовими станціями, гібридна структура
4G + ММД або волоконно-ефірні системи

40.5-43.5
радіомости (з'єднання безпроводове з'єднання між віддаленими
ГГц,
Е- типу «точка-точка») радіоточками, комерційне, службове
діапазон
використання
ММД,
ТГц-ий

технології «останньої у місцях, де прокладка оптоволоконної
милі»
лінії зв'язку неможлива або буде досить
дорогим рішенням

76-81 ГГц, транспортний зв'язок зв'язок між транспортними засобами та
60
ГГц, в
ММД інфраструктурою
[1],
запобігання
28ГГц
(англ.Vehicular
зіткнень між автомобілями, громадська
Millimeter
Wave безпека,
автономне
водіння,
Communications)
комбінування зв'язку та радіолокації
ММД
радіорелейний
на протяжних транзитних ділянках,
зв'язок
уздовж
автодоріг,
на
стовпах
високовольтної передач і (замість
оптоволокна)
71-76, 81- стратосферні системи проекти Google [66], Facebook. З'єднання
86 ГГц
зв’язку
базових станцій або точок радіо доступу в
малонаселених
місцевостях
через
стратосферні ретранслятори
Технологічні особливості реалізації радіоканалів ММД, наприклад,
обмеження зони покриття вимагають застосування гібридних топологій мереж,
що працюють в більш низькочастотних діапазонах, таких як LTE і WiFi, а так само
з іншими піддіапазонами ММД (28 ГГц, 60 ГГц, Е-діапазон). Так для мобільних
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систем поки що планується прямий канал (від базової станції до користувача) в
ММД, зворотний зв'язок, передбачуване буде реалізовано по технологи LTE [1].
Крім того, через значне ослаблення каналу і наявності апаратних шумів,
наприклад, фазового шуму і не лінійності підсилювача, широка смуга
пропускання в ММД до теперішнього часу не була повністю використана.
Сучасні стільникові архітектури підтримують більш гнучке розгортання
радіоресурсів, які можуть розподілятися з використанням технології хмарної
мережі радіо доступу. На рис. 1.8. показано приклад макростільника в еволюції
від 4G до 5G, що об'єднує віддалені мікростільники (RHH), інфраструктуру
фіксованого стільникового зв'язку, мобільні мережі, Інтернет, зв'язок між
транспортними засобами (англ.vehicle-to-vehicle, V2V) і інфраструктурою, між
машинну взаємодію (англ. machine-to -machine, M2M), піринговий одноранговий
зв'язок (англ. peer-to-peer, Р2Р) і т.д. через транзитні з'єднання [1].

Рис. 1.8. Багаторівнева архітектура 5G, яка об’єднує інфраструктуру різних
розмірів і призначень
Однак, транзитні з'єднання, наприклад, між 4G і WiFi, а не радіоінтерфейс,
часто є джерелами вузьких місць трафіку в сучасних мережах. Застосування
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технологій ММД і гібридних технологій, наприклад, гетерогенної топології
мережі (HetNets), можуть істотно підвищити продуктивність і енергоефективність
безпроводових мереж, а також забезпечують безшовну передачу інформації.
Застосування малих розмірів стільників 30-150 м з невеликою кількістю
користувачів можуть забезпечити більшу ширину спектру радіочастот ММД для
кожного користувача, і внаслідок збільшити спектральну ефективність (за
рахунок повторного використання спектру) і загальну ємність мережі [1].
Транзитний транспорт переносить трафік між локальною підмережею
(наприклад, сполуками між UE і BS) і базової мережею (наприклад, Інтернет та
телефонний офіс з комутацією мобільного зв'язку). Однак, транзитні з'єднання,
наприклад, 4G і WiFi, а не радіо інтерфейс, часто є джерелами вузьких місць
трафіку в сучасних мережах. Застосування технологій ММД і гібридних
технологій, наприклад, гетерогенної топології мережі (HetNets) різних розмірів і
призначень, можуть істотно підвищити продуктивність і енергоефективність
безпроводових мереж, а також забезпечують безшовну передачу інформації (рис.
1.8). Малі розміри стільників 30-150 м з невеликою кількістю користувачів
забезпечують більшу ширину спектру радіочастот ММД для кожного
користувача, і внаслідок збільшують спектральну ефективність (за рахунок
повторного використання спектру) і загальну ємність мережі [1].
Для зв'язку базових станцій з центрами обробки і зберігання інформації в
ММД ефективним рішенням є використання оптоволоконних ліній, в яких
сигнали ММД конвертуються в оптичний діапазон за RoF технологією (рис. 1.9)
і передаються на великі відстані [1,71,72]. (рис. 1.10).
Гібридні оптоелектронні методи формування діаграм спрямованості
фазованих антенних решіток (ФАР). ФАР відіграють важливу роль в сучасних
радіолокаційних і безпроводових системах зв'язку. В адаптивних ФАР можлива
адаптація не тільки діаграми спрямованості, а й інших параметрів, таких як
захисний інтервал OFDM сигналу і ін. Останнім часом активно розвивається
напрямок MIMO систем зв'язку, в яких ФАР використовуються як на приймальній
стороні, так і на передавальній стороні.
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Рис. 1.9. Структура каналу для мобільної системи ММД з використанням
технології RoF; ЦС - центральна станція, БС - базова станція, MС - мобільна
станція, О/Е - оптоелектронний перетворювач, RF - радіочастотний сигнал ММД

Рис. 1.10. Приклад архітектури мобільної мережі з використанням
технології RoF
Розвитком класичного підходу до адаптації ФАР є адаптивна зміна
кількості каналів системи (Massive MIMO) залежно від завадової ситуації, що
забезпечується на основі кластеризації груп антенних елементів цифрової ФАР в
підрешітки. Крім адаптивної комбінації різних за формою підрешіток і окремо
взятих випромінювачів ФАР, можливо здійснити також комбінацію в
передавальної антенної системі різних типів сигналів. Наприклад, поєднання
сигналів OFDM (NOFDM), їх кодованих модифікацій (C-OFDM, CN-OFDM),
FBMC та інших сигнальних конструкцій в одних підрешітках з режимом ППРЧ
(псевдовипадкове перестроювання робочої частоти) [73].
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Вважається, що мобільні системи ММД (антени базової станції)
надаватимуть

кожному

користувачу

власну

радіочастотну

діаграму

спрямованості з вузькоспрямованим інформаційним каналом. Також для
технологій ММХ передбачається смуга частот для одного каналу до 10 ГГц з
миттєвою обробкою сигналу, що також вимагає фотонних (оптоелектронних)
методів обробки сигналів. Тому на розвиток оптичних методів формування і
обробки радіосигналів важливий вплив чинять досягнення в фотонній
інтегральній техніці та кремнієвій фотоніці.
1.5. Методи та підходи до моделювання каналів міліметрового
діапазону хвиль
Так як довжина хвилі ММД набагато коротше, ніж в мікрохвильових
діапазонах нижче 6 ГГц, параметри для моделей радіоканалів будуть іншими, і
тому розуміння характеристик поширення ММХ є першим завданням розробки
систем зв'язку ММД. Так явища дифракції та поглинання мають більший вплив
на загасання сигналу, а ефекти відбиття і розсіювання необхідно враховувати як
для систем прямої видимості (LOS), так і для областей по за прямої видимості
(NLOS). За останні кілька років вимірювання та моделі покриття для широкого
спектру сценаріїв були представлені багатьма компаніями і дослідницькими
групами [1]. Точні моделі поширення важливі для розробки нових протоколів
сигналізації. Поточні затримки 4G, LTE і WiFi в обох напрямках складають
близько 20-60 мс [74], але для 5G передбачаються затримки близько 1 мс [37].
Також важлива особливість, що довжина ММХ 1-10 мм та вузька ширина
променю зменшує розміри випромінюючих та приймаючих елементів фазованих
антених решіток, що полегшує упаковку великої кількості випромінюючих
елементів в масив компактних розмірів [75]. Радіус першої зони Френзеля для 70
ГГц та траси довжиною в 1 км відповідає 1 м, що майже в 6 разів менше ніж для
діапазону 2,4 ГГц. У загальному випадку, продуктивності системи зв'язку
залежить від енергетичного покриття та від пропускної здатності каналу, яка
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визначається

зайнятою

смугою

частот

та

потужністю

передавача. На

продуктивність системи впливає також чутливість приймача і протяжність
каналу. Однак, найбільшу важливість в розрахунках бюджету зв'язку представляє
відношення сигнал/шум (англ. signal-to-noise ratio; SNR), так приймач визначає
корисний сигнал з прийнятого сигналу P, ослабленого в каналі, при наявності
шуму потужністю 𝑁, з прийнятною ймовірністю похибки [76]. Класичне рівняння
бюджету зв'язку відомо як формула передачі Фрііса:

  
PRX  PTXGTXGRX 

 4 d 

2

(1.4)

де, PTX , PRX - потужності передавальної і приймаючої антен відповідно,
GTX та GRX - коефіцієнти підсилення передавальної і приймаючої антен

відповідно,
λ - довжина хвилі сигналу, що передається,
𝑑 - відстань між передавачем і приймачем.
При виведенні формули Фрііса використовувалося частотне залежний вираз
2
2
2
для ефективної площі антени Aeff  D 4  Dc 4 fc ,

де D – коефіцієнт

спрямованої дії антени.
Наближені до рівняння Фрііса математичні емпіричні моделі радіоканалів
використовують на даний момент різні дослідницькі групи [44], наприклад
модель, яка описується виразом:

   n
PRX  PTXGTXGRX 
 d
4



2

(1.5)

Значення n знаходиться в діапазоні від 2 до 6. Існують також уточнені
моделі, наприклад, для стільникових мереж, де n може в деяких сценаріях бути
менше 2 [77].
Моделі для розрахунку втрат сигналу необхідні для точного проектування,
порівняння радіоінтерфейсів і розгортання системи.
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Загальні параметри моделі безпроводового каналу включають: несучу
частоту, смугу пропускання, двовимірну або тривимірну відстань між
передавачем (TX) і приймачем (RX), вимоги до обладнання і систем за певними
стандартами, обмеженням на значення густини потоку потужності.
Для гнучкості і точності, особливо в широкому діапазоні частот, наприклад,
від 0,5 ГГц до 100 ГГц модель каналу 5G повинна мати фундаментальну фізичну
основу [1].
Найбільш спрощеною і поширеною є модель втрат у вільному просторі:

  

 ,
 4 d 
2

PLFC

(1.6)

або в дБ

 4 d 
PLFC  20 log 

  

(1.7)

32,4  20log  f c (МГц)  20  20log  d (км)  , дБ
де с – швидкість світла, fc - несуча частота. В академічній літературі детально
обговорюються відомі емпіричні моделі [78]:
• модель Окумура,
• модель Хата,
• модель COST-231.
У цих моделях загальні втрати потужності сигналу також визначаються
втратами у вільному просторі PLFC за формулою Фрііса (1.2), в той час як для
діапазонів нижче 6 ГГц домінуючим фізичним механізмом поширення хвиль,
зокрема, для міського середовища, є дифракція хвиль. Однак для ММД
домінуючими механізмами поширення є розсіювання, відбиття і поглинання. В
дослідженнях, наприклад [1], зроблений висновок, що для моделювання каналів
в міському сценарії необхідно враховувати фізичні властивості ММX, геометрію
забудови, поглинальні і відбивальні здатності матеріалів.
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Існує велика кількість дослідних робіт, що присвячені розробці моделей
каналів ММД. Перелік найбільш загальних канальних моделей для мобільних та
інших безпроводових мереж наведений на рис. 1.11 [2].

Рис. 1.11. Моделі каналів для мобільних і безпроводових мереж
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Для характеристики поширення радіосигналів ММД використовуються такі
параметри, як загасання, розкид затримки сигналів, затінення (блокування)
сигналів і спрямованість випромінювання.
Нижче приведені найбільш поширені моделі каналів.
1) Модель просторового каналу 3GPP (англ. 3rd Generation Partnership
Project) партнерський проект для стандартизації систем 3-го покоління [79].
Запропонована в 2003 році і підтримує шестипроменеву модель затримки з
пропускною здатністю 5 МГц в частотному діапазоні 2 ГГц в трьох сценаріях
розгортання: макростільник в міському середовищі (англ. Urban Macro; UMa),
мікростільники в міському середовищі (англ. Urban Micro; UMi), макростільники
в приміському середовищі (англ. Suburb Macro; SMa). Аналогічна модель SCMExtended [80] додатково розширила смугу пропускання до 100 МГц.
2) 3D-модель 3GPP (3GPP 3D) [81,82]: використовується в діапазоні 2 ГГц
при порівняно невеликій смузі пропускання 10 МГц. Модель об'єднує параметри
для двох найбільш поширених сценаріїв: UMa і UMi, включаючи вуличний
каньйон, відкриту місцевість, транспортну мережу, D2D, стадіон і т.п. 3GPP 3D
постійно розвивається. Нещодавно з'явилися модифікації 3GPP TR 38.900 [83] для
діапазону 6-100 ГГц і 3GPP TR 38.901 в діапазоні від 0,5 до 100 ГГц.
3) Моделі WINNER I і WINNER II використовуються для мобільних
проектів для технологи 4G. Модель WINNER I [84] незалежна від параметрів
антен, в ній можуть використовуватися різні конфігурації антен. Модель
WINNER II розроблена для підтримки більшої кількості сценаріїв по за
приміщеннями і всередині приміщень.
4) Модель COST 273/2100: ця модель [85] є еволюцією більш ранньої моделі
каналу COST 259 в бік мобільного широкосмугового зв'язку з використанням
технологій

MIMO.

Модель

заснована

на

концепції

геометричної

багатопроменевої моделі поширення в 2D середовищі. Ця концепція ефективна
для збереження просторової узгодженості та дозволяє більш точно оцінювати
ефективність формування променя MIMO і багатостільникову передачу.
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5) Модель QuaDRiGa [86] додатково розширена на основі моделі 3GPP-3D
з можливостями просторової узгодженості (для точної оцінки продуктивності
масивних MIMO) і багато стільникової передачі використовуючи підхід в SCM-E
і COST 273.
6) Модель IEEE 802.11ad [87] розроблена для підтримки внутрішніх близько
діючих комунікацій (1-10 м), наприклад, в офісах і будинках з використанням
неліцензійної смуги 60 ГГц. Модель квазідетермінована, так як враховуються
ефекти відбиття сигналу (одноразові і подвійні відбиття) в три вимірних
середовищах поширення, інші вклади втрат сигналу, наприклад як блокування,
моделюються на основі стохастичної геометрії.
7) Модель MiWEBA [88] являє собою розширення моделі каналу IEEE
802.11ad для сценаріїв доступу на відкритому просторі, з'єднань типу пристрійпристрій (D2D). У MiWEBA була розроблена перша 60 ГГц модель втрат у
середовищі UMi. Було виявлено, що вплив змінювання траєкторій відбиття
сигналу, переміщення в просторі блокуючих об’єктів і користувачів має велике
значення.
8) Модель IMT-Advanced [89] складається з двох модулів, де перший
заснований на моделі каналу WINNER II, другий покращує взаємозв'язок між
зміною висоти антени базової станції, шириною вулиць і міських структур.
9) Модель METIS [90] складається з детермінованою моделі, заснованої на
картографії, стохастичної моделі і гібридної моделі в якості комбінації обох.
Виміри проводилися для діапазонів до 6 ГГц і від 50 до 70 ГГц. Стохастична
модель розширює моделі WINNER + 3GPP-3D для підтримки 3D карт затінення
сигналу, частотно-залежні моделі втрат для ММД.
10) Модель mmMAGIC [91] імовірнісна на рівні каналу і системи, яка
призначена для всього діапазону частот від 6 до 100 ГГц для великої кількості
сценаріїв. Модель використовує теоретичний підхід до існуючої 3D-моделі 3GPP.
Однак в ній істотно покращена просторова точність розподілу для багато
променевої моделі, існує узгодженість в частотному діапазоні (6-100 ГГц),
враховується частотна залежність параметрів антен, враховується специфічна
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випадкова модель блокування для сигналів ММД, моделюється кластеризація,
враховуються ефекти розсіювання, відбиття від землі або підлоги і т.д.
11) Модель 3GPP-like [92] для діапазону від 6 до 100 ГГц. Модель три
вимірного каналу, яка включає в себе: 1) типові сценарії розгортання для міських
мікро- і макростільників; 2) базову модель, яка включає втрати, пов'язані з на
розбіжністю випромінювання, затінення, поглинання, проникнення, блокування
для типових сценаріїв. Застосовуються різні методи обробки, такі як алгоритми
кластеризації, моделі всередині приміщень для офісних і торгових центрів. За
результатами вимірювань [92] виявлено форму частотної залежності втрат
сигналу, а також розроблено модель підвищеної ймовірності виникнення
блокувань.
Кількість

зібраних

вимірювань

і

конкретні

типи

антен,

що

використовуються, сильно розрізняються і тому остаточні моделі, апроксимовані
на експериментальних даних, між цими дослідницькими групами відрізняються.
З аналізу визначених вище 11 моделей, можна зробити висновок, що їх можна
поділити на наступні типи [1]: імовірнісні моделі LOS (англ. LOS Probability) та
моделі наближені до моделей втрат у вільному просторі - CI модель (англ.Сlosein Model). Також розглядаються різні сценарії: мікростільники і макростільники
для міської забудови, моделі втрат всередині приміщень, моделі для сільської
місцевості (англ. Rural macrocell; RMa).
Імовірнісні моделі необхідні для прогнозування ймовірності того, що
користувач (UE) знаходиться в межах прямої видимості (LOS) базової станції
(BS) або в області по за зоною прямої видимості (NLOS) через наявні завади
(об'єкти блокування сигналу). У разі LOS для ММД комунікацій пропонується
більш надійна робота мережі, в порівнянні з умовами NLOS, зважаючи на великі
втрати на дифракції та поглинанні [93]. Ймовірність LOS моделюється як функція
відстані в двомірному просторі 2D і не залежить від робочої частоти [94]. У роботі
[95] стан LOS визначається за допомогою карти, при цьому розглядаються тільки
положення передавальної і приймальної антен для визначення блокування шляху.
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Імовірнісні моделі UMi LОS включають відкриті (зовні приміщень) ділянки
з високою щільністю користувачів, вулиці і знаходження користувачів в
приміщеннях. При цьому приймається, що висоти антен BS 3-20 м, висота
користувача UE 1,5 м, відстані між користувачем і базовою станцією 200 м. У
моделі використовується дистанційна відстань між базовою станцією і
користувачем, що знаходяться по за приміщенням d 2D (рис. 1.12,а) та всередині
приміщення (рис. 1.12,б) [96].

Рис. 1.12. Моделювання каналу 3GPP 2D та 3D між базовою станцією і
користувачем, який знаходиться а) поза приміщенням, б) всередині приміщення
Для моделі 3GPP специфікація TR 38.901, сценарій UMi втрати PLLOS в
каналі в дБ виражаються наступною залежністю [1,2,96]:

PLLOS (d2D )  min  d1 d2 ,1м  1  exp  d2D d2    exp  d2D d2  ,

(1.8)

де d1  18 м, d 2  36 м, d 2D відстань між базовою станцією та користувачем.
Для користувачів всередині приміщень замість d 2D використовується
d 2D-out плюс d 2D-in (рис. 1.12,б).

Для сценарію UMа:





PLLOS  min  d1 d2D ,1м  1  exp  d2D d2    exp  d2D d2  1  C  d2D , hUE   ,(1.9)

де
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d1  18 м , d 2  63 м.

Для користувачів всередині приміщень також замість d2D використовується
d 2D-out плюс d 2D-in .

Інші ймовірні моделі, що розроблені останнім часом, мають аналогічну
залежність, як і в моделі 3GPP TR 38.9015: 5GCM, METIS, mmMAGIC [1,2,90].
До моделей, заснованих на формулі Фрііса: CI-модель, в якій втрати
потужності сигналу наближені до втрат у вільному просторі (англ. Close-in; CI)
[94], CIF- модель наближена до втрат у вільному просторі з частотно-залежним
показником [97] і модель втрат Alpha-Beta-Gamma (ABG) [98].
Модель втрат потужності сигналу в каналі CI враховує частотну залежність,
що заснована на формулі Фрііса, як дано в [1,94]:

PLCI  f c , d3D   dB  FSPL  f c ,1 м   10n log10  d3D   CI ,

(1.10)

де CI - втрати через затінення, яке моделюється як нульова середня гаусcова
випадкова величина зі стандартним відхиленням в дБ; n - показник втрати шляху,
знайдений шляхом зведення до мінімуму помилки від виміряних даних до
значення 2, d3D > 1 м,

FSPL  fc ,1 м 

- втрати у вільному просторі на відстані в 1 м.

 4 f c  109 
FSPL  f c ,1 м   дБ  20log10 
  32,4  20log10  f c  .
c



(1.11)

CIF-модель є розширенням CI-моделі, де втрати мають частотно-залежний
характер. У CIF використовує два параметри для моделювання середніх втрат.
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 f  f 
PLCIF  f c , d   dB  32,4  20log10  f c   10n 1  b  c 0   log10  d   CIF , (1.12)
 f0  

де n позначає показник втрат, b - параметр оптимізації, який описує лінійну
частотну залежність показника втрат на трасі від середнього значення частоти f0
(в ГГц), з даних, що використовуються для оптимізації моделі [99]. Модель CIF
повертається до моделі CI при b = 0 для декількох частот або коли fc  f0 .
У моделі ABG використовується три параметра для оптимізації [1]:

PLABG  f c , d   dB  10 log10  d     10 log10  f c   ABG

(1.13)

де параметри α, β та γ визначаються шляхом знаходження найкращого значення
відповідності між моделлю і вимірюваними даними, fc вимірюється в ГГц.
Для розробки математичних моделей каналів ММД часто використовують
не фундаментальні фізичні підходи, а емпіричні моделі, засновані на результатах
вимірювання каналів. Також до мотивацій розробок моделей часто включають
прагнення наближення до застарілих підходів для модернізації застарілого
програмного забезпечення, яке використовується для більш низьких частот [1].
При цьому в таких моделях, розроблених різними дослідницькими групами,
виникають суттєві відмінності (рис. 1.13).
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Рис. 1.13. Порівняння різних моделей втрат потужності сигналу від
відстані між передавачем та приймачем у сценарії UMi [1]
Моделювання каналів для 5G є триваючим процесом, і при цьому необхідні
нові концепції розробки моделей поширення радіохвиль в ММД, засновані на
фундаментальних фізичних підходах. Розробка правильних моделей поширення
життєво важлива для довгострокового розвитку майбутніх безпроводових систем
ММД, особливо для мобільної індустрії в ММД, яка тільки зараз розробляється, і
для можливості подальшого розширення радіодіапазонів і збільшення пропускної
здатності. Однак, через високу несучу частоту системи зв'язку ММД більш
чутливі до фазових спотворень, ніж звичайні низькочастотні.
Підходами до моделювання ММД каналів та мереж є математичний аналіз
багатопроменевих моделей каналу на основі законів дифракції, поглинання,
відбиття. Особливості поширення (поглинання, відбиття, блокування) сигналів
ММД активно досліджуються, з’являються нові результати та підходи до
обчислень

[14-18].

Також

важливою

проблемою при

проектуванні

та

моделюванні систем ММД є характеристики приймально-передавального
обладнання, які пов’язані з фазовими шумами, нелінійними характеристиками
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підсилювачів, дисбалансом I/Q та обмеженою роздільною здатністю АЦП
[19,100,101]. Ці ефекти обмежують пропускну здатність каналу [95], особливо
коли передбачається висока спектральна ефективність. Також фазові спотворення
та інші обмеження приймально-передавального обладнання, особливості
поширення ММХ впливають на вибір методів модуляції сигналів та ущільнення
каналів, енергетичний потенціал каналів.
Висновки до розділу 1
На основі проведеного аналізу сучасних досліджень в галузі особливостей
поширення хвиль ММД в різних середовищах та в різних сценаріях розгортання,
стандартів,

технологій,

перспектив

та

технічних

проблем

реалізації

телекомунікацій, що працюють в ММД, визначено наступне.
1. Застосування міліметрового діапазону зможе значно розширити
частотний

ресурс,

необхідний

для

збільшення

пропускної

здатності

телекомунікаційних систем та впровадження нових технологій і додатків.
2. Дослідження в галузі освоєння ММД фокусуються на вузьких, але
розрізнених технічних проблемах. Для реалізації телекомунікаційних систем в
ММД необхідне всебічне дослідження, що об'єднає досягнення в галузі гібридних
технологій, що працюють в ММД.
3. Моделювання каналів для 5G в ММД має ґрунтуватися на
фундаментальних фізичних підходах, з урахуванням параметрів, характеристик і
обмежень як в приймально/передавальному обладнанні, в тому числі
устаткуванні, що працює на основі гібридних технологій із забезпеченням
безшовної інтеграції, так і характеристик поширення ММХ всередині приміщень
та у відкритих середовищах.
Таким чином, в роздiлi уточнена i сформульована науково-прикладна
проблема дослідження, яка полягає у необхідності розробки нових концепцій,
підходів для створення методів побудови та підвищення ефективності
перспективних телекомунікаційних систем на основі гібридних технологій в
ММД хвиль.
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РОЗДІЛ 2
ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ
Реалізація безпроводових ММД систем пов’язана з використанням
гібридних технологій :
˗ оптоелектронні методи формування радіосигналів;
˗ оптоелектронні методи формування діаграм спрямованості фазованих
антенних решіток;
˗ гібридні архітектури мереж: волоконно-ефірні, в яких радіосигнали
конвертуюються в оптичний діапазон за технологією RoF (англ. Radio over fiber,
радіо по оптоволокну); гібридні гетерогенні мережі (англ. Heterogenic Networks;
HetNet); топології типу «точка - точка» або «точка - множина точок» для
магістральних з'єднань або радіомостів; стратосферні комплекси зв’язку.
Гібридні технології працюють в різних стандартах, за різними технологіями
та в різних піддіапазонах частот ММД.
Також для ММХ систем з гігабітними швидкостями передачі інформації
передбачається смуга для одного каналу до 10 ГГц з миттєвою обробкою сигналу,
що також вимагає оптоелектронних методів обробки радіосигналів [10, 32,101].
Оптоелектронні методи також продовжують вивчати для використання в
комп'ютерних архітектурах [102]. Тому на розвиток оптичних методів
формування та обробки радіосигналів ММД важливий вплив чинять досягнення
в фотонній інтегральній техніці, кремнієвій фотоніці. Сумісність та відмінність
характеристик між гібридними технологіями, що використовуються для ММХ
технологій необхідно враховувати для моделювання таких систем. Магістральні
лінії на основі оптоволокна пропонуються в якості з'єднань базових станцій
[1,103]. Також альтернативою оптоволокна (або в місцях, де неможлива
прокладка оптоволокна), рішення останньої милі, радіомостів в ММД [104,105].
В роботі [106] продемонстрована можливість передачі інформаційних сигналів на
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частоті 60 ГГц через оптичне волокно довжиною 20 км і безпроводову лінію
зв'язку довжиною 10 м із зниженням оптичної потужності 0,7 дБм. За технологією
RoF можливо не тільки передавати конвертовані міліметрові радіосигнали через
оптичне волокно на великі відстані (кілометри) до віддаленого сайту, а також
мультиплексувати

канали,

використовуючи

технологію

спектрального

ущільнення (англ. Wavelength Division Multiplexing, WDM).
2.1. Гібридні оптоелектронні методи формування радіосигналів
міліметрового діапазону
Генерація міліметрових хвиль може бути здійснена як електронними, так і
оптичними методами. Проте електронні твердотільні пристрої можуть генерувати
стабільні сигнали з низьким фазовим шумом тільки на частотах, що не
перевищують кількох МГц. При збільшенні частоти до ГГц, фазовий шум
збільшується на 6 дБ при кожному подвоєнні частоти [30].
Оптоелектронні методи формування міліметрового сигналу є більш
вивченими і вже реалізовані практично, а також мають кращу фазову та
амплітудну стабільність, суттєві переваги за ваговими і розмірними параметрами,
за

енергоефективністю,

за

модуляційними

характеристиками

(тонке

масштабування у широкому діапазоні за частотою та амплітудою),
Так, в роботах [107-109] детально проаналізовані проблеми з дизайном
ММХ

КМОН

(комплементарна

структура

метал-оксид-напівпровідник)

технологій, починаючи від проблем на рівні пристрою і закінчуючи проблемами
рівня архітектури. Зокрема, фазовий шум і дисбаланс I/Q також викликають
серйозні технічні проблеми порівняно з реалізацією радіочастотних схем на
основі КМОН для ММД . Загалом оптоелектронні (фотонні) радіочастотні методи
охоплюють такі напрями, як фотонна генерація НВЧ сигналів, фотонна обробка
НВЧ-сигналів, фотонний розподіл мікрохвильових та ММХ сигналів і фотонне
аналого-цифрове перетворення сигналів [30,32]. Перелічені оптоелектронні
методи пов’язані з генерацією, обробкою, керуванням, передачею та розподілом
радіосигналів до терагерцевого діапазону включно, називають радіофотонною
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технологію [30]. До фундаментальних переваг радіофотонної технології над
електронними, що дозволяють вдосконалювати характеристики радіоелектронної
апаратури НВЧ-діапазону, можна віднести наступні [30]:
1. Переваги, що базуються на фундаментальних властивостях носіїв
інформації:
˗ фотон – елементарна частинка без маси, що існує тільки у русі зі
швидкістю світла;
˗ електричний заряд фотону дорівнює нулю, що забезпечує підвищену
швидкодію (до десятків фемтосекунд), розширену смугу пропускання (до
терагерцевого діапазону).
В результаті покращуються тактико-технічні показники традиційних вузлів
формування та обробки НВЧ-сигналів: генератора, перетворювача частоти, лінії
затримки, фільтру і т. ін.
2. Переваги, що базуються на властивостях середовища поширення оптичного волокна:
˗ малі втрати при передачі (<0,2 дБ/км) та незалежність їх від частоти
модуляції у радіочастотному діапазоні;
˗ розширена робоча смуга частот (до 15 ТГц);
˗ набагато кращі масо-габаритні характеристики (волоконний кабель: маса
1,7 кг/км, діаметр 250 мкм);
˗ нечутливість до електромагнітних наведень: покращення електромагнітної
сумісності всередині системи, підвищення імітостійкості апаратури;
˗ значно кращі фазо-температурні характеристики - фазова стабільність та
можливість когерентного приймання та обробки сигналів.
Використання

вищеназваних

фундаментальних

переваг

забезпечує

наступні практичні переваги:
1. Можливість роботи з просторовим або/та спектральним ущільненням.
2. Покращення масо-габаритних характеристик та спрощення схеми
діаграмоутворюючого пристрою.
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3. Багатофункціональне використання (локація, зв’язок, моніторинг),
багатодіапазонне (від L- до К-діапазону) функціювання.
4. Широкосмуговість: розширення миттєвої смуги обробки до 10 ГГц.
5. Підвищення швидкості та пропускної здатності систем обробки.
6. Широкий

динамічний

діапазон

тракту

приймання:

підвищення

прихованості функціювання РЕС за рахунок роботи на фоні сильних сигналів та
завад.
7. Малі втрати та дисперсія в оптичному волокні: високоякісна передача
цифрових та аналогових НВЧ-сигналів між рознесеними постами апаратури, що
спрощує розміщення апаратури на носіях та дозволяє створювати когерентне
приймання в системах розподіленої структури.
8. Широкий динамічний діапазон перестроювання частоти: фотонні методи
генерації і модуляції сигналів дозволяють перебудовувати частоту з кроком
менше 125 кГц (для діапазону настройки 69-112 ГГц, [13])..
Фотонні методи обробки сигналів стають більш ефективними у порівнянні
з електронними методами, тому сучасні дослідження спрямовані на створення
повністю оптичних систем обробки сигналів. Однак електровакуумні й
оптоелектронні пристрої мають різні характеристики і можливості реалізації в
безпроводових системах. Можливо, принципи функціонування майбутніх систем
формування сигналів ММД будуть ґрунтуватися на конвергенції трьох основних
технологій: вакуумна електроніка, твердотільна електроніка та оптоелектроніка
(фотоніка) [30]. Проте кожен підхід має свої переваги і недоліки, і ці підходи
повинні бути розумно об'єднані для досягнення надійної і ефективної
продуктивності телекомунікаційних систем.
Фотонні методи понижуючого перетворення частоти (ППЧ) дозволяють
розв’язати деякі проблеми повністю радіотехнічних пристроїв ППЧ – такі, як
ізоляція між входами сигналу та гетеродину, нелінійність, масштабованість та
ефективність. Численні класи фотонних ліній передачі, що містять ППЧ,
продемонстровані в [110], в тому числі з гетеродином на виході та традиційним
радіочастотним (РЧ) змішувачем або фотодіодом, який використовується як
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змішуючий елемент; з інжекцією електронного гетеродину безпосередньо у лазер
або у зовнішній модулятор; з застосуванням оптичного гетеродину. Ці підходи
наведені у вигляді структурних схем на рис. 2.1.

РЧ

IF
ПЧ
РЧ

ПЧ
РЧ

ПЧ
РЧ

ПЧ
РЧ

Рис. 2.1. Структурні схеми фотонних методів понижуючого перетворення
частоти сигналу з наступною передачею через фотонну лінію:
а) традиційний РЧ змішувач, б) пряма модуляція лазерного діода, в) оптичне
змішування, що поєднує в собі пряму та зовнішню модуляцію, г) зовнішня
модуляція фотонної лінії, д) фотонна лінія з двома лазерними діодами
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Зокрема, на рис. 2.1,а показаний електронний змішувач, в якому також
можна використовувати як РЧ, так і ПЧ фільтри [30]. Для підвищення
ефективності перетворення потужності РЧ змішувач може бути замінено на
фотодіод. Як показано на рис. 2.1,б ППЧ можна реалізувати при безпосередній
(прямій) модуляції амплітуди або частоти випромінювання лазеру сигналами РЧ
і гетеродину та наступного процесу оптоелектронного перетворення. Блоки
оптоелектронного перетворення на рис. 2.1,в, в залежності від використаного
формату модуляції, можуть містити деякі додаткові елементи, як, наприклад,
ММЦ. Зовнішня модуляція надає багато переваг порівняно з прямою; дана
тенденція залишається вірною і для фотонного ППЧ. На відміну від окремого
модулятора два послідовних ступені модуляції (рис. 2.1, в,г) можуть забезпечити
певні переваги. Це було продемонстровано в [111] при порівнянні двох
послідовних квадратурно-зміщених ММЦ з окремим ММЦ, зміщеним в точку
максимального пропускання. В якості гетеродину у фотонному ППЧ також
можуть бути використані оптичні джерела. На рис. 2.1, д наведено приклад, в
якому частота гетеродину формується різницею частот двох лазерів.
З усіх фотонних схем ППЧ особливо корисною виявилась послідовна
зовнішня модуляція за інтенсивністю з електронним гетеродином, що
здійснюється за допомогою ММЦ з двома виходами або з одним виходом [112].
При демонстрації даних схем досягнуто значення SFDR, що дорівнює 64 дБ у
смузі 500 МГц при використанні сучасних технологій модуляторів та методів
лінеаризації. Потенціальним шляхом до покращення характеристик перетворення
є когерентний підхід, в тому числі послідовна фазова модуляція з використанням
оптичного ГМЗ для демодуляції [113].
При генерації сигналів міліметрового діапазону для безпроводових систем
найчастіше використовуються наступні методи:
— фотодетектування двох лазерних сигналів, рознесених на потрібну частоту;
такий процес стабілізується за допомогою схеми фазової синхронізації (СФС) або
інжекційної синхронізації [114];
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— змішування вибраних бічних смуг лазерного випромінювання при зовнішній
модуляції лазера з синхронізацією мод або інжекційну синхронізацію на бічній
смузі [115].
2.2. Фотонні методи утворення діаграм спрямованості фазованих
антенних решіток
У ММХ системах зв'язку базовою є технологія MIMO (з безліччю входів і
безліччю виходів), яка дозволяє компенсувати великі атмосферні втрати ММХ
вузькою діаграмою спрямованості. Фазовані антенні решітки (ФАР) відіграють
важливу роль в сучасних радіолокаційних і безпроводових системах зв'язку. ФАР
‒ це системи, що складаються з групи випромінювачів, в яких шляхом зміни
амплітуди і фази сигналів забезпечується підсилення випромінювання антени в
бажаному напрямку і його пригнічення у всіх інших напрямках. Фазовані антенні
решітки для ММХ можуть мати сотні випромінюючих елементів разом із
малорозмірною апаратурою. І за такої масштабованості перспективним є
застосування фотоніки і гібридного аналого-цифрового створення діаграм
спрямованості. Утворення діаграм спрямованості в аналоговій ФАР на основі
фотоніки було ідентифіковано як перспективний напрям застосування технології
ще в 90-х роках минулого століття [30]. Численні фотонні методи запропоновані
для фазового зсуву радіосигналів на основі оптичних ліній затримки або
інтегрованих паралельних ММЦ. Для підвищення продуктивності, ефективності
покриття, швидкості передачі пропонуються різні моделі гібридного аналоговоцифрового

утворення

діаграм

спрямованості

на

багато

користувачів

(розрахованого на одного користувача) просторового мультиплексування для
різних рівнів потужності сигналу.
Для фазованих антенних решіток кутова ширина променя дорівнює [115]:

   Nd ,

(2.1)

де N – кількість випромінюючих елементів, d – відстань між цими елементами.
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Звичайні ФАР реалізують на основі електричних фазообертачів, які мають
проблему з неточністю наведення антен, а тому обмежені для вузько- смугових
операцій. Однак для багатьох застосувань дуже важливо, щоб антени фазової
матриці могли працювати в широкій смузі частот з формуванням вузьких діаграм
спрямованості (від декількох градусів до частин одного градуса). В мобільних
системах ММД 5G для кожного користувача планується утворення власної
діаграми

спрямованості

(просторове

розділення

каналів).

Ефективним

розв’язанням таких завдань є використання формування діаграми спрямованості
в режимі реального часу TTD (англ. True time delay). Модулі TTD певним чином
встановлюють фазу радіосигналу, яка варіюється з частотою, в той час як
фазообертачі є незалежними від частоти. Найбільшою проблемою в цих
компонентах є масштабованість, оскільки кількість антенних елементів в масиві
може обчислюватися сотнями. Більшість відомих у даний час методів
формування випромінювання вимагають істотних обчислювальних потужностей
і тривалого часу обробки. В прикладі, коли радіолокатор створений на базі ФАҐ,
що складається з 1000 приймальних елементів, які працюють при миттєвій смузі
10 ГГц, вимагається відношення сигнал/шум не менш 90 дБ, для чого необхідним
є 15-розрядний процесор. Можна розрахувати, що для стробування на частоті
Найквіста потрібно 20×109 вибірок в секунду, та кожна вибірка повинна бути
подана 15-розрядною цифровою послідовністю. В результаті сукупна швидкість
передачі на антенну становить 300 Гбіт/с. Внаслідок того, що це фазована
решітка, вихідні сигнали усіх її 1000 елементів повинні бути оброблені
когерентно, тобто повна швидкість даних, що потребують обробки, становить 300
Тбіт/с [30]. Така швидкість необхідна для управління та обробки надзвичайно
великого обсягу даних, але вона суттєво перевищує сучасні технологічні
можливості. Аналогова обробка сигналів, або діаграмоутворення, можливо,
будуть необхідні завжди, оскільки системні вимоги по відношенню до збільшення
динамічного діапазону, миттєвої смуги пропускання та розмірів решітки можуть
зростати з більшою швидкістю, ніж прогрес у цифровій обробці сигналів.
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Характерну схему активної фазованої антенної решітки (АФАР) наведено
на рис. 2.2 [32]. Вона містить модулі, які дискретно перелаштовуються в режимі
реального часу (TTD) та РЧ фазообертач.
З формули (2.1) видно, що для формування вузьких діаграм спрямованості
необхідно використовувати високочастотне випромінювання ММД. У цьому
випадку у виразі (2.1) будуть присутні малі значення довжини хвилі та,
відповідно, значення кута розкриву антени також будуть мати малі значення.

Рис. 2.2. Приклад сегменту АФАP з використанням модулів, які дискретно
перелаштовуються у TTD, фазообертачів (ΔФ) та регулювання амплітуди (ΔV)
На рис. 2.3 показано два принципи керування радіопроменем. Як видно з
рисунку 2.3,а, щоб направити промінь під кутом  до нормалі до площі розкриву
ФАР потрібен фазовий зсув:

  2

L
d sin 
 2



.

(2.2)

Звідси:

  arcsin


.
2 d

(2.3)

Кут випромінювання  залежить від довжини хвилі НВЧ випромінювання.
Отже система формування променя з електричними фазообертачами може
працювати тільки з використанням вузькосмугових сигналів. Цю проблему можна
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вирішити, якщо фазовий зсув здійснювати за допомогою лінії затримки, як
показано на рис. 2.3,б, де використовується лінія затримки з довжиною

L  d sin  . Тоді напрям променя задається формулою:
  arcsin

L
.
d

а)

(2.4)

б)

Рис. 2.3. Керування променем а) за допомогою фазообертача, б) з
використанням лінії затримки
Він є незалежним від довжини хвилі (частоти) і ширини смуги сигналу. На
рис. 2.4 наведено приклад діаграми спрямованості антени з шести елементів,
розділених на відстань 1 см, що працюють на центральній частоті 15 ГГц з
шириною смуги сигналу 10 ГГц, для звичайних електронних фазообертачів та
фазообертачів, що використовують компонент затримки за часом [32].
Розвиток технології зустрічає серйозні обмеження, що притаманні
електричним пристроям. Наприклад, мідні провідники мають високі втрати на
високих частотах, що призводить до обмеженої смуги пропускання тракту
передачі. Крім того, електричні компоненти формування променя мають відносно
велику вагу, що також обмежує їх використання.
Тому за останні кілька років широко розгорнулись дослідження з
формування діаграми спрямованості в режимі TTD на основі фотонних
технологій [30,32].
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Нові методики поділяються на дві категорії: формування діаграми
спрямованості в режимі TTD на основі оптики вільного простору та на основі
оптоволоконної техніки.

а)

б)

Рис. 2.4. Порівняння діаграм спрямованості ФАP на частоті 10-20 ГГц: а) з
використанням електронних фазообертачів (неточність наведення, розширення
діаграми спрямованості), б) з використанням компонентів з часовою затримкою
Реалізація керованих часових затримок на основі волоконно-оптичних ліній
була продемонстрована в 1993 році. Методи на основі волокна для режиму TTD
враховують хроматичну дисперсію в одномодовому волокні [116] та міжмодову
дисперсію в багатомодовому волокні [117]. Для зменшення розміру волоконнооптичної призми, дисперсійні лінії затримки можна замінити лініями затримки на
основі волоконних бреггівських ґраток FBG (англ. fiber Bragg grating) [32].
Система, що складається з п'яти каналів ліній затримки FBG, показана на рис. 2.5.
Для формування променів в режимі реального часу використовується масив
волоконних бреггівських ґраток. Випромінювання лазера, яке перелаштовується
за частотою (TLS), через контролер поляризації (РС) подається на модулятор, що
модулюється сигналом радіочастоти. Модульований оптичний сигнал через
дільник потрапляє в канали з бреггівськими ґратками.
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На рис. 2.6 наведена оптоелектронна система, у якій використано
багаточастотний

лазер

і

одна

широкосмугова

бреггівська

ґратка,

що

перелаштовується. Різні затримки у часі досягаються за рахунок відбиття хвиль в
різних місцях бреггівської ґратки, що перелаштовується [32].

Рис. 2.5. Оптоелектронна система затримки в режимі реального часу

Рис. 2.6. Оптоелектронна система затримки в режимі реального часу для
формування променів за допомогою однієї волоконної бреггівської ґратки, що
перелаштовується. MWLS – багаточастотний лазер,
TLCFG – бреггівська ґратка, що перелаштовується
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Хвилі генеруються багаточастотним лазерним джерелом. Архітектури,
подані на рис. 2.5 і рис. 2.6, притаманні одновимірному формуванню променю.
Однак, запропоновано кілька архітектур, що дозволяють двовимірне формування
променю [118,119]. Це архітектури з фіксованою часовою затримкою та зі
змінними часовими затримками, які отримують шляхом використання оптичних
призм вільного простору і двовимірних просторових модуляторів світла. Для
реалізації широкосмугового I-Q- фазообертача також можна використати
інтегровані модулятори MZM або DРMZM. Такий фазообертач забезпечує
широку смугу, швидко перелаштовується, дає мінімальні варіації амплітуди
радіосигналів і масштабується на велику кількість каналів. Ці характеристики
мають першорядне значення для розв’язку оптоелектронних завдань управління
фазою сигналу ММХ в пристроях, які утворюють діаграму спрямованості антени.
Загальною характерною рисою волоконно-оптичних пристроїв, що
утворюють діаграму спрямованості антени в реальному часі, є робота в
спектральних діапазонах С (1530—1565 нм) та/або L (1565—1625 нм) за
класифікацією МСЕ-Т. Основними причинами такого вибору є низькі втрати у
кварцовому волокні та широка робоча спектральна смуга, що дозволяє,
наприклад, ефективно замінювати набір перемикаючих ліній затримки на базі
великої кількості НВЧ-ліній передачі, що зазвичай застосовуються в АФАP, на
багатохвильову передачу зі спектральним розділенням каналів по одній загальній
волоконно-оптичній лінії.
2.3. Гібридні архітектури мереж для зв’язку у міліметровому діапазоні
Перед телекомунікаційними компаніями постає завдання створення мереж,
які були б інтегровані на самих різних рівнях, поєднували різні стандарти і
технології, забезпечуючи безшовний перехід з одного стандарту до іншого, від
однієї технології до іншої. Такі мережі повинні не просто поєднувати різні
стандарти (від GSM до LTE і 5G), але і забезпечувати повну взаємодію між
різними мережевими рівнями, а також мережами, побудованими на різних
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технологіях радіодоступу. Гетерогенна мережа (англ. HetNets) будується з
підмереж, які працюють в різних стандартах, за різними технологіями. При цьому
всі вони утворюють єдину інтегроване середовище, де забезпечений безшовний
непомітний для користувача перехід з однієї підмережі в іншу. Тобто, гетерогенна
мережа функціонує, як єдина система.
Мобільні мережі розвиваються від 4G до 5G [120] (рис.2.7).

Ри.2.7. Зростання мобільного трафіку за прогнозами Ericsson [120]
Найбільш важливі проблеми у розвитку включають в себе величезну
кількість пристроїв, необхідність в низькій затримці передачі даних, в низькому
енергоспоживанні і т.д. Також необхідно враховувати обмежені можливості
пристроїв обробки інформації, обмеження використання ММД. Вирішення таких
проблем знаходять в гетерогенній мережевій архітектурі [1,2,44].
Мережі

HetNets

підвищують

ефективність

використання

смуги

пропускання і пропускну здатність безпроводових мереж за рахунок більш
ефективного використання мережевих ресурсів. Ще в 90-х роках були розроблені
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технології LMDS (local multipoint distribution service) і MVDS (multipoint video
distribution system) для стільникового телебачення, що можуть працювати в ММД
на відстанях від 3 до 10 км прямої видимості, з використанням аналогової та
цифрової модуляції [44]. У цих технологіях передбачалася конвертація спектра
сигналу, що надходить з кабелю або супутникового телебачення зі смуги 50–860
МГц в смугу 2 ГГц ММД без демодуляції і демультиплексування сигналу.
Головними перевагами таких систем є малий рівень шумів систем ММД, а
також можливість ущільнення каналів. Потужність на один канал становила
десятки міліват. Згодом ця технологія була запозичена в стандарти LTE для
організації радіомостів (з'єднань типу «точка-точка» або «точка - багато точок»).
Pезультати

експериментів,

що

проведені

в

Нью-Йорку

(Центр

безпроводових технологій Нью-Йоркського університету), показали можливість
передачі сигналу на частотах 28 ГГц та 73 ГГц на відстань до 100-200 м за рахунок
відбиття та розсіювання сигналу [44]. Проте ММД системи не можуть бути
розгорнуті в автономному режимі. Для надійного покриття необхідна підтримка
різнорідних мереж і технологій, в тому числі гетерогенних мереж в ММД, в яких
будуть використанні стільники різних розмірів, перемикання каналів з різними
швидкостями. Через уразливість ММХ до затіненнь, пов'язаних з переміщенням
користувачів, зміни середовища поширення, пропонується агрегація несучих, при
якій мобільні пристрої можуть підключатися до декількох базових станцій
одночасно. Також пропонується гетерогенна архітектура мережі, що складається
з малих стільників, які працюють в смугах ММД, і макростільників, які працюють
в мікрохвильових діапазонах. Макростільники будуть використовуватися в якості
мережі сигналізації для виявлення стільників і передачі сигналів, щоб гарантувати
повне охоплення і забезпечити надійні канали керування. Мікростільники
утворюють підмережу даних, яка забезпечує високі швидкості передачі даних,
використовуючи смуги ММД для користувачів, яких вони охоплюють.
Проблемою в розвитку HetNets є висока щільність користувачів і точок
доступу в мережах, що створює значні завади між користувачами, які необхідно
послаблювати за допомогою складних схем зниження завад. Крім того, через
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значне послаблення каналу і наявність апаратних обмежень, наприклад, фазового
шум і нелінійності підсилювача, складності управління динамікою і т.ін., широка
смуга пропускання ММД до теперішнього часу не була повністю використана.
Для вирішення таких проблем пропонується гібридна HetNets, в якій
використовуються різні піддіапазони ММД, що використовують широку смугу
пропускання та різні характеристики поширення в смугах 60 ГГц і 70-80 ГГц, з
метою зменшення впливу завад та збільшення продуктивності мережі.
Основними характеристиками смуг 60 ГГц є високі втрати, пов'язані з
поглинанням в молекулах кисню до 14 дБ/км (рис.1.2), обмежена потужність
передачі [121] і втрати сигналу через затінення. Для вирішення цих проблем
досліджують застосування вузькоспрямованих ФАР з алгоритмами відстеження,
які оцінюють розташування користувача і коригують діаграму спрямованості
антени. Однак такі рішення складно реалізувати [121]. На відміну від 60 ГГц
діапазону, в Е-діапазоні 70-80 ГГц немає значного послаблення каналу (до 0,5
дБ/км) в атмосфері та доступна смуга 10 ГГц. У гібридній системі HetNets, що
використовує спектри 60 ГГц і 70-80 ГГц передбачається наступний сценарій:
- використання щільно розгорнутих мереж в діапазоні 60 ГГц в зоні
обслуговування макростільниками, де високе згасання забезпечує зниження
загального рівня завад в мережі;
- діапазон 70-80 ГГц використовується в режимі сильних завад або для
встановлення ліній зв'язку на більш довгі дистанції, наприклад для з’єднання
базових станцій (для макростільників).
Гібридна конфігурація Het-Nets з використанням ММД і діапазону LTE (в
основному дециметровий діапазон) може значно збільшити пропускну здатність
мереж [122]. В даному випадку пропонуються базові станції, оснащені кількома
приймально-передавальними антенами, що працюють в різних смугах (рис.2.8).
Було проведено багато досліджень з передачі ММХ по оптоволоконним
лініям зв'язку, які використовують переваги як оптичних волокон, так і хвиль
ММД для створення широкосмугових систем (до 10 ГГц) зв'язку RoF [30, 32,
106,123].
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Рис.2.8. Гібридна конфігурація Het-Nets з використанням міліметрового
діапазону та діапазону LTE
На рис.2.9 представлена волоконно-ефірна конфігурація мережі із
використанням ММД. Центральна станція (ЦС) і розподілені базові станції (БС)
пов'язані з оптичними волокнами.

Рис.2.9. Гібридна волоконно-ефірна конфігурація мережі у ММД : базові
станції стільників, що працюють в ММД зв'язані через волоконно-оптичні ліній
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У кожному фемто- або піко-стільнику взаємодія між мобільними
терміналами і базовими станціями відбувається в ММД. Вирішальне значення для
використання ММХ в стільникових мережах має велика швидкість обробки
сигналів і передачі на великі відстані, які не може забезпечити ММД, спрямована
передача і гібридне аналогово-цифрове формування променю в технології MIMO,
в якій також задіяні оптоелектронні методи мікрохвильової фотоніки.
Конкурентом волоконно-оптичних ліній зв'язку можуть стати стратосферні
системи, в яких використовуються канали зв'язку з ретрансляторами на висоті
близько 20 км (рис. 2.10). Стратосферні ретранслятори, які можуть виконувати
функцію базових станцій, розподілені в горизонтальний ланцюг, зв'язок і
коригування положення виконується в оптичному діапазоні. Проекти створення
стратосферних систем зв’язку з певною періодичністю з'являлися починаючи з
1940-х рр., коли розглядалася концепція використання стратосферних дирижаблів
в якості низькоорбітальних супутників Землі [124].

Рис.2.10. Телекомунікаційна схема роботи стратосферного комплексу
зв’язку
Перевага стратосферних каналів зв’язку над наземними (ефірними) полягає
в тому, що активна товщина приземного шару атмосфери становить 1,5 - 2 км при
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діаметрі зони обслуговування більше 100 км [125]. В якості стратосферних
платформ можуть використовуватися повітряні кулі, дрони, дирижаблі і т.ін., які
повинні летіти на висоті 18-25 км, що не заважає цивільній авіації (13-15 км). На
таких висотах швидкість вітрів спадає до мінімуму (близько 10 м/c) і
відзначається також відносна сталість їх напрямку. Крім того, повітря має густину
в 30-40 разів меншу, ніж в приземному шарі. Передбачалося, що основним
польотним режимом при експлуатації стратосферних дирижаблів буде зависання
над заданою точкою земної поверхні і дрейф в межах близько 500 м.
При заданій висоті платформи h і куті місця β, який визначається як кут між
напрямком на горизонт і напрямком осі променя антени земної станції на антену
стратосферної платформи похила дальність зв'язку (рис.2.11):
D  RЗ2   RЗ  h   2 RЗ ( RЗ  h)cos 
2

(2.5)

де RЗ - радіус Землі (6378 км),  - геоцентричний кут, визначається з формули:
 cos 
 1  h RЗ

  arccos


   .


(2.6)

Для максімальної похилій дальності, при   0 :

Dmax  h2RЗ  h 

(2.7)

При   900 мінімальна похила дальність Dmin  h .
Діаметр зони обслуговування без урахування рефракції з формул (2.5) і (2.7) може
бути обчислений за формулою:

d  RЗ 21  cos 

(2.8)

або так як   100 тоді
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 рад
d  2 RЗ   arccos




1  h RЗ 



(2.9)
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Рис.2.11. Визначення похилої дальності зв'язку; ЗС –земна станція, СП –
стратосферна платформа
Для кута місця β=15 і висоти платформи h= 20 км діаметр зони
обслуговування дорівнює d  148 км, а для   30 d  505 км, як показано на
рис.2.12.
Однак траєкторія радіопроменя внаслідок атмосферної рефракції буде
згинатися в бік поверхні Землі. Кут рефракції, що представляє собою кут в точці
прийому між істинним і уявним напрямком на джерело випромінювання, не
залежить від частоти падаючого випромінювання.
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Рисунок 2.12. Залежність діаметру зона покриття від висоти розташування
стратосферного ретранслятора для різних кутів місця β
До найбільших переваг використання стратосферних систем зв'язку для
поліпшення техніко-економічних показників телекомунікаційних систем можна
віднести:
– розширення частотного ресурсу (дефіцит якого є загальносвітовою
проблемою) з використанням ММД;
– створення високошвидкісних магістралей нарівні з оптичними;
– розширення зони обслуговування;
– істотне зниження показника ціна/послуга для забезпечення зв'язку, що
може стати стимулом розвитку інноваційних технологій.
Приблизно з 2010 року знову збільшилась зацікавленість IT-компаній до
стратосферних систем зв'язку завдяки розвитку інноваційних технологій,
особливо в області регенеративних енергетичних елементів, телекомунікаційного
обладнання, нанотехнологій. За останніми даними, компанії Google і Facebook для
збільшення числа користувачів в малонаселених і малодоступних районах Землі,
проводять з 2013 року випробування по запуску стратосферних ретрансляторів
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[126,127]. Однак до цих пір жоден проект не введений в комерційну експлуатацію.
Близько до реалізації знаходяться проекти Google і Facebook. З 2016 року Google
проводить випробування в Е-діапазоні 71-76 ГГц, 81-86 ГГц [66].
Освоєння стратосферних систем зв'язку може призвести до таких якісних
результатів [128-130]:
– істотне розширення частотного ресурсу за рахунок організації
двосегментної системи, у якій може використовуватися оптичний діапазон для
зв'язку стратосферних платформ з супутниками і між собою, а у вертикальних
трасах між стратосферної платформою і наземними точками доступу може
використовуватися міліметровий діапазон;
– збільшення зони покриття, наприклад, для висоти стратосферного
ретранслятора 20 км - від 100-150 км до 500 км, що неможливо для наземних
радіоканалів;
–

енергетично

накопичувальних
ретрансляторів.

вигідним

елементів,

може

стати

вузькоспрямованих

використання
антен,

сонячних

малопотужних
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Висновок до розділу 2
З проведеного аналізу гібридних технологій, які сприяють ефективному
використанню

радіочастотного

ресурсу

ММД,

збільшенню

пропусної

спроможності та щільності покриття мереж, можливо виділити наступні
технології: оптоелектронні методи формування радіосигналів та діаграм
спрямованості фазованих антенних решіток; гібридні архітектури мереж:
волоконно-ефірні, гетерогенні мережі HetNet з використанням ММД і діапазону
LTE, застосування магістральних рішень (або з’єднань типу «точка - точка»,
«точка - множина точок») у вікнах прозорості ММД для наземних та
стратосферних комплексів зв’язку.
Волоконно-ефірна конфігурація мереж в ММД може мати переваги як
волоконно-оптичної, так і безпроводової передачі за великою пропускною
спроможністю, зокрема, оптоелектронні методи формування та передачі
радіосигналів можуть стати ключем до практичної реалізації телекомунікаційних
систем в ММД.
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3 ГІБРИДНІ ОПТОЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИ МОДУЛЯЦІЇ ТА
ПЕРЕДАЧІ РАДІОЧАСТОТНОГО СИГНАЛУ
3.1. Формування радіосигналів шляхом модуляції інтенсивності
оптичного випромінювання
Як вже було зазначено в підрозділі 2.1 при формуванні сигналів ММД
електронними методами стикаються зі складними проблемами, пов'язаними з
фазовим шумом, дисбалансом I/Q, нелінійними характеристиками підсилювачів
потужності, проблемами створення аналого-цифрових перетворювачів, які б
працювали в смузі ММХ, і т.д. [131]. Для оптоелектронних методів формування
сигналів ММД, які вважаються перспективними, можна виділити наступні
підходи [30,32, 131]:
1.

Метод

прямої

модуляції

струму

накачки

лазера.

Джерелом

випромінювання в передавачах, які використовують для прямої модуляції, є
світло випромінюючий діод та лазерний діод з резонатором Фабрі-Перо [30]. У
методі прямої модуляції струм накачки діоду модулюється радіочастотним
сигналом (RF). При цьому на виході лазера генеруються дві бічні оптичні смуги.
Недоліками передавачів з прямою модуляцією є обмежена швидкодія (швидкість
передачі інформації в системі зв’язку) та можливість використання тільки одного
параметру світлової хвилі (інтенсивності) для модуляції. При використанні цього
методу виникає фазовий шум сигналу ММД, який передається вздовж оптичного
волокна, тому пропускна здатність обмежена (до 10 ГГц), що є недостатнім для
практичного застосування міліметрових хвиль [31].
2. Методи зовнішньої модуляції, при використанні яких світло від лазера
проходить через модулятор, який змінює певний параметр випромінювання
(частоту, інтенсивність, фазу, поляризацію). Ці методи, а відповідно до них і
модулятори, можна класифікувати за фізичними явищами, які зумовлюють зміну
параметрів світла:
‒ електрооптичні,
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‒ магнітооптичні,
‒ акустооптичні,
‒ абсорбційні.
На приймальному кінці лінії передачі, або лінії формування сигналу ММД,
модульоване оптичне випромінювання демодулюється одним з наступних
методів.
1. Метод прямого детектування, який базується на внутрішньому (фотодіод)
або зовнішньому (фотоелектронні помножувачі, фото НВЧ прилади) фотоефекті.
Такий метод застосовується при детектуванні оптичного випромінювання, що
модульоване з використанням форматів модуляції типу DPSK, ASK, FSK. Метод
прямого детектування добре зарекомендував себе при значному перевищення
сигналу над завадою на вході детектору. При малому перевищенні сигналу над
завадою відбувається придушення сигналу завадою, тому системи RoF, що
використовують метод прямого детектування, повинні мати високе значення
відношення сигналу до завади.
2. Метод оптичного гетеродинування двох оптичних хвиль в фотоприймачі.
Такий спосіб є найбільш перспективним для формування сигналів вище 30 ГГц
до терагерцового діапазону включно, однак обмеження накладає смуга
пропускання фотоприймача. Для оптичного гетеродинування можна використати
два лазери, які працюють на різних частотах або двох частотні лазери.
Однак, як у випадку двох частотного лазера, так і гетеродинування двох
незалежних лазерів, важко отримати сильну кореляцію між двома модами, що
призведе до генерації сигналів ММД з високим фазовим шумом. Для створення
мікрохвиль з низьким рівнем шуму запропоновано багато методів, основні з яких:
1) оптичне блокування інжекції (OIL), 2) оптична замкнута петля фазового
автопідстроювання частоти або оптична петля фазової синхронізації (OPLL), 3)
двохчастотне лазерне джерело [32].
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3.2. Принцип роботи та побудова лінії передачі з модуляцією
інтенсивності та прямим детектуванням
Зовнішня модуляція за інтенсивністю на основі модулятора Маха-Цендера
(ММЦ) і пряме детектування є найбільш поширеною архітектурою ліній передачі
хвиль ММД через оптичне волокно, що використовується в даний час.
Принциповими

компонентами

ліній передач

із зовнішньої

модуляцією

інтенсивності випромінювання і прямим детектуванням (МІВПД) є лазер, ММЦ і
фотодетектор. ММЦ переносить радіочастотну інформацію на інтенсивність
лазерного випромінювання, а фотодетектор перетворює сигнал в радіочастотний
діапазон. Розглянемо, перш за все, дві базові структури ММЦ, що показані на рис.
3.1.
Світло від лазера вводиться через вхідний хвилевод, який розділяється на
два плеча, а потім об'єднується на виході. Єдиний вихід забезпечується за рахунок
Y-розгалужувача (рис. 3.1,а). Як показано на рис. 3.1, б, для створення ММЦ з
двома виходами може бути використаний спрямований відгалужувач. Найбільш
поширеним матеріалом для ММЦ тривалий час був електрооптичний кристал
LiNbО3. Проте сучасні ММЦ виготовляються із застосуванням широкого
діапазону матеріалів, таких як GaAs, Si, а також із полімерів.

Рис. 3.1. Дві схеми модулятора Маха-Цендера з використанням на виході
а) з'єднувача, б)Y-типу і спрямованого відгалужувача
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Основою схеми модуляторів, що показані на рис. 3.1, є простий
інтерферометр Маха-Цендера. Результат інтерференції двох світлових пучків у
вихідному відгалужувачі залежить від їх відносної фази в точці рекомбінації.
Якщо ММЦ будується за допомогою електрооптичного матеріалу, такого як
LiNbО3, то відносною фазою можна керувати шляхом прикладання напруги до
одного або обох плечей інтерферометра. Прикладена напруга змінює показник
заломлення, що, в свою чергу, прямо впливає на фазу. Фотодіоди не здатні
безпосередньо демодулювати фазомодульований сигнал, тому схема ММЦ
використовується для перетворення електрооптичної фазової модуляції в
модуляцію за інтенсивністю. Перетворення фазової модуляції в модуляцію
інтенсивності відбувається шляхом зміни статичної фази (φ1 - φ2) за допомогою
прикладання вхідної напруги RF для фазової модуляції світла та з наступним
використанням інтерферометра. На рис. 3.1, б показано два сигнали, які
інтерферують між собою при об'єднанні та надходять на виходи 1 і 2. Внаслідок
інтерференції інтенсивність оптичного випромінювання може збільшуватися або
зменшуватися в залежності від різниці фаз між оптичними полями (φ1 - φ2).
На рис. 3.2. показаний графік модуляції за інтенсивністю на виході I1, при
цьому на виході I2 буде спостерігатися комплементарна (з фазовим зсувом 180º)
модуляція за інтенсивністю [30]. Така конфігурація корисна для придушення
деяких типів оптичних амплітудних шумів. Для випадку безперервного сигналу
на оптичному вході на рис. 3.2. показана нормована функція передачі ММЦ з
двома виходами в залежності від прикладеної електричної напруги. Повна
конструктивна інтерференція відбувається, якщо сигнали об'єднуються у фазі, і в
цих точках спостерігаються максимальні значення передавальної характеристики.
Максимум коефіцієнта передачі на ММЦ з одним виходом відповідає нулю
передачі на інший вихід, тобто точці повної деструктивної інтерференції.
Посередині між максимумом і нулем коефіцієнта передачі, в так званій
квадратурній точці, існує достатньо лінійна ділянка.
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Рис. 3.2. Типова передавальна характеристика модулятора Маха-Цендера з
комплементарними оптичними виходами. Робоча точка модулятора зміщується
за допомогою зміни фіксованої постійної напруги, сигнал радіочастотного
діапазону модулює оптичне випромінювання
Постійну напругу зсуву можна підібрати, щоб встановити ММЦ в
квадратурі, внаслідок чого отримують майже лінійну модуляцію оптичної
інтенсивності радіочастотним сигналом. Модуляцію за інтенсивністю на виході
ММЦ можна легко перетворити назад в електричний сигнал шляхом демодуляції
у фотодетекторі. У ММЦ з двома виходами формуються модульовані за
інтенсивністю оптичні сигнали з відносною різницею фаз 180°, що можна
використати для балансного фото детектування. На рис. 3.3 наведено два методи
подачі ВЧ-сигналу на ММЦ. Обидва ММЦ мають два оптичні виходи Et(t) і E2(t),
але описані методи можна також застосовувати до ММЦ з одним виходом. На рис.
3.3,а показаний варіант подачі ВЧ-сигналу Vвх (t) тільки на одне плече ММЦ.
Варіант з подачею сигналу на обидва плеча, або двохтактна схема ММЦ,
ілюструється на рис. 3.3,б. Вхідний радіосигнал RF модуляції розділяється
порівну між двома плечима, при цьому сигнали, що прикладаються до кожного
плеча, зсунуті за фазою на 180°.

89

а)

б)

Рис. 3.3. Схеми модулятора Маха-Цендера з однотактних (а) і двотактним
(б) управлінням
Три типи ліній передачі модуляції за інтенсивністю і прямим детектуванням
(МІВПД-ліній) що використовують зовнішній ММЦ, наведені на рис. 3.4-3.6.

Рис. 3.4. Лінія передачі МІВПД-типу з використанням ММЦ (MZM) з
одним виходом радиочастотного RF сигналу і одиночним фотодіодом (PD); DC
bias (напруга постійного зміщення)

90

Рис. 3.5. Лінія передачі МІВПД-типу з використанням ММЦ з двома
виходами та балансового детектування на основі прямого віднімання
фотострумів

Рис. 3.6. Лінія передачі МІВПД-типу з використанням ММЦ з двома
виходами та балансового детектування на основі ВЧ протифазного гібридного
мостового з’єднання
У всіх цих лініях безперервне випромінювання лазера підключене до входу
ММЦ, як правило, через волокно із збереженням площини поляризації (РМволокно). Саме волокно із збереженням поляризації необхідне для фіксації
напряму лазерної поляризації відносно відповідної осі кристала LiNbO3.
Електричний сигнал містить постійний зсув і ВЧ-сигнал. Ці дві напруги часто
подають на окремі електроди, але також може бути реалізований один
електричний вхід за допомогою трійника зміщення. На рис. 3.4 подано схему
оптичної лінії передачі з одним виходом і демодуляцією за допомогою одного
фотодіода. Дану схему лінії можна також реалізувати з використанням одного
ММЦ з двома виходами. Обидва виходи такого ММЦ можуть бути використані
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для побудови ліній з балансним детектуванням або симетричних ліній (рис. 3.5 і
3.6). Як описано в цьому розділі, симетричні лінії можуть забезпечити більш
високі параметри, ніж лінії з одним виходом, але за рахунок включення двох ВЧ
фазо узгоджених волоконних трактів. У симетричної лінії, яка наведена на рис.
3.5, використовується таке підключення фотодіодів, що дозволяє виділити на
навантаженні різницю їх фотострумів.
Для віднімання фотострумів також можна застосувати радіочастотне
протифазне гібридне мостове з'єднання (ГМЗ), що подано на рис. 3.6. Основні
недоліки схеми радіочастотного протифазного ГМЗ, порівняно із схемою прямого
віднімання струмів, як правило, полягають у меншій пропускній здатності,
більшій громіздкості та більших на 3 дБ втратах.
3.3. Основні гібридні оптоелектронні методи формування та передачі
сигналів міліметрового діапазону
3.3.1. Методи зовнішньої модуляції із застосуванням модуляторів МахаЦендера
Розглянемо метод зовнішньої модуляції інтенсивності [30], в якому за
допомогою модулятора ММЦ формуються два фазо-корельовані оптичні сигнали.
Таким чином формується оптичний сигнал з амплітудною модуляцією за
наступними схемами: подвійна бічна смуга та несуча (англ. optical double sideband
with carrier, ODSB + C,), одна бічна смуга та несуча (англ. optical single sideband
with carrier, OSSB + C,), подвійна бічна смуга з придушенням несучої (англ. optical
carrier-suppressed double sideband, DSB-OCS,). Частотний подвоювач на основі
двохелектродних

модуляторів

Маха-Цендера

(ДЕММЦ),

вперше

був

продемонстрований в 1992 році [31]. Потім були досягнуті більш високі
коефіцієнти множення 4, 6, 8 [108, 132-137]. На рис. 3.7-3.11 подані базові схеми
зовнішньої модуляції на основі ММЦ, ДЕММЦ і двохпаралельного модулятора
Маха-Цендера

(ДПММЦ),

в

випромінювання сигналом ММХ.

яких

отримана

модуляція

оптичного
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Рис. 3.7. Базова схема на основі ММЦ (MZM), на основі якої
експериментально отримана генерація НВЧ сигналів OSSB + C на основі
зовнішньої модуляції з використанням ММЦ і оптичного режекторного фільтра
(Notch Filter), за допомогою якого видаляється одна з бічних смуг ODSB + C

Рис. 3.8. Базова схема на основі ДЕММЦ, зміщеного в квадратурній точці,
із радіочастотним сигналом, поданим з фазовим зміщенням π/2 між
електродами. За допомогою цієї схеми експериментально сформований сигнал
OSSB + C на частоті 38 ГГц
Описані

підходи

вимагають

використання

високошвидкісних

оптоелектронних пристроїв: модуляторів, фазових детекторів, НВЧ генераторів,
змішувачів, фільтрів (оптичних і радіочастотних). Однак більшість пристроїв
знаходиться в стадії розробки [30]. Сучасні ММЦ мають верхню граничну частоту
модуляції близько 40 ГГц [31], однак запропоновані в [138] способи модуляції,
засновані на ДПММЦ, здатні формувати сигнали частотою до 160 ГГц в
волоконно-оптичних лініях.
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Рис. 3.9. Формування сигналу DSB-OCS з частотою 40 ГГц за допомогою
ДЕММЦ, зміщеного в мінімальній точці пропускання (Vπ) для придушення
оптичної несучої. У такій реалізації радіочастота RF генератора на вході вдвічі
менша за частоту, що отримана на виході PD

Рис. 3.10. Базова схема чотириразового множення частоти RF сигналу 10
(18) ГГц для формування міліметрових сигналів 40 (72) ГГц за допомогою
ДПММЦ та оптичної фільтрації; коефіцієнт придушення
гармонік більше 36 дБ
Крім того, методи, засновані на ММЦ, потребують напругу постійного
зміщення і напругу (Vπ), які залежать від частоти. Це перешкоджає пере
налаштуванню системи за частотою.
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Рис. 3.11. Базова схема восьмикратного множення частоти RF сигналу
4,6(5,3) ГГц, де отримана частота 36,8 (42,4) ГГц. Основні елементи схеми:
ДПММЦ і режекторний фільтр (Notch Filter) (для придушення несучої).
Коефіцієнт придушення несучої та гармонік більше 30 дБ
Для систем на основі ММЦ потрібні схеми управління для налаштування
напруги постійного зміщення, яке зсувається або дрейфує під час роботи
модуляторів. Також застосування оптичних фільтрів перешкоджає безперервному
налаштовуванню частоти. Однак в [132] пропонують використовувати режим
роботи, в якому ДЕММЦ зміщений в максимальної точці передачі передавальної
функції для придушення оптичних бічних смуг непарного порядку. В цьому
випадку не потрібно налаштування оптичного фільтру (використовується
волоконна бреггівська ґратка з фіксованими довжинами хвиль), що значно
спрощує реалізацію системи. При цьому генеруються дві смуги сигналів ММХ,
які можуть налаштовуватися на частоти від 37,6 до 50 ГГц з подвоєнням частоти
(від 75,2 до 100 ГГц з множенням частоти в чотири рази) при частоті гетеродину
18,8‒25

ГГц.

Для

вибіркового

підсилення

гармонік

в

роботі

[139]

використовувався фільтр Фабрі-Перо, в роботі [140] ‒ волоконний кільцевий
резонатор, де оптичні гармоніки високого порядку підсилювалися за допомогою
ефекту вимушеного розсіювання Бріллюена.
У методі множення частоти на основі ММЦ оптичні гармоніки сильно
корельовані. Оскільки шум рівномірно розподілений в оптичному імпульсі, то це
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сприяє формуванню сигналів ММД з низьким шумом. Єдиною проблемою цього
методу є низький рівень потужності гармонік, особливо в разі гармонік високого
порядку, що погіршує відношення сигнал/шум. Для придушення оптичних бічних
смуг непарного або парного порядку модулятор ММЦ повинен бути зміщений в
точку мінімуму або максимуму передавальної функції, що викличе проблему
зсуву, яка може призвести до низької надійності системи або ускладнення схеми
управління.
3.3.2. Методи зовнішньої модуляції фази оптичного випромінювання
Інший підхід до зовнішньої модуляції заснований на оптичних фазових
модуляторах (PM) [32]. Він не потребує радіочастотних або оптичних фільтрів та
регулювання напруги постійного зміщення. Фазовий модулятор не має такої
внутрішньої характеристики оптичних втрат, як квадратурно-зміщений ММЦ
(рис. 3.12). Базова схема на основі фазового модулятора подана на рис. 3.12, де
оптична несуча від лазерного джерела, що перелаштовується, надходить в
оптичний фазовий модулятор через поляризаційний контролер.

Рис. 3.12. Формування та передача сигналу ММД з використанням
поляризаційного контролеру (PC), оптичного фазового модулятору (PM),
оптичного режекторного фільтру (Notch Filter), ербієвого підсилювача (EDFA) та
компенсатору дисперсії (DCM)
На відміну від ММЦ, який може бути зміщений для пригнічення бічних
смуг непарних або парних порядків, оптичний фазовий модулятор генерує всі
бічні смуги, із оптичною несучою включно. Тому для відсікання оптичної несучої
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використовується вузько смуговий фільтр на основі волоконної бреггівської
ґратки (англ. fiber Bragg gratings, FBG).
В експерименті [139] довжина хвилі оптичної несучої була налаштована
відповідно до довжини хвилі максимального згасання FBG. Решта бічних смуг на
виході FBG були підсилені волоконним ербієвим підсилювачем EDFA, а потім
передавалися вздовж одномодового волокна. Для підтримки одного і того ж
фазового співвідношення між оптичними бічними смугами використовувався
компенсатор дисперсії DCM. Під час налаштування сигналу від генератора, що
задає частоту 18,8‒25 ГГц, локально і дистанційно генерувалися дві смуги
сигналів ММХ від 37,6‒50 ГГц і від 75,2 до 100 ГГц з високою спектральною
чистотою.
Шляхом множення частоти вхідного радіочастотного сигналу RF (7,5 ГГц)
на коефіцієнт 8 на основі схеми фазових модуляторів (рис. 3.13) отриманий сигнал
на частоті 60 ГГц [141]. На рис. 3.1З показана можливість формування оптичного
сигналу DQPSK і FSK модуляції на частоті 40 ГГц використанням комбінації
ММЦ і оптичного фазового модулятора.

Рис. 3.13. Система множення частоти вхідного радіочастотного сигналу RF
ММД, за допомогою якого отримано сигнал частотою 60 ГГц
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3.3.3. Методи оптичного гетеродину
Змішування двох оптичних хвиль близьких за частотою лазерних джерел,
що дає биття у фотоприймачі, причому різниця між частотами лазерів відповідає
сигналу ММХ (рис. 3.14), є найбільш перспективним методом для формування
сигналів вище 30 ГГц до субміліметрового діапазону включно, однак головні
труднощі методу пов’язані із обмеженою смугою пропускання фотоприймача
[32].

Рис. 3.14. Схема оптичного гетеродинування з використанням двох
незалежних лазерів LD1 та LD2 із фіксованим зсувом за частотою |f1‒f2|
У методі оптичного гетеродину можна використати два (або більше) лазери,
які працюють на різних частотах або двох частотні лазери.
Знайдемо оптичне поле, яке одержане в результаті гетеродинування
сигналів. Електричні поля двох оптичних хвиль, які змішуються в фотоприймачі
PD для отримання третього сигналу з відповідною різницевою частотою можна
записати наступним чином:
𝐸1 (𝑡) = 𝐸1 cos( 𝜔1 𝑡 + 𝜑1 ),

𝐸2 (𝑡) = 𝐸02 cos(𝜔2 𝑡 + 𝜑2 ),

(3.1)

де 𝐸01 та 𝐸02 – амплітуди; 𝜑1 та 𝜑2 – фази; 𝜔1 та 𝜔2 – циклічні частоти двох
оптичних хвиль.
Сумарне електричне поле можна задати формулою
𝐸(𝑡) = 𝐸1 (𝑡) + 𝐸2 (𝑡). Тоді струм на виході PD можливо знайти наступним чином:
2
2
𝐼(𝑡) = ℜ(𝐸01
+ 𝐸02
+ 2𝐸01 𝐸02 cos((𝜔2 − 𝜔1 )𝑡 + (𝜑2 − 𝜑1 ))),

де ℜ – струмова чутливість фотоприймача.

(3.2)
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Для кількісного описання форми оптичного сигналу 𝐸(𝑡) використовують
розподіл амплітуди електричного поля в оптичній хвилі, що залежить від часу.
Термін «чутливість» для величини ℜ, що часто використовується в літературі, тут
і надалі ми також застосовуємо для позначення фактичного відгуку (англ.
responsivity) фотоприймача в амперах струму на ват потужності падаючої
оптичної хвилі.
Однак, як у випадку двох частотного лазера, так і гетеродинування
випромінювань двох незалежних лазерів (рис. 3.14), важко отримати сильну
кореляцію між двома модами, що призводить до генерації сигналів ММД з
високим фазовим шумом. Частота лазерного випромінювання може регулюватися
за допомогою зміни температури лазерів.
Для створення мікрохвиль з низьким рівнем шуму запропоновано багато
методів, основними з яких вважають: 1) оптична фазова синхронізація (англ.
optical phase lock loop, OPLL) [32], 2) інжекційна синхронізація (англ. optical
injection locking, OIL), 3) двох частотне лазерне джерело.
У методі OPLL (optical phase lock loop) здійснюється фазова синхронізація
за допомогою оптичної замкненої петлі фазового автопідстроювання частоти:
фаза одного лазера активно придушується фазою іншого (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Схема петлі оптичної фазової синхронізації (OPLL), що
складається з двох вузько смугових лазерів LD1 і LD2, фотодіода, змішувача,
гетеродину RF, петлевого фільтру
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Для досягнення ефективного придушення фази два лазера повинні бути
вузько смуговими для зменшення часу затримки зворотного зв'язку.
В результаті биття оптичних мод двох лазерів на виході фотоприймача
генерується сигнал міліметрового діапазону, фаза якого порівнюється з фазою
радіочастотного генератора вхідного сигналу RF в змішувачі. Отриманий сигнал
фазової похибки (напруга пропорційна різниці фаз між вхідним RF сигналом і
отриманим на виході фотоприймача) використовується для управління частотою
лазера LD1 (шляхом зміни довжини лазерного резонатора або струму
накачування). При належному часі затримки зворотного зв'язку відносні фазові
коливання між двома лазерами значно зменшуються. Система OPLL може
генерувати мікрохвильовий сигнал, що безперервно налаштовується від 6 до 34
ГГц з шириною спектральної лінії менше 1 МГц. Однак недоліками цього методу
є висока складність налаштування і необхідність чистого сигналу радіочастотного
генератора.
Структурна схема альтернативного методу оптичного блокування інжекції
(OIL) [32], показана в рис. 3.16.

Рис. 3.16. Схема оптичного блокування інжекції (OIL). Вона складається з
основного (Master Laser), двох підлеглих лазерів (Laser1 і Laser2), генератора,
що задає RF, та фотодіода (PD)

100

Вона складається з основного ведучого лазера і двох підлеглих лазерів.
Ведучий лазер модулюється RF сигналом і навколо центральної довжини хвилі на
виході ведучого лазера генеруються кілька оптичних бічних смуг різних порядків.
Цей сигнал вводиться в два підлеглих лазери, які вибираються таким чином, що
їхні власні довжини хвиль близькі до двох бічних смуг n-го порядку, наприклад
до бічних смуг ‒2-го і + 2-го, так що випромінювання двох підлеглих лазерів
будуть придушені на зазначених частотах. Метод OIL зменшує фазовий шум
сигналу, що генерується сигналом RF, і дозволяє використовувати низькочастотні
сигнали в якості опорного джерела [32]. Однак OIL допускає невеликий діапазон
налаштування і має порівняно високий ступінь складності. Експериментально
доведено, що об'єднання технологій OIL і OPLL дає ще більш низький шум (на
частоті вихідного сигналу 26 ГГц) [32].
Якщо оптичні несучі випромінюються з одного і того ж лазерного джерела,
то вони переважно когерентні, тому ефективним є виділення частот за допомогою
оптичних фільтрів. Завдяки генерації обох довжин хвиль в одному резонаторі,
фазова кореляція між двома довжинами хвиль краща, ніж при використанні двох
незалежних лазерних джерел. Схему на основі двохчастотного лазера показано на
рис. 3.17 [32].

Рис. 3.17. Схема на основі двохчастотного волоконно-кільцевого лазера
для генерації ММХ. SOA ‒ оптичний підсилювач, FBG1 і FBG2 ‒ оптичні
фільтри, що налаштовуються
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Для вибору оптичних несучих використовують оптичні фільтри, які
налаштовуються. Ці фільтри виконані [32]:
- на основі волоконних бреггівських ґраток (FBG); наразі впроваджений
фільтр FBG, який являє собою формувач хвиль із просторовими модуляторами
світла, діапазон налаштування яких досягає 20 ГГц з шириною смуги 100 МГц;
-

на

основі

інтерферометра

Фабрі-Перо

(FP,

Fabry

Perot),

які

використовують інтерференцію відбитих світлових хвиль в резонаторі.
Системи передачі на основі FP досягають смуги пропускання до 3 ГГц на
довжині хвилі 1550 нм, а пропускна здатність змінюється незалежно від довжини
хвилі.
3.3.4. Некогерентні оптоелектронні методи демодуляції сигналів
міліметрового діапазону
Складні

формати

модуляції

і

методи

когерентної

демодуляції

використовуються в системах зв'язку для підвищення пропускної здатності.
Однак для них потрібне складне та коштовне обладнання, наприклад фазовокорельовані лазери, вузько смугові фільтри, лазери з пасивною синхронізацією
мод, високо стабільні радіочастотні генератори, тощо [32,33,142].
Показники

когерентних

і

некогерентних

методів

понижуючого

перетворення досліджувались в системіз використанням технології RoF на 60 ГГц
для генерації і модуляції з корельованими і некорельованими лазерними
джерелами. Показано, що вплив фазового шуму лазерів на величину вектора
похибок (EVM) некогерентного прийому сильно знижується в порівнянні з
когерентним прийомом (рис. 3.18) [33].
Генерація міліметрових сигналів ґрунтується на гетеродинуванні двох
незалежних DFB лазерів і некогерентному детектуванні. Для несучої частоти 100
ГГц для методів модуляції 16 QAM, QPSK, ООК отримана швидкість передачі
даних понад 1 Гбіт/с. Для некогерентної демодуляції використовували формати
модуляції DPSK, ASK, FSK [33]. На рис. 3.19. продемонстровані такі системи.
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Рис. 3.18. Величина вектора похибок у порівнянні з отриманою оптичною
потужністю для когерентних і некогерентних приймачів при 400 і 200 Мбіт/с для
модуляції QPSK

а)

б)
Рис. 3.19. Схеми некогерентних оптоелектронних методів модуляції та
передачі сигналів ММД, що використовують гетеродинне змішування оптичних
хвиль від двох не корельованих лазерних діодів: а) дані накладені на дві
незалежні оптичні несучі частоти, які рознесені на |𝑓1 − 𝑓2 |=35,75 ГГц,
аналогічно формату модуляції OCS-DSB; б) дані накладені на одну оптичну
несучу та далі об'єднану з іншою оптичною несучою, які рознесені на
|𝑓1 − 𝑓2 |=35,75 ГГц, подібно формату модуляції OSSB + C
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3.3.5. Метод формування сигналів міліметрового діапазону на основі
селективного підсилення оптичних гармонік
Лазери, які налаштовуються за частотою, можна одержати, наприклад, з
використанням ефекту вимушеного розсіювання Бріллюена (SBS, stimulated
Brillouin scattering). Це нелінійний процес, який відбувається в оптичних
волокнах, що призводить до утворення зворотної розсіяної стоксової хвилі.
Ширину смуги, профіль підсилення та довжину хвилі процесу SBS можна
регулювати в діапазоні від десятків МГц до 10 ГГц.
Методом селективного незалежного підсилення оптичних гармонік на
основі ефектів вимушеного розсіювання Бріллюена (точніше методі селективного
підсилення бічної смуги Бріллюена (BSSA)) можливо отримати високу вихідну
потужність і високе відношення сигнал/шум в ММД [140].
Схема

установки

оптоелектронного

методу

формування

сигналу

міліметрового діапазону на основі методу множення частоти з використанням
ММЦ для генерації гармонік з високою оптичною модуляцією в поєднанні з
оптичним кільцевим резонатором подана на рис. 3.20 [140].

Рис. 3.20. Установка BSSA з використанням FRR (fiber ring resonator) довжиною
20 метрів; ISO – оптичний ізолятор; EDFA - волоконний підсилювач, легований
ербієм; OSA - аналізатор оптичного спектру; PD – фотодіод; PDH – система
лазерної стабілізації (pound-drever-hall); ESA – аналізатор електричного спектра;
A – підсилювач ММВ; ••• - оптичні і радіочастотні перемикачі
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В такому методі оптичне генерування вибіркового спектра формується на
оптичних гармоніках, які незалежно підсилюються завдяки ефекту Бріллюена. В
даній установці отримана оптична генерації сигналу частотою 65 ГГц з низьким
рівнем шуму, гранична частота визначається тільки пропускною здатністю
фотодіода.
3.4. Аналіз радіочастотних передавальних характеристик оптичної лінії
із зовнішньої модуляцією інтенсивності випромінювання і прямим
детектуванням
3.4.1. Одночастотний аналіз
Електричний струм на виході PD можна визначити таким чином [30]:
𝐼(𝑡) = ℜ𝐸 2 (𝑡),

(3.3)

де 𝐸(𝑡) – форма оптичного сигналу на вході фотоприймача, ℜ – чутливість
фотоприймача.
Функціонування LiNbО3 ММЦ у суттєво залежить від поляризації, тому
принциповим є використання на його вході волокна, яке підтримує поляризацію
та має належне узгодження. По-друге, вважається, що коефіцієнти зв'язку
вхідного і вихідного розгалужувачів схеми ММЦ в точності дорівнюють 50%. Це
припущення цілком реально забезпечується типовими ММЦ, що наявні на ринку
і підтверджується сучасними методами вимірювання. Неідеальний коефіцієнт
зв'язку можна врахувати за допомогою формалізму матриць передачі. Вважається
також, що обидва плеча модулятора мають однаковий час затримки у випадку
відсутності управляючих напруг, однак на практиці це не завжди реалізується
[30]. Проте невеликий статичний зсув за фазою можна досить просто врахувати у
диференціальному зсуві фаз. Для двохелектродних ММЦ вважається, що напруги,
прикладені до кожного плеча, мають однакову амплітуду і відносну фазу, яка
точно дорівнює 180º.
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Для аналізу ММЦ застосовуються матриці передачі. Перш ніж застосувати
введені раніше припущення для спрощення, нижче наводиться короткий
узагальнений опис цього підходу. Волоконно-оптичні з'єднувачі часто описують
за допомогою матриці передачі. Узагальнена матриця відгалужувача конфігурації
2×2 може бути записана наступним чином [143]:

 Eвих,1   A B   Eвх,1 





 Eвих,2  C D   Eвх,2 
де

Eвх,1 і Eвх,2 ‒ поля на вході відгалужувача;

(3.4)

,

Eвих,1 , Eвих,2

‒ поля на виході

відгалужувача, значення А, В, С і D можуть бути комплексними.
Якщо зворотним відбиттям можна нехтувати, то для симетричного
відгалужувача вираз (3.4) можна переписати як добуток повного коефіцієнта
передачі а та унітарної матриці [144]:
 1 K
 Eвих,1 

a

E 
 i K
 вих,2 

i K   Eвх,1 

,
E
1  K   вх,2 

(3.5)

де К ‒ коефіцієнт зв'язку. У випадку ідеального (без втрат) відгалужувача з
коефіцієнтами передачі та зв'язку а = 1, К = 1/2. У подальшому аналізі мають на
увазі саме такі відгалужувачі на вході та на виході ММЦ. Фазовий зсув в двох
плечах модулятора можна описати за допомогою фазової матриці [30]:
 a1 F 1 

0



,
a2 F 2  
0

(3.6)

де а1 і а2 ‒ коефіцієнти втрат для кожного плеча; F 1  і F  2  функції, що
описують еволюцію фази при проходженні сигналу в плечах інтерферометру.
Нижче буде розглядатися тільки відносний фазовий зсув і мається на увазі,
що а1 ꞊ а2 . Крім того, в фазовій матриці ідеального двохтактного ММЦ,

F 1   F * (2 ) , де величини F описують відносну різницю фаз.
Первинною вхідною напругою в аналізі є одиночний високочастотний
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сигнал з постійним зміщенням:

VRF  t   Vзм  Vmsin RFt  ,

(3.7)

VRF (t ) ‒ прикладена напруга, яка керує різницею фаз оптичної несучої, що

індукована між двома плечима MМЦ; Vзм ‒ напруга постійного зміщення; V ‒
напівхвильова напруга MМЦ; Vm , RF ‒ амплітуда та кутова частота вхідного
електричного сигналу RF.
Поле у вхідному волокні ММЦ безперервне і може бути записано як

E0 (t ) 

1
4

2 Pсер    ioptt
,
  e
A  

(3.8)

де А ‒ площа поперечного перерізу серцевини волокна, ε і μ ‒ діелектрична і
магнітна проникності серцевини волокна відповідно, Pсер - середнє значення
оптичної потужності і ωopt ‒ циклічна оптична частота.
Рівняння 3.8 можна переписати так, щоб показати у явному вигляді зв'язок
між Pcер і комплексними оптичними полями:
Pсер 

1
2

A  
E0* E0 .


2

(3.9)

Першою сходинкою аналізу є розгляд електричних полів на виходах ММЦ,
показаних на рис. 3.3. Обидва електричних поля розраховуються для ММЦ з
двома виходами, вважаючи що поле на кожному з його виходів відповідає полю
на виході ММЦ з одним виходом. З огляду на вищенаведені припущення, матриця
передачі для модулятора, поданого на рис. 3.3, а, може бути записана у вигляді

aММЦ
 E1 (t ) 

 E (t ) 
2
 2 

1 i  ei (t ) 0 1 i   E0 (t ) 

i 1 
  0 ,
i
1
0
1






(3.10)

де aМMЦ ‒ коефіцієнт втрат оптичної потужності в ММЦ, φ ‒ відносний фазовий
зсув між плечима ММЦ.
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Фазовий зсув записується наступним чином:

 (t )  зм  RF sin(RFt ) ,

(3.11)

де зм  Vзм / Vπ (0) і RF  Vm / Vπ (RF ) , а Vπ ‒ частотно залежна величина
напруги, необхідна для отримання в модуляторі відносного фазового зсуву на π
радіан (рис. 3.2).
Підставивши (3.8) і (3.10) в (3.11), отримаємо

 E1 (t )   ioptt  ei (t ) 1
 ,
 E (t )   2 e  i (t )
ie

i
 2 



(3.12)

де всі сталі позначені як γ:
1

 

2aММЦ Pсер    4
 
A
 

(3.13)

Поля в рівнянні (3.12) можна розкласти в ряд по функціям Бесселя:







Re(E 2 )   cos(opt t)  cos(зм )  J k (RF ) cos opt  mRF  t  
2
2
k 





 sin(зм )  J m (RF )sin opt  mRF  t 
2
m 





,

(3.14)



Re(E 2 )   sin(opt t )  cos(зм )  J k (RF ) sin opt  mRF  t  
2
2
k 

γ
 sin(зм )  J m (RF )cos opt  mRF  t 
2
m 

, (3.15)

де J n ‒ функція Бесселя першого роду n-го порядку.
Рівняння (3.14) і (3.15) описують двох смугову модуляцію з нескінченним
числом бічних смуг, розташованих симетрично відносно несучої оптичної
частоти. Відстань між бічними смугами визначається частотою радіочастотної
модуляції, а амплітуда кожної спектральної складової ‒ радіочастотною
управляючою напругою в аргументі функцій Бесселя. Важливим аспектом цих
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полів у порівнянні з полями в двох тактному модуляторі є їх залежність від
величини напруги постійного зміщення. В обох випадках розв’язків за допомогою
(3.14) і (3.15) бічні смуги з'являються на тій же частоті. Повна потужність для
будь-якої з бічних смуг модуляції пропорційна  sin 2 зм  cos2 зм  і, отже, не може
регулюватися зміною

напруги зміщення ММЦ. Проте можна регулювати

потужність оптичної несучої, оскільки присутні три члена, які можуть цьому
сприяти. Наприклад, оптичну несучу в (3.14) можна виключити у випадку
зм  2n при будь-якому цілочисельному значенні n. Нульова умова для (3.15):

зм  (2n  1) . Цю особливість (3.14) і (3.15) можна якісно пояснити тим, що
оптична несуча присутня в обох плечах інтерферометра, в той час як бічні смуги
модуляції генеруються тільки в одному. Таким чином, інтерференція на бічних
частотах відсутня.
У двотактному ММЦ, поданому на рис. 3.3,б, модуляція виникає в обох
плечах інтерферометра і її можна описати наступною матрицею передачі:

 E1 (t ) 
 E (t )  
 2 

a ММЦ
2

1 i  ei ( t )
i 1 

 0

0  1 i   E0 (t ) 
.


1   i 1  0 

(3.16)

Розв’язок рівняння (3.16) дає

 E1 (t )   ioptt  ei (t )/2  ei (t )/2 

 E (t )   2 e  i (t )/2
 iei (t )/2  .
 2 
ie

(3.17)

Результуючі електричні поля можна визначити наступним чином:

 зм  
 RF 
Re( E1 )   sin 
J
  2k 
 sin (opt  2kRF )t  
 2  k 
 2 
(3.18)
 зм  
 RF 
 cos 
  J 2 m1 
 cos opt  (2m  1)RF  t 
2
2

 m
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Re( E2 )   cos  зм   J 2 k  RF  sin (opt  2kRF )t  
 2  k 
 2 
(3.19)
 зм  
 RF 
 sin 
  J 2 m1 
 cos opt  (2m  1)RF  t  .
 2  m
 2 
У рівняннях (3.18) і (3.19) оптична несуча та бічні смуги парних порядків
мають однакову залежність від

зм

на відміну від смуг непарних порядків. Отже,

в двотактному ММЦ всі частотні компоненти залежать від постійного зміщення.
Діаграму, що побудована за рівнянням (3.15), подано на рис. 3.21, де показано
відносні положення комплексних амплітуд для кожної частотної компоненти в
квадратурі.

Рис. 3.21. Розрахована за допомогою рівняння (3.18) векторна діаграма на
виході двохелектродного ММЦ, що зміщена точно в квадратурній точці та
управляється одним гармонічним сигналом частотою f RF амплітудою 0,3Vπ. f opt
– частота оптичної несучої . Комплексна площина розташована нормально до
площини рисунку з спрямованими від нас додатними значеннями дійсної осі
Як буде показано, за відсутності будь-яких ефектів поширення фотоструми
одно плечового і двотактного ММЦ мають ідентичну форму. Фотострум
розраховується за формулою (3.3) а Рсер визначається рівнянням (3.9). Чутливість
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фотодіоду часто визначається як    q / (hfopt ) , де  ‒ квантова ефективність
фотодіоду, q ‒ заряд електрону, h ‒ стала Планка, f opt ‒ оптична частота (

opt  2 fopt ). Дане визначення для



є коректним, тільки якщо оптична

потужність з серцевини волокна повністю передається фотодіоду. Якщо ж між
волокном і фотодіодом є втрати, використовується параметр «ефективна
чутливість»: eff  aPD q / (hfopt ) , де aPD враховує втрати потужності ( aPD <1).
Застосовуючи ці означення в (3.12) і (3.17) та підставляючи в (3.12), отримуємо
вираз для фотострумів
I1,2 (t ) 

G0 aММЦ Pсер
2

1  cos (t ) ,

(3.20)

де підрядкові індекси «1» і «2» відповідають знакам «‒» і «+», параметр G0 додано
для врахування чистого оптичного підсилення (або втрат) між модулятором і
фотодіодом. Відмітимо, що E2 в рівнянні (3.12) і

E1 в рівнянні (3.17) дають

однакові I1 , в рівнянні (3.20), що вірно і для Е2. Більш того, будь-яку з двох
величин E1 або E2 можна обрати як вихідне поле у випадку модулятора з одним
виходом. Отже, для визначення високочастотних параметрів аналіз буде
продовжено для ММЦ із двома виходами з використанням рівняння (3.20),
оскільки фотодіод є джерелом струму. Рівняння (3.20) можна розкласти з
використанням рядів Ангера:

I1,2 (t )  I зм,q

cos(зм ) I зм,q J 0 (RF )


2cos(зм ) I зм,q  J 2 k (RF )cos(2kRFt )

(3.21)

k 1


2sin(зм ) I зм,q  J 2 m1 (RF )sin  2m  1 RFt 
k 0

,

де I зм,q  g0aММЦ Pсер / 2 ‒ постійна складова фотоструму, 𝑔0 - підсилення
оптичного сигналу між модулятором та фотодіодом.
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Струмова характеристика фотодіода містить залежність від постійного
зміщення в явному вигляді в (3.21) і буде використана для опису спотворень
парного порядку при малих відхиленнях від квадратурної точки. Підставляючи в
(3.21) умови зміщення в квадратурі, отримаємо


I1,2 (t )  I зм  2 I зм  J 2 m1 (RF )sin  2m  1RFt  ,
m 0

(3.22)

де I зм,q змінене на I зм (середній фотострум).
Складова фотоструму на основній частоті модуляції важлива для
подальшого аналізу і її можна записати для одиночного фотодіоду у вигляді

IRF (t )  2 I зм J1 (RF )sin RFt 

.

(3.23)

Для зручності розрахунків в (3.22) обраний додатний знак фотоструму. У
випадку двох фотодіодів в балансовій схемі вираз для фотоструму має вигляд


I бал (t )  I 2 (t )  I1 (t )  4 I зм  J 2 m1 (RF )sin  2m  1RFt  . (3.24)
m 0

Відмітимо, що різниця I1  I 2 дає те ж саме за величиною значення, але з
протилежним знаком. Базисний член (3.23) можна записати у вигляді

IRF ,бал  4 I зм J1 (RF )sin(RFt ) .

(3.25)

Рівняння (3.24) і (3.25) стають ідентичними при заміні Iзм в (3.23) на 2Iзм. Це
означає, що рівняння будуть еквівалентні, якщо постійний струм фотодіоду в
(3.22) замінити сумою постійних фотострумів кожного фотодіоду. Будемо
вважати Iзм фотострумом одного фотодіоду або сумою фотострумів фотодіодів в
балансовій схемі. Ця умова дозволяє застосовувати вищенаведені рівняння для
всіх схем ММЦ.
Середня потужність вихідного ВЧ-сигналу на частоті першої гармоніки
розраховується як
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PRF  I2RF Rвих H PD
де

Rвих ‒

вихідний опір,

H PD ( f )

2

(3.26)

,

‒ фільтруюча функція схеми фотодіоду

(кутовими дужками позначено усереднення за часом). Функція H PD призначена
для врахування частотно-залежного відгуку фотодіоду, а також електричного
кола між його p-i-n-переходом і навантаженням. В ідеальному випадку H PD = 1,
однак це не вдається реалізувати на практиці для приладів з смугою в НВЧдіапазоні. У широкосмугових фотодіодах зазвичай застосовують ланцюги
узгодження імпедансів, що призводить до поділу струмів між узгоджуючим
ланцюгом і навантаженням. Подібні ланцюги використовуються в кожній з схем
лінії передачі МІВПД-типу, наведених на рис. 3.4-3.6. Нехтуючи частотною
залежністю параметрів компонентів, для ліній, проданих на рис. 3.4 і 3.6, H PD =
1/2 внаслідок відгалуження струму в ланцюгу, що узгоджує. Поділ струмів
призводить до втрати потужності на 6 дБ, так як 𝑃𝜔𝑅𝐹 ~ 𝐼𝜔2 𝑅𝐹 . У балансної лінії
передачі рис. 3.6 з використанням протифазного ГМЗ H PD  1 / (2 2) коефіцієнт
1/2 враховує вплив ланцюга узгодження імпедансів, а додатковий коефіцієнт 1 2
‒ власні втрати протифазного ГМЗ. Підстановка (3.23) в (3.26) дає наступний
вираз для вихідної потужності МІВПД-лінії з зовнішньої модуляцією:
2 2
PRF  2I зм
J1 (RF ) Rвих H PD .
2

(3.27)

Отримана в (3.27) характеристика визначається функцією Бесселя першого
порядку. З (3.27) можна отримати малосигнальний або лінійний вираз для
вихідної потужності, застосовуючи малосигнальну апроксимацію функції
n
Бесселя J n (RF )  RF
/ (2n n!) , для RF  1 , що виконується в даному випадку при

VRF  Vπ / π . В результаті малосигнальну потужність на основній гармоніці

можна записати у вигляді:
PRF , SS

2
2
I зм
 RF
Rвих H PD

2

2

.

(3.28)
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За допомогою (3.28) можна розрахувати малосигнальний коефіцієнт
високочастотного підсилення G в аналогової лінії передачі, поклавши ‒
2
RF
 2π 2 Pвх Rвх / Vπ2 , де

Pвх

‒ середнє значення вхідної ВЧ потужності,

Rвх

‒ вхідний

опір:
2
I зм
2
G  2 π 2 Rвх Rвих H PD .
V

(3.29)

Для конкретного значення Vπ лінія МІВПД-типу може працювати як
підсилювач сигналу високої частоти за умови введення достатньої оптичної
потужності або при досить великому I зм . Рівняння (3.29) в дБ використовується
для проектування лінії:

 I  мA  
G  дБ  22,1  20log  зм
 ,
V



 π


(3.30)

де Rвх  Rвих = 50 Ом і H PD  1 / 2 . Вираз (3.27) можна застосувати для розрахунку
ліній рис. 3.4 і 3.5, якщо в останній схемі використовується сума двох
фотострумів. Розрахунковий графік подано на рис. 3.22, де показані досягнуті
значення коефіцієнта підсилення для конкретних значень Iзм і Vπ .
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Рис.3.22. Малосигнальний коефіцієнт підсилення МІВПД-лінії при
Rвх  Rвих =50 Ом і H PD = 1/2, розрахований з використанням рівняння (3.30)

Дані вимірювань, що демонструють зміну G для балансної лінії в порівнянні
з одним виходом, наведені на рис. 3.23 [30].

Рис. 3.23. Виміряні сигнали на виході 12-ГГц лінії передачі із знижуючим
перетворенням частоти для випадків використання несиметричної і балансної
схем побудови
Ці результати отримані на проміжній частоті (ПЧ) в 12-ГГц фотонної лінії
передачі із знижуючим перетворенням для випадків використання несиметричної
(рис. 3.4) і балансної (рис. 3.5) схем побудови [30]. Кожне з вихідних плечей
працювало при постійному фотострумі 30 мА, тобто при Iзм= 30 мА для лінії з
одним виходом і при Iзм = 60 мА для симетричної лінії. Як видно з рисунка,
балансна лінія має більший на 6 дБ коефіцієнт підсилення в порівнянні з лінією з
одним виходом, що узгоджується з (3.29). Це збільшення досягається за рахунок
ускладнення схеми приймача і необхідності узгодження фаз двох трактів
передачі. Проте балансна конфігурація має додаткові переваги, як видно з рис.
3.23, а саме значне (близько 15,5 дБ) зниження рівня власних шумів. Це є
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наслідком ефекту фільтрації синфазного шуму в балансній конфігурації.
Іншими важливими з системної точки зору параметрами, які можна
розрахувати з (3.27), є максимальна вихідна потужність і вихідна потужність при
рівні компресії 1 дБ. Максимальний вихідний рівень відповідає максимуму
функції Бесселя першого порядку:
2
Pвих,max  2 I зм
J12 (max ) Rвих H PD

2

.

(3.31)

Рівняння (3.31) можна спростити з використанням розрахованих значень
функції Бесселя J1 (max )  J1 (1,8412)  0,5819 . Зокрема для Rвих = 50 Ом і

H PD

= 1/2

рівняння (3.31) набуває вигляду

Pвих,max  дБм  20,7  20log  I зм мА .

(3.32)

Значення вхідної потужності, яке необхідне для отримання Pвих,max , можна
визначити з умови max  Vвх,max π / Vπ , де Vвх,max ‒ напруга, необхідна для досягнення
вихідної потужності Pвих, max ,:

Pвх,max

2
V2max
 2 .
2 Rвх

(3.33)

При max = 1,8412 і Rвх = 50 Ом вираз для максимальної вхідної потужності
можна представити в вигляді

Pвх,max  дБм  5,4  20log(Vπ  B) .

(3.34)

Динамічний діапазон по компресії підсилення визначається на основі
вихідної потужності в точці компресії на 1 дБ [30]:

Pвих,1dB  2 I зм J12 (1dB ) Rвих H PD ,
2

де 1дБ ‒ пікове значення фазового зсуву при 1-дБ компресії.

(3.35)
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Значення параметру динамічного діапазону по компресії підсилення можна
отримати за умови, що відношення лінеаризованого відгуку (3.28) до реального
відгуку (3.27) дорівнює 1 дБ:

PRF ,ss
PRF

2
1дБ
 10  2
 4 100,1 .
J1 1дБ 
0,1

(3.36)

Рівняння (3.36) чисельно розв’язується і дає 1дБ = 0,9504, що відповідає
значенню J1 (0,9504) = 0,4235. Підстановка разом зі значеннями Rвих = 50 Ом і
H PD  1 2 в рівняння (3.35) дає вираз в децибелах для вихідної потужності при рівні

компресії 1 дБ:

Pвих,1дБ  дБм  23,5  20log  I зм мА .

(3.37)

Точка компресії за входом Pвх,1дБ теж є важливим технічним показником [30],
її можна отримати з означення 1дБ  Vвх,1дБ  Vπ , де Vвх,1дБ - напруга для досягнення
1-дБ компресії на виході. Цей вираз можна подати у вигляді

Vπ2 1дБ
.
 2
2π Rвх
2

Pвх,1дБ

(3.38)

Підставляючи в (3.38) 1дБ = 0,9504 і Rвх = 50 Ом, отримуємо
Pвх,1дБ  дБм   0, 4  20 log Vπ  B .

(3.39)

Вищенаведені вирази для компресії і максимальної потужності показують,
що саме ММЦ накладає головні обмеження на параметри системи. На практиці
обмеження можуть створювати і інші компоненти, зокрема фотодетектор.
На рис. 3.24 подано графік виміряної вихідної потужності на радіочастоті в
залежності від вхідної потужності для лінії передачі типу МІВПД [30], який
ілюструє деякі властивості сигналу, що обговорювалися раніше. Для отримання
цих даних використовувалася лінія, схема якої наведена на рис. 3.4, при
середньому струмі I зм = 2,4 мА, частоті модуляції 6 ГГц і Vπ = 2,6 В. Вихід
узгоджений з навантаженням в 50 Ом, і прийнято H PD = 1/2. Виходячи з (3.27),
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форма кривої на рис. 3.23 зумовлена функцією Бесселя першого порядку. Для
отримання цих даних використовувалася лінія, схема якої наведена на рис. 3.4,
при середньому струмі I зм = 2,4 мА, частоті модуляції 6 ГГц і Vπ = 2,6 В. Вихід
узгоджений з навантаженням в 50 Ом, і прийнято H PD = 1/2. Виходячи з (3.27),
форма кривої на рис. 3.23 зумовлена функцією Бесселя першого порядку.

Рис.3.24. Експериментально отримана (кола) і розрахункова (неперервна
крива) радіочастотна передавальна характеристика лінії з модуляцією за
інтенсивністю і прямим детектуванням
Результати розрахунку з використанням (3.27) також наведені на рис. 3.25,
що демонструє наближену відповідність до експериментальних даних [30].
Нормовані дані на рис. 3.25 були отримані для лінії МІВПД-типу з зовнішнім
ММЦ, отже, вони також визначаються характеристикою згідно (3.27).
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Рис. 3.25. Експериментально отримані нормовані характеристики передачі
фотонної лінії і радіочастотного підсилювача RF на частоті 1 ГГц, що
демонструють характеристики, які значно відрізняються в режимі компресії [30].
Суцільними лініями подана інтерполяція між виміряними даними
Рис.3.25 являє собою результат вимірювання коефіцієнта передачі
потужності в такій лінії. У лінійному режимі виміряний коефіцієнт передачі
дорівнює ‒23 дБ, що узгоджується з розрахунками за допомогою (3.30), де G = ‒
22,8 дБ. Максимальна вихідна потужність цієї лінії ‒13 дБм отримана при вхідній
потужності 13,5 дБм. Ці результати відповідають теоретичним, розрахованим за
допомогою рівнянь (3.32) і (3.34) відповідно: Pвих,max  13,1 дБм і Pвх,max  13,7
дБм. У цієї лінії передачі компресія на 1 дБ при вихідній потужності ‒16 дБм
відбувається при рівні вхідної потужності 7,5 дБм. Розрахунки за рівняннями
(3.37) і (3.39) передбачають значення Pвих,1дБ = ‒15,9 дБм і Pвх,1дБ = 7,9 дБм
відповідно.
3.4.2. Двохчастотний аналіз
Вищенаведений одночастотний аналіз дозволяє визначити коефіцієнт
підсилення радіочастотного сигналу RF, коефіцієнт шуму і динамічний діапазон
по компресії підсилення для лінії типу МІВПД. Лінійність радіочастотних систем,
як правило, визначають двочастотний методом. Тому у випадку двох частотного
вхідного сигналу:

Vвх  t   Vзм  V1 sin RF1t   V2 sin RF2t  .

(3.40)

Зсув фаз, відповідний (3.40):

 t   зм  1 sin RF1t   2 sin RF2t  .

(3.41)

Напруженості полів для випадку двох частотної модуляції можуть бути
визначені підстановкою (3.41) в (3.12) і (3.17). Розгорнуті вирази для цих полів
досить об'ємні, і ми наведемо тільки один приклад. Електричне поле Е, в (3.17)
для двотактного ММЦ може бути записано наступним чином:
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Re  E1    sin  зм  J 0  1  J 0  2  sin opt t  
 2  2  2
    
 
 cos  зм  J 0  2   J 2 m1  1  cos opt t   2m  1 RF1t  
 2   2  m
2
    
 
 cos  зм  J 0  1   J 2u 1  2  cos opt t   2u  1 RF2t  
 2   2  u 
 2

   
 
 sin  зм  J 0  2   J 2 k  1  sin opt t  2kRF1t  
 2   2  k   2 
k 0

 зм   1  
 2 
 sin 
 J 0    J 2 j   sin opt t  2 jRF2t  
 2   2  j   2 
j 0

 
 
 
 sin  зм    J 2 r 1  1 J 2 s 1  2  sin opt t    2r  1 RF1t  2 s  1 RF2t   
 2  r  s 
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 2
   
   
 sin  зм    J 2 k  1 J 2 j  2  sin opt t   2kRF1t  2 jRF2t   
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j 0 k 0

   
 
 
 cos  зм    J 2 q  1 J 2u 1  2  cos opt t   2qRF1t   2u  1 jRF2t   
 2  q  u   2 
 2

(3.42)

q 0

   
   
 cos  зм    J 2 m1  1 J 2 n  2  cos opt t   2nRF 2t   2m  1 jRF 1t   .
 2  m n
2  2
n0

Перший рядок у (3.42) ‒ це оптична несуча, тоді як другий і третій рядки відповідно верхня і нижня бічні смуги, що виникають внаслідок впливу перших
непарних вищих гармонік частот f1 і f 2 . Четвертий і п'ятий рядки враховують
гармоніки

парного

порядку.

Шостий

і

сьомий

рядки

відповідають

інтермодуляційним спотворенням (ІМС) парного порядку, а восьмий і дев'ятий ‒
ІМС непарного порядку. Відмітимо, що вирази для ІМС в рядках з шостого по
дев'ятий містять по два члени, що показано знаками «+» всередині аргументу
тригонометричної функції і на початку рядків. Поля на двох частотах для
однотактного і для двотактного ММЦ мають ті ж тенденції, що в одночастотному
випадку у малосигнальному наближенні. Це положення проілюстровано на рис.
3.26, на якому подані виміряні спектри для обох типів модуляторів [145].

120

Зсув частоти відносно
несівної, ГГц

а)

Зсув частоти відносно
несівної, ГГц

б)

Рис. 3.26. Виміряні оптичні спектри для лінії передачі з МІВПД, що
модульована двома радіосигналами із частотами 9 і 12 ГГц. Подано результат
модуляції в квадратурі (чорна лінія) і при нульовому зміщенні (сіра лінія) з
використанням однотактного (а) і двотактного (б) ММЦ
Для всіх даних, що наведені на рис. 3.26, використано два сигнали з
частотами 9 і 12 ГГц та однаковою амплітудою. Спектри виміряні за допомогою
оптичного аналізатора спектру.
На рис. 3.26, а подано спектри на виході однотактного ММЦ для точок
квадратурного і нульового зміщень. У квадратурній точці по обидва боки несучої
чітко проглядаються бічні смуги на частотних відліках 9 і 12 ГГц. Також видні
другі гармоніки на частотних відліках ± 18 і ± 24 ГГц разом з інтермодуляційними
спотвореннями другого порядку ІМС2 на частотних відліках ± 21 ГГц. При
нульовому зміщенні несуча частота придушена приблизно на 24 дБ з малими
змінами смуг модуляції (якими можна знехтувати), як передбачено рівняннями
(3.14) і (3.15). Також за нульового зміщення виявляються різницеві члени ІМС2
на частотних відліках ± 3 ГГц, які були замасковані при квадратурному зміщенні.
На рис. 3.26,б подано обидва спектри для двотактного ММЦ. При квадратурному
зміщенні можна бачити ті ж самі частотні компоненти, що і на рис. 3.26,а. Однак
при нульовому зміщенні спектр має значні відмінності. При придушенні несучої
на 25 дБ не виявляються члени парного порядку, а бічні компоненти на частотах
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модуляції збільшилися на 3 дБ. Всі ці характеристики теоретично передбачаються
розрахунками за рівнянням (3.42). Якщо рівняння (3.41) підставити в (3.11) то
можна отримати вирази для фотострумів. Результат виходить ще більш об'ємним,
ніж для випадку одночастотної модуляції, і його можна записати у вигляді трьох
частин:
сер
I1,2
 I зм,q

непар
1,2

I

I зм,q J 0 1  J 0 2  cos зм  ,

(3.43)




(t )  2sin зм  I зм,q   J 0 2   J 2 j 1 1  sin  2 j  1RF1t  
j 0




 J 0 1   J 2 k 1 2  sin  2k  1RF2t 
k 0





 J 2 j 1 1  J 2 m 2  sin  2mRF2   2 j  1 RF1  t  
j  0 m 1




 J 2 k 1 2  J 2 h 1  sin  2hRF1   2k  1 RF2  t  

(3.44)

k  0 h 1




  J 2 j 1 1  J 2 m 2  sin  2mRF2   2 j  1 RF1  t  
j  0 m 1


 J 2 k 1 2  J 2 h 1  sin  2hRF1   2k  1 RF2  t   ,
k  0 h 1







пар
I1,2
 t   2 cos зм  І зм,q   J 0 2   J 2 k 1  cos  2kRF1t  
k 1



 J 0 1   J 2 m 2  cos  2mRF2t  
m 1





 J 2 n 1 1  J 2 p 1 2  cos   2 p  1 RF2   2n  1 RF1  t  
n 0 p 0




  J 2 n 1 1  J 2 p 1 2  cos   2 p  1 RF2   2n  1 RF1  t  
n 0 p 0




  J 2 k 1  J 2 m 2  cos  2  mRF2  kRF1  t  
k 1 m 1


  J 2 k 1  J 2 m 2  cos  2  mRF2  kRF1  t   .
k 1 m 1





(3.45)
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Рівняння (3.43) характеризує середній струм для кожного плеча, де член

I зм,q багаторазово використовується для ідентифікації постійного струму при
квадратурному зміщенні [ зм   2n  1  ,

n

‒ ціле число]. Члени непарного

порядку, в тому числі обидві перші гармоніки, зібрані в (3.44), а спотворення
парного порядку даються в (3.45). Знаки суми включають гармонічні
спотворення, в той час як подвійні суми відповідають інтермодуляційним
спотворенням. У випадку точного квадратурного зміщення члени парного
порядку дорівнюють нулю. Проте в (3.43)-(3.45) входить також залежність від
зсуву для можливості проаналізувати характеристику функції для малих
відхилень від квадратурної точки.
При квадратурному режимі зміщення найбільші значення малосигнальних
спотворень мають компоненти ІМС третього порядку на частотах  2 f2  f1  і

 2 f1  f2  , задані в третьому і четвертому рядках (3.44) відповідно. Середню
потужність на малих сигналах для цих членів можна отримати шляхом
застосування так званого «малокутового» наближення Бесселя:
Pсер

2
6
I зм
 RF
Rвих H PD
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2

.

(3.46)

Малосигнальний відгук на основній частоті при двох частотному впливі
еквівалентний випадку одночастотної модуляції (3.28). Для характеристики
спотворень використовується особливий параметр ‒ вихідна точка перетину n-го
порядку (англ.order output intercept point, OIP) [30]:
 PnRF
OIPn  
 P
 n

1  n 1





,

(3.47)

де PnRF ‒ вихідна потужність на основній частоті, Pn ‒ потужність спотворень
n-го порядку. Параметр OIP3 для розрахунку спотворень в (3.44) можна отримати,
прирівнявши (3.28) до (3.46) та розв'язавши відносно RF , що дає значення
RF  2 2 . За підстановки цього значення в (3.28) або (3.46) отримаємо
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OIP3  4I зм
Rвих H PD

2

.

(3.48)

Іноді лінійність в лініях з МІВПД характеризується спотвореннями за
третьою гармонікою. Використання аналізу, аналогічного до вищенаведеного,
показує, що OIP3 за третьою гармонікою виходить в три рази більшим, ніж за
(3.48). Рівняння (3.48) можна переписати в логарифмічному форматі для Rвих =
50 Ом і H pd = ½:

OIP3 дБм  13,0  120log( I зм мА ) .

Вхідна точка перетину n-го порядку (IIPn) знаходиться шляхом ділення
OIPn на коефіцієнт підсилення. Параметр IIP3 одержується шляхом ділення (3.48)
на (3.29):
IIP3 

4Vπ2
,
 2 Rвх

(3.49)

або у логарифмічній формі для Ri  50 Ом: IIP3 дБм   9,1  20 log Vπ  B .
Експериментальні дані, що використовуються для визначення OIP3 в лінії
передачі з МІВПД, наведено на рис. 3.27 [147].

Рис. 3.27. Результат вимірювання ОIP3 для лінії з МІВПД ІМС
(інтермодуляційні спотворення)
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У лінії застосований ММЦ з двома виходами і балансні фотодіоди з H PD =
1/2 на 1 ГГц для узгодження виходів з 50 Ом. Кожен фотодіод працює при
середньому струмі 30 мА. Для модуляції використовуються два вхідних сигнали
рівної амплітуди частотою 1,0 і 1,1 ГГц. На рис. 3.27 наведені результати
вимірювань характеристик передачі на першій гармоніці та OIP3, отримані за
допомогою аналізатора електричного спектру.
Різниця визначеного на основі експерименту OIP3 = 23,5 дБм в порівнянні
з OIP3 = 22,6 дБм, теоретично визначеної рівнянням (3.43) при I зм = 60 мА,
становить 0,9 дБ, тобто невідповідність між результатами вимірювання і теорією
знаходиться в межах експериментальної похибки.
Оскільки на практиці важко забезпечити точне квадратурне зміщення, то
корисно аналізувати спотворення парного порядку в залежності від фази
зміщення. Найбільшими спотвореннями парного порядку є інтермодуляційні
спотворення другого порядку ІМС2 на частотах

f 2  f1

і  f 2  f1  , які задаються

п'ятою та шостою гармоніками (3.45) відповідно. Середня потужність
малосигнального режиму для цих складових дорівнює
PIMC2,ss

2
4
cos 2 ( зм ) I зм
RF
Rвих H PD

8

2

.

(3.50)

Як видно із (3.44), потужність першої гармоніки пропорційна sin 2(φзм).
2
Помноживши (3.28) на sin зм  і підставивши I зм  I зм,q , можна отримати

залежність вихідної потужності на основній частоті від зм . Прирівнюючи цей
вираз до (3.50), отримаємо RF  2tg(зм ) . Підстановка цього виразу для RF в (3.50)
визначає OIP2 як функцію від зм :
OIP2 зм  

2
2sin 2 зм  I зм,q
Rвих H PD

cos 2 зм 

2

.

(3.51)

Можна показати, що OIP2 за другою гармонікою в чотири рази більше, ніж
дає (3.51). Аналогічно потужності за першою гармонікою коефіцієнт передачі на
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2
радіочастоті в залежності від bias також пропорційний sin зм  . Поділивши (3.51)
2
на (3.28) і помноживши на sin зм  , можна отримати IIP2 у вигляді

2tg 2 (зм )Vπ2
IIР2(зм ) 
.
π 2 Rвх

(3.52)

Графік, що побудовано на основі (3.51), зображено на рис. 3.28 для Rвих = 50
Ом і HPD  1 2 . По горизонтальній осі відкладена величина фазової похибки
квадратурного режиму зміщення. Крива симетрична щодо квадратурної точки, і
OIP2 значно знижується навіть при невеликій фазовій похибці зміщення. В
мультиоктавних системах похибки зміщення можуть погіршити загальний
динамічний діапазон по завадам (англ. spurious-free dynamic range, SFDR) в
порівнянні з власним значенням SFDR третього порядку, який обмежений самим
модулятором.

Рис. 3.28. Результати розрахунку OIP2 лінії з МІВПД при
Rвих = 50 Ом і

H PD  1 2

Аналіз загального SFDR для лінії передачі з МІВПД буде виконаний в
наступному розділі. На рис. 3.29 результати розрахунків за формальною моделлю
(вираз 3.51) порівнюються із результатами вимірювання [30].
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Рис. 3.29. Експериментальні (кола) і розрахункові (неперервна лінія)
значення OIP2 як функція похибки установки зміщення ММЦ
Експериментальні параметри для цих даних, які також використовуються
для розрахунків, становлять I зм = 5,2 мА, Rвих = 50 Ом і

H PD  1 2 . З

рисунка видно

високий збіг між результатами вимірювання і теорією. Максимальний виміряний
рівень OIP2 знаходиться близько 35 дБм і обмежується спотвореннями в
фотодіоді.
3.5. Показники якості для ліній передач із зовнішньої модуляцією
інтенсивності випромінювання і прямим детектуванням
3.5.1. Коефіцієнт шуму, відношення сигнал/шум, динамічний діапазон
У попередньому розділі виведено найбільш важливі характеристики лінії з
МІВПД, починаючи з матриць передачі. Від їх властивостей залежать показники
якості, такі як коефіцієнт шуму, відношення сигнал/шум (SNR) і динамічний
діапазон. Однак шум, внесений лінією передачі з МІВПД, також є критичним
параметром.
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Вираз для спектральної щільності потужності шуму (СЩПШ) на виході
лінії передачі з МІВПД на базі зовнішнього ММЦ з квадратурним зміщенням
можна записати у вигляді

N вих

I зм2 2
2
2
2
 2  Rвх Rвих H PD kBTs  kBTs  2qI зм Rвих H PD  RIN  I зм2 Rвих H PD ,
V

(3.53)

де I зм ‒ повна величина постійної складової струму, що створюється у
фотодетекторі, завдяки чому (3.53) може застосовуватися до будь-якого типу
ліній, проданих на рис. 3.4-3.6; RIN ‒ відносний шум інтенсивності; k B - стала
Больцмана, Ts - стандартна шумова температура ( Ts  290 К); Rвх , Rвих - вхідний та
вихідний опір.
Перша складова в (3.53) пов'язана з тепловим шумом на вході лінії,
помноженим на малосигнальний коефіцієнт підсилення (3.29), тому що
підсилюється при переході до виходу лінії. Друга складова враховує тепловий
шум на виході лінії передачі. Обидва вирази для теплового шуму наведені в
одиницях стандартної шумової температури, тому рівняння (3.53) можна
використовувати для розрахунку стандартного коефіцієнта шуму. У деяких
випадках для опису теплового шуму можуть бути необхідними додаткові умови.
Наприклад, врахування теплового шуму, що виникає в навантажувальному
резисторі, можуть призвести до появи адитивних членів [148]. Третя складова в
(3.53) кількісно враховує внесок дробового шуму. Остання складова описує
додатковий оптичний шум, крім фундаментальних джерел теплових і дробових
шумів, виміряний в термінах відносного шуму інтенсивності (RIN). Даний
параметр містить внесок різноманітних джерел шуму, серед яких домінуючими є
квантовий шум, шум від ербієвих волоконних підсилювачів, електричний шум і
дробовий шум. Різноманітні джерела шуму по-різному проявляються в лінії з
МІВПД, зокрема деякі джерела шуму можуть бути компенсовані в ММЦ з двома
виходами.
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На рис. 3.30 подано набір даних, який свідчить про значну перевагу
симетричної архітектури лінії типу МІВПД з використанням ММЦ з двома
виходами.

Рис. 3.30. Результати експериментального дослідження відносного шуму
інтенсивності (RІN) для лінії з МІВПД, виміряного на обох несиметричних
виходах і на виході балансного детектора. Також подана теоретична межа
дробових шумів
З трьох кривих RIN, показаних на рисунку 3.30, дві ‒ для кожного з плечей
в лінії з МІВПД на базі ММЦ з двома виходами, а одна ‒ для симетричної
конфігурації

[30].

У

лінії

передачі

перед

модулятором

встановлено

напівпровідниковий лазер, випромінювання якого підсилюється ербієвим
волоконним підсилювачем . Кожне з плечей працює при фотострумі I зм = 50 мА,
тобто в балансної схемі повний середній струм детектування становить 100 мА.
Таким чином, в балансної схемі величина RIN нормується за чотирикратною
середньою потужністю у порівнянні з несиметричним варіантом. Це відповідає
дійсності, оскільки підсилення для симетричної лінії в стільки ж разів більше.
Загальна довжина використаної лінії передачі 309 м, і обидва тракти добре
підігнані з відносною часовою затримкою 30 пс. Оскільки шум лазера і шум від
шум від ербієвих волоконних підсилювачів вводяться до стадії модуляції, вони
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відносяться до категорії синфазного шуму. Однак до цієї категорії не входять
електричний і дробовий шуми. У симетричної лінії синфазний шум може бути
придушений за умови правильного підбору амплітуди і фази кожного плеча. Як
було встановлено, в несиметричної лінії джерелом пікового шуму поблизу 50
МГц є лазер. Цей шум можна знизити на 25 дБ в симетричної конфігурації. Інша
частина спектру на виході симетричної лінії передачі знаходиться приблизно на
12 дБ нижче рівня несиметричної лінії. Це вказує на придушення білого шуму,
джерелом якого є ербієві волоконні підсилювачі. Рівень RIN для дробового шуму
при струмі 100 мА становить ‒175 дБн/Гц, що добре помітно на рис. 3.30.
Нижньою межею шумової характеристики симетричної лінії є межа за дробовим
шумом. Перевищення над рівнем дробового шуму в симетричної конфігурації
визначається електричними шумами на вході модулятору, які не є синфазними
шумами і, отже, не можуть бути придушені за допомогою балансного
детектування. Таким чином, несиметрична і симетрична лінії передачі
характеризуються однаковими показниками, але члени, що входять до складу N out
, можуть відрізнятися в залежності від архітектури систем.
Фактор шуму для лінії з МІВПД можна отримати зі стандартного
визначення [30]:

F

V 2 Nвих
I зм2  2 Rвх Rвих H PD kBTs
2

.

(3.54)

де Nвих обирається з (3.52) і рівняння (3.37) використовувалося для розрахунку
коефіцієнта підсилення. Рівняння (3.54) можна записати у логарифмічній формі:

 I  мА  
NF дБ  196,1  20lg  зм
  N вих  дБм/Гц  ,
V
В


 


(3.55)

де прийнято Rвх  Rвих = 50 Ом і Н PD = 1/2. Графіки, розраховані за (3.55), наведені
на рис. 3.31.
На рис. 3.31,а подано значення NF в залежності від фотоструму для різних
значень V .
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Радіочастотний коефіциєнт шуму,, дБ

а)

б)
Рис. 3.31. Результати розрахунку коефіцієнта шуму за допомогою (3.51): а
‒ вплив V при RIN = 0; б ‒ вплив RIN при V = 4 В
Для демонстрації загальних тенденцій у лінії з фундаментальним
обмеженням, на даному рисунку враховуються тільки тепловий і дробовий шуми
(RIN = 0). Вихідний тепловий шум буде обмежувати характеристику тільки при
низьких значеннях радіочастотного коефіцієнту підсилення; нахил кривої на рис.
3.30,а для цієї межі m = ‒2. У межі за дробовим шумом m = ‒1.
Якщо ВЧ-підсилення досить для досягнення межі за вхідним тепловим
шумом, то m = 0 і NF  0 дБ. Межа NF  0 дБ зумовлена означенням коефіцієнту
шуму і виразом для вхідного теплового шуму в (3.54). Інші джерела теплового
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шуму можуть обмежити мінімальне значення NF до величини більшої ніж 0 дБ.
На рис. 3.31,б подані криві при фіксованому V = 4 В при різних значеннях RIN.
Як видно, в цьому випадку навіть відносно невисокий RIN може значно погіршіти
фундаментальне значення NF, особливо при великих фотострумах.
Параметр «відношення сигналу до шуму» (або сигнал/шум) визначається на
виході ВЧ вузла або системи наступним чином:

SNR вих 

Pвих
,
Nвих B

(3.56)

де В - ширина смуги сигналу, що одержана після перетворення оптичного сигналу
в електричний в PD.
Підстановка (3.53) в (3.56) дає загальний вираз для SNR. Використання
рівняння (3.27) ‒ дає загальний вираз для SNR, рівняння (3.28) ‒ лінійний.
Максимальне значення SNR визначається шляхом підстановки (3.31),

1-дБ

компресія знаходиться за допомогою (3.35).
Динамічний діапазон для лінії з МІВПД є дуже важливим показником у
багатьох аналогових застосуваннях. Параметр «динамічний діапазон за
компресією підсилення» (англ. compression dynamic range, CDR) визначається за
формулою [30]:

CDR x дБ 

Px дБ10 x 10

,

Nвих B

(3.57)

де Px дБ - вихідна потужність при компресії x дБ.
Параметр «динамічний діапазон за завадами» (англ. spurious-free dynamic
range, SFDR) визначається за формулою [30]:

 OIPn 
SFDR n  

 Nвих B 

( n1)/ n

.

(3.58)

Як правило, CDR визначається підстановкою (3.35) в визначення 1-дБ CDR
і розрахунок числових постійних дає для 1-дБ CDR лінії з МІВПД:
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CDR1дБ

(0, 4516) I зм2 Rвих H PD

Nвих B

2

,

(3.59)

де Nвих визначається з (3.53).
З урахуванням Rвих = 50 Ом, H PD =1/2 і B = 1 Гц вираз (3.59) може бути
перетворено в логарифмічну форму:

CDR1дБ  дБ  Гц  22,5  20log( I зм мА  Nвих дБм/Гц

.

Графіки на основі (3.58) подані на рис. 3.32. На рис. 3.32,а показані
фундаментально обмежені значення CDR1дБ в залежності від постійного струму
для різних значень V . Величина CDR1дБ збільшується з I зм і не залежить від 𝑉𝜋
доти, доки вхідний теплової шум не починає робити помітний внесок. Як
показано на рис. 3.32,а, значення V визначає максимально досяжну величину
CDR1дБ , яку одержують при меншому

I зм і низькому значенні V .

Максимальне значення CDR1дБ має межу за вхідним тепловим шумом. Якщо
переважним джерелом вихідного шуму є тепловий шум на вході лінії, то
динамічний діапазон стає обмеженим. Це пояснюється тим, що нижня межа шуму
2
і вихідна потужність за рівнем компресії 1 дБ пропорційні I зм . Цю межу можна

виразити математично. Для цього необхідна підстановка в (3.56) першого члена
(3.52), який являє собою спектральну щільність вихідного шуму, що виникає
через наявність вхідного теплового шуму:

(0,4516)Vπ2
CDR 1дБ,max = 2
.
 Rвх kBTs B

(3.60)
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а)

б)
Рис. 3.32. Фундаментально обмежені значення CDR1дБ : а) в залежності від
постійного струму для різних значень V . б) вплив RIN на CDR1дБ для
фіксованого V = 4 В
Як було описано раніше, NF оптимізується шляхом мінімізації V , так що
вибір між динамічним діапазоном і NF являє важливе компромісне рішення.
Рівень RIN може також вплинути на власний CDR1дБ в лінії з МІВПД. Для багатьох
застосувань більш важливим показником є SFDR, який, як правило, менше
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CDR1дБ . . Даний параметр у випадку ідеальної лінії з МІВПД обмежений за OIP

третього порядку і отриманий в [30]:
 4 I 2 Rвих H PD
SFDR 3 =  зм

N вих B


2

23


 ,



(3.61)

де Nвих дається в (3.53).
Корисну для практики логарифмічну версію цього виразу можна записати у
вигляді

SFDR 3  дБ×Гц2 3  =-8,7 +

40
2
log  I зм  мА   N вих  дБм Гц , (3.62)
3
3

де використані значення Rвих = 50 Ом, H PD = 1/2 і B = 1 Гц.
Графіки розраховані за (3.62) подані на рис. 3.33. На рис. 3.33,а подано
фундаментально обмежені значення SFDR в функції від

I зм для чотирьох значень

V . Величина SFDR так само, як CDR1дБ , збільшується з I зм і не залежить від V
, доки вхідний тепловий шум не починає створювати чималий внесок. Якщо SFDR

обмежується вихідним тепловим шумом, то нахил графіків на рис. 3.33,a
43
відповідає m  I зм . У разі досягнення межі за дробовим шумом нахил відповідає

23
m  I зм
. Як і при аналізі CDR, величина SFDR стає незалежною від I зм , коли

домінує вхідний тепловий шум. Вираз для максимального SFDR знаходиться
шляхом підстановки в (3.53) першого члена з (3.61):



4Vπ2
SFDR max =  2

 π Rвх kBTs B 

23

.

(3.63)
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a)

б)
Рис. 3.33. Результати розрахунку за виразом (3.62) динамічного діапазону
за завадами при Rвх = 50 Ом:
а) – вплив V при RIN = 0, б) - вплив RIN при V = 4В
Як випливає з (3.61) ‒ (3.63), в ідеальній лінії з МІВПД, зміщеній точно в
квадратурі, SFDR буде обмежений ІМС третього порядку. Проте, як видно з
(3.51), спотворення другого порядку можуть бути проблемою для лінії зі
зміщенням, що відрізняється від квадратурної точки.
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Для того, щоб отримати вираз для SFDR другого порядку в лінії з МІВПД в
залежності від фази постійного зміщення, рівняння (3.51) підставляємо в (3.58):
12

SFDR 2 зм  =I зм,q

2
sin 2 зм   2 Rвих H PD 

 .
cos зм   Nвих зм  B 

(3.64)

Для кількісної оцінки в (3.64) потрібно підставити вираз для Nвих зм  . Як
відправну точку при цьому можна використати (3.53), де Nвих визначається при
квадратурному зміщенні. З чотирьох доданків в (3.53) тільки один ‒ kBTs ,
внаслідок вихідного теплового шуму не залежить від

зм .

Використовуючи

(3.44), можна показати, що перший доданок в (3.53), який враховує вхідний
тепловий шум, можна записати у вигляді функції від

зм ,

зробивши заміну

I зм  I зм,q і помноживши на sin 2 зм  . Третій і четвертий члени в (3.53) є
виразами для вихідного дробового шуму і шуму, що пов'язаний із RIN, відповідно.
Рівень цих двох доданків залежить від середнього фотоструму, який визначається
в залежності від зм за (3.43) в малосигнальному наближенні для функції Бесселя.
В результаті Nвих як функція від зм записується наступним чином:
2
 I зм

2
N вих зм    2 sin 2 зм  π 2 Rвх Rвих H PD  1 kBTs
 Vπ


+ 2qI зм,q Rвих H PD 1  cos зм  
2

.

(3.65)

2
+RIN  I зм,q
Rвих H PD 1  2 cos зм   cos 2 зм  
2

В (3.65) зроблено припущення, що рівень RIN сам по собі не є функцією від

зм . Це припущення вірне для джерела RIN, включеного до ММЦ, наприклад RIN
лазера або оптичного попереднього підсилювача. Проте оптичне підсилення після
ММЦ буде створювати RIN, рівень якого є функцією вхідної потужності, і в
цьому випадку в (3.65) потрібно буде включити RIN( зм ).
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Граничне значення SFDR в функції від зм являє собою дуже важливу
системну характеристику. Щоб отримати його, потрібно порівняти значення
SFDR2( зм ) і SFDR3( зм ) і взяти менше з них. Величина SFDR2( зм )
розраховується за допомогою (3.64) і (3.65). Необхідне для розрахунку SFDR3
значення параметра OIP3( зм ) можна отримати з (3.44) у вигляді

OIP3(зм )  4sin 2 (зм )I2зм,q Rвих H PD

2

.

(3.66)

Граничний SFDR визначається багатьма параметрами. На рис. 3.33 подано
графіки SFDR( зм ) за різних умов. Граничний SFDR( зм ) можна визначити
шляхом розрахунку за допомогою вищенаведених виразів SFDR2( зм ) і SFDR3(

зм ), приймаючи в якості SFDR менший з них при кожному значенні зм . Для всіх
кривих на рис. 3.34 I зм,q = 10 мА, Vπ = 10 В, Rвх  Rвих = 50 Ом, H PD = 1/2 і зм  π 2
в квадратурній точці. Нa рис. 3.34,а подані графіки SFDR( зм ) при RIN = ‒250
дБн/Гц (малий, яким можна знехтувати) і різних значеннях смуги В . В околі
квадратурної точки криві стають плоскими і обмежені величиною SFDR3 в цьому
інтервалі. В цих областях існує невеликий нахил, визначений формою SFDR 3( зм
). Загальна тенденція полягає в скороченні області, що обмежена SFDR3, в міру
зменшення В. Області на рис. 3.34,а з великим вигином визначаються
обмеженням по SFDR2. Як показано, в даному випадку навіть невелике
відхилення від квадратури може значно погіршити власний SFDR3. На рис. 3.34,б
наведено характеристики SFDR( зм ) для різних значень RIN при В = 1 Гц.
Зокрема, вимоги до точності зміщення для збереження обмеження SFDR( зм )
значенням SFDR3 послаблюються в міру збільшення рівня RIN. Аналогічно
залежності від В така тенденція пов'язана з відмінностями в нахилах
характеристик спотворень другого і третього порядку та рівнем повної
потужності вихідного шуму.

138

a)

б)
Рис. 3.34. Результати розрахунку динамічного діапазону за завадами для лінії з
МІВПД в залежності від похибки зміщення ММЦ при I зм,q = 10 мА, Vπ = 10 В,
Rвх  Rвих = 50 Ом і H PD = 1/2; а) ‒ вплив смуги пропускання електричного каналу

(В) при RIN = 0; б) ‒ вплив надлишкового RIN при В = 1 Гц
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3.5.2. Рівняння, що враховують межу за дробовим шумом
Аналіз цього підрозділу базується на певних характеристиках за межею, що
визначена домінуванням у вихідному СЩПШ дробового шуму. Межа за
дробовим шумом є важливою умовою роботи для лінії типу МІВПД з
використанням зовнішнього ММЦ. ВЧ-показники такої лінії поліпшуються як
функція від середнього фотоструму. Це поліпшення відбувається внаслідок того,
2
що вихідна потужність пропорційна I зм,q , тоді як дробовий шум на виході

пропорційний I зм,q . Усі наступні вирази припускають забезпечення точного
квадратурного зміщення. Їх можна застосовувати до несиметричної лінії (рис. 3.4)
або до симетричної лінії (рис. 3.5 і 3.6), де постійний фотострум є сумою двох
середніх фотострумів кожного детектора. У ряді випадків проектування і аналіз
лінії передачі краще здійснювати на базі формул, виражених в децибелах. При
цьому для ліній, схеми яких подані на рис. 3.4 і 3.5, використовуються наступні
значення параметрів: Rвх  Rвих = 50 Ом, H PD = 1/2 і В = 1 Гц.
Спектральну щільність потужності шуму з (3.53) для опису межі за
дробовим шумом можна записати у вигляді

Nsh  2qI зм Rвих H PD

2

.

(3.67)

Підставляючи в (3.67) Rвих = 50 Ом і H PD = 1/2 і перетворюючі в
логарифмічну форму, отримуємо

Nsh  дБм/Гц  174,0  10log  I зм мА .

(3.68)

Підстановка в (3.56) рівнянь (3.27) і (3.67) дає загальний вираз для SNR в
межі за дробовим шумом:

I зм J12  RF 
SNR sh 
.
qB

(3.69)

Малосигнальне SNR, що обмежене дробовим шумом, виходить шляхом
введення в (3.56) рівнянь (3.29) і (3.67):
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SNR sh,ss

I зм π 2 Rвх Pвх

.
2qVπ2 B

(3.70)

Рівняння (3.70) можна нормувати до В=1 Гц і перетворити в логарифмічну
форму:

SNR sh,ss  дБ×Гц  151,9  Pвх  дБм  10log  I зм мА  20log Vπ B , (3.71)
де прийнято Rвх = 50 Ом.
Максимальне значення SNR в межі дробового шуму отримують при
підстановці (3.31) і (3.68) в рівняння (3.56) і його можна записати у вигляді:
SNR sh,max 

(0,3386) I зм
.
qB

(3.72)

Рівняння (3.72) можна переписати у вигляді:

SNR sh,max  дБ×Гц  153,3  10 log  I зм  мА  .

(3.73)

Значення SNR при компресії 1 дБ на 2,8 дБ нижче максимального SNR і має
наступний вигляд в лінійної формі та дБ:
SNR sh,1дБ 

(0,1794) I зм
.
qB

SNR sh,1дБ   дБ×Гц   150, 5  10 log  I зм  мА 

(3.74)
.

(3.75)

Рівняння (3.74) і (3.75) отримані підстановкою (3.35) і (3.67) в (3.56).
У лінії типу МІВПД дробовий шум при накладанні на ВЧ-сигнал буде в
рівній мірі впливати на односмугові (SSB) амплітудні і фазові шуми.
Односмуговий амплітудний або фазовий шум може бути пов'язаний з
вищенаведеними формулами для SNR наступним чином:
SSB Noisesh  дБ/Гц  SNRsh  дБ  Гц  3 .

(3.76)
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В (3.76) параметр SSB Noisesh відноситься або до односмугового
амплітудного, або до фазового шуму в межі дробового шуму, а величина SNRsh
може бути задана в (3.69) - (3.75).
Фактор шуму по ВЧ в межі дробового шуму одержують шляхом
підстановки (3.67) в (3.54):

2qVπ2
Fsh 
.
I зм π 2 Rвх kBTs

(3.77)

Вираз (3.77) можна записати у вигляді
NFsh  дБ  22,1  10 log  I зм  мА   20 log Vπ  В

.

(3.78)

З (3.77) випливає, що коефіцієнт шуму в межі дробового шуму визначається
значеннями I зм і

Vπ .

Виміряні значення

Vπ

для ММЦ в функції від радіочастоти

та коефіцієнта шуму наведені на рис. 3.35 та рис. 3.36 [149].

Рис. 3.35. Виміряні значення

Vπ

в залежності від частоти для

високоефективного ММЦ
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Рис. 3.36. Виміряний коефіцієнт шуму для високоякісної лінії з МІВПД.
Вимірювання проведені на виході кожного одиночного фотодіоду й балансного
детектору. Колами позначено розрахунковий коефіцієнт шуму в межі дробового
шуму з використанням значень Vπ з рис. 3.34
Результати вимірювання представлено для трьох схем побудови лінії
передачі. На рисунку подано коефіцієнти шуму для кожного з одиночних виходів,
що працюють при середньому струмі близько 18,5 мА. Явище відсікання
синфазного шуму в симетричній схемі дозволяє істотно знизити коефіцієнт шуму
лінії. На рис. 3.36 також наведені дані розрахунку коефіцієнта шуму за (3.78). В
ході розрахунку прийнято значення
3.35.

I зм =

37 мА і використані значення Vπ з рис.

Як видно, експериментальні та розрахункові дані добре збігаються за

винятком високочастотної ділянки, де внесок вихідного теплового шуму
призводить до збільшення коефіцієнту шуму в порівнянні з межею за дробовим
шумом.
Величину динамічного діапазону за компресією CDR в лінії з МІВПД,
обмеженою дробовим шумом, можна визначити з (3.59) з використанням

Nout

згідно (3.67):

CDR1дБ,sh 

 0,2258 I зм
qB

(3.79)
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Рівняння (3.79) може бути нормовано на В = 1 Гц і записано у дБ:
CDR1дБ,sh  дБ  Гц   151,5  10 log  I зм  мА  .

(3.80)

Підстановка (3.67) в (3.61) приводить до
23

 2I 
SFDR sh   зм  .
 qB 

(3.81)

Цей вираз можна записати в дБ для В = 1 Гц:
20
SFDR sh  дБ  Гц 2 3   107, 3 
log  I зм  мА  .
3

(3.82)

Важливо відзначити, що всі рівняння від (3.69) до (3.82) не залежать від
частотних характеристик фотодіоду і електричних схем після фотодіоду, які
описуються через функцію

H PD .

Причина цього полягає в тому, що сигнал і шум

піддаються одній фільтрувальній функції на виході лінії. Саме тому параметри,
такі як SNR, коефіцієнт шуму, CDR і SFDR, які включають в себе відношення
сигналу до дробового шуму, не будуть залежати від H PD . Це справедливо і для всіх
інших джерел шуму, присутніх в оптичному діапазоні, як, наприклад, вхідний
тепловий шум і надлишковий RIN.

3.5.3.

Рівняння,

що

враховують

межу

за

відносним

шумом

інтенсивності
Рівняння в цьому підрозділі кількісно визначають характеристики лінії типу
МІВПД із зовнішнім ММЦ в межі, за якою домінуючим джерелом шуму є RIN
(англ.relative intensity noise) відносна інтенсивність шуму. Даний вид шумів, як
правило, використовується для опису надлишкового шуму в фотонних лініях,
наприклад від лазерів або оптичних підсилювачів. Проте застосування RIN можна
узагальнити для будь-якого джерела шуму. У цьому випадку вирази цього
підрозділу можуть широко застосовуватися для корисного і компактного
формулювання системи показників якості лінії передачі. В подальшому аналізі
передбачається, що RIN нормується в смузі пропускання 1 Гц і тому виражається
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в (Гц)-1 (або дБм/Гц за логарифмічною шкалою). Як і в попередньому підрозділі,
рівняння в децибелах наводяться для ліній, схеми яких наведені на рис. 3.4 і 3.5,
з наступними припущеннями: Rвх  Rвих = 50 Ом,

H PD =

1/2, В = 1 Гц і Ts = 290 К.

Для даного аналізу передбачається, що спектральна щільність потужності
вихідного шуму визначається як

H PD

2
N RIN  RIN  I зм
Rвих H PD .
2

Для Rвих = 50 Ом і

H PD =

(3.83)

1/2 рівняння (3.83) можна переписати в дБ:

N RIN  дБм/Гц   19, 0  RIN  дБн/Гц   20 log  I зм  мА  .

(3.84)

Значення SNR, яке обмежене RIN, одержується шляхом підстановки (3.27)
і (3.83) в (3.55):

SNR RIN

2 J12  RF 

.
RIN  B

(3.85)

Існують три інших корисних вирази для SNR в межі RIN. Зокрема,
малосигнальний SNR в межі RIN:

SNR RIN,ss
який може бути записаний в дБ при

π 2 Rвх Pвх

,
RIN  Vπ2 B

Rвх =

(3.86)

50 Ом і В = 1 Гц:

SNR RIN,ss  дБ  Гц   3,1  Pвх  дБм   RIN  дБн/Гц   20 log Vπ  B

.

(3.87)

Вираз (3.81) отримано в результаті підстановки (3.28) і (3.83) в (3.56). Щоб
визначити значення SNR в межі по RIN, необхідно об'єднати (3.28), (3.83) і (3.59):
SNR RIN,max 

0, 6772
.
RIN  B

(3.88)

Нормуючи (3.87) в смузі пропускання 1 Гц і перетворюючі в децибели,
отримаємо
SNR RIN,ss  дБ  Гц  1,7  RIN  дБн/Гц .

(3.89)
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Величина SNR при 1-дБ компресії отримується шляхом підстановки (3.31)
і (3.81) в (3.55):
SNR RIN,1дБ 

0,3587
,
RIN  B

(3.90)

яке може бути перетворено в децибели в смузі 1 Гц:
SNR RIN,1дБ  дБ  Гц  4,5  RIN дБн/Гц .

(3.91)

Вираз для фактора шуму одержується шляхом введення (3.83) в (3.54):

FRIN 

RIN  Vπ2
.
π 2 Rвх kBTs

(3.92)

Для визначення коефіцієнта шуму необхідно перевести (3.92) в децибели:
NFRIN  дБ  177, 0  RIN  дБн/Гц   20 log Vπ  B

,

(3.93)

де Rвх = 50 Ом.
Підстановка (3.83) в (3.59) дає значення CDR в межі за RIN:
CDR RIN,1дБ 

0, 4516
.
RIN  B

(3.94)

Логарифмічна версія (3.94) при В = 1 Гц наступна:
CDR RIN,1дБ  дБ  Гц  3,5  RIN дБн/Гц .

(3.95)

Значення SFDR в межі за RIN, яке може бути отримано шляхом підстановки
(3.83) для Nвих в (3.61), можна записати у вигляді

SFDR RIN

 4 


 RIN  B 

23

.

(3.96)

Рівняння (3.96) можна нормувати для В = 1 Гц, в результаті чого отримаємо
2
SFDR RIN  дБ  Гц2 3   4, 0  RIN  дБ/Гц .
3

(3.97)
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Вищенаведені рівняння демонструють корисність формального визначення
RIN для опису характеристик ліній з МІВПД. Максимальне значення SNR, SNR
при 1-дБ компресії, CDR при 1-дБ компресії і SFDR є функціями тільки RIN.
Коефіцієнт шуму залежить тільки від RIN і напівхвильової напруги зміщення
(мінімуму пропускання) ММЦ Vπ . Багато джерел RIN, такі як RIN лазера, не
залежать від середнього фотоструму. Таким чином, специфікація мінімального
RIN для лінії передачі буде визначати декілька максимально досяжних рівнів
параметрів.
3.5.4. Компромісні рішення вибору показників якості
Проектування лінії передачі МІВПД-типу з зовнішньої модуляцією
пов’язано з вибором з великого числа рішень, які, виходячи з наведених вище
причин, відразу не очевидні. Коефіцієнт підсилення, коефіцієнт шуму і SFDR є
трьома показниками, які, як правило, використовують при проектування лінії
передачі. Відповідно до (3.29) коефіцієнт підсилення зростає при збільшенні I зм
або при зменшенні Vπ . Шляхом підстановки (3.54) в (3.53) можна забезпечити
більш глибоке розуміння характеру зміни фактора шуму:
Vπ2
F  1 2
π R вх


1
2q
RIN 
 2



 I R H 2 I зм kBTs kBTs  .
 зм вих PD


(3.98)

Складові в (3.98) відповідають вхідному тепловому шуму, вихідному
тепловому шуму, дробовому шуму і RIN внаслідок надлишкового оптичного
шуму. Аналогічно коефіцієнту підсилення фактор шуму зменшується із
збільшенням I зм або зі зменшенням Vπ .
Зменшення рівня RIN також покращує фактор шуму. Вплив цих параметрів
на SFDR можна врахувати, підставивши (3.54) в (3.59):
 π2 R k T B
kBTs B
qB RIN  B 
вх B s
SFDR 3  




2
2
2


4
V
2
I
4
4
I
R
H
π
зм
зм вих
PD



2 3

.

(3.99)
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Як і в (3.98), складові з першої до четвертої в (3.99) відповідають вхідному
тепловому шуму, вихідному тепловому шуму, дробовому шуму і RIN внаслідок
надлишкового оптичного шуму. Збільшення I зм або зменшення RIN призводить
до поліпшення SFDR. Проте SFDR не залежить від Vπ , за винятком випадків,
коли параметри лінії обмежуються вхідним тепловим шумом. Коли має місце цей
випадок, то більше значення Vπ буде підвищувати рівень SFDR, як випливає з
(3.63). Таким чином, підхід до проектування залежить від режиму роботи лінії
передачі.
Компроміс між F і SFDR може бути досліджений в такий спосіб. Параметр
SFDR можна записати у вигляді функції від F, спочатку помноживши (3.54) на
(3.61), а потім розв’язавши отриманий результат відносно SFDR3:
23

 4Vπ2
 1
SFDR 3   2
  
 π Rвх kBTs B   F 

23

.

(3.100)

Графіки розрахунку за виразом (3.100) подані на рис. 3.37 для різних
значень Vπ при Rвх = 50 Ом, В = 1 Гц.

Рис. 3.37. Результати розрахунку динамічного діапазону за завадами
третього порядку в функції коефіцієнту шуму при

Rвх =

50 Ом, В = 1 Гц
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З рис. 3.37 можна зробити деякі прості висновки. По-перше, для заданого
значення коефіцієнту шуму SFDR більше при більшому Vπ . Однак, згідно з (3.98),
щоб отримати малий коефіцієнт шуму, збільшення значення Vπ буде вимагати
більшого I зм і низького рівня RIN. Навпаки, при заданому рівні SFDR коефіцієнт
шуму поліпшується у міру зменшення Vπ . У цьому випадку вхідний теплової шум,
заданий першим членом в (3.99), може збільшити обмеження по

I зм

і RIN.

3.5.5. Проблеми і рішення для фотодетектора
При розгляді ліній з МІВПД до цього моменту вважалося, що фотодіод є
чисто лінійним. Однак у фотодіодів, що застосовуються в мікрохвильовій
фотоніці, може виникати цілий ряд нелінійностей. Аналіз таких ефектів в
фотодіодній структурі та методи їх компенсацій проаналізовано в роботах
[30,150-52]. Спотворення в фотодіоді, що входять до складу лінії передачі з
МІВПД, розглядаються кількісно в припущенні як нелінійності другого і третього
порядку, що можна описати за допомогою OIP2 і OIP3, відповідно. Вплив
нелінійності фотодіодів на однооктавний SFDR для лінії типу МІВПД вивчається
шляхом каскадного аналізу. Каскадній фактор шуму в лінійній формі (перша
презентація формули для каскадного коефіцієнта шуму приписується Фріісу Г. Т.
у 1944 р.) записується як:

Fi  1
F  F1   
i 1
i 2  
Gp
p 1
N 2 
N

де G p


  F  F2  1  F3  1  ...  FN  1
1
(3.101)

G1
G1G2
G1...GN 1


- індивідуальний коефіцієнт підсилення компоненту (пристрою).

Каскадний коефіцієнт підсилення, що визначається таким чином:
N

G   Gp
p 1

Каскадний OIPn, складаний з N етапів, наданий в [153]:

(3.102)
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(1 n )/2
 N 1 

N




(1 n )/2 
  OIPnN
OIPn     OIPni  G p 



i

2
p

i

1

 N  2 





2/ 1 n 

, (3.103)

Передбачається, що лінія з МІВПД, що використовує ідеальний фотодіод, є
першою сходинкою, за якою слідує нелінійний фотодіод з одиничним
підсиленням і точкою перетину третього порядку OIP3PD . OIP3 цих двох каскадів
отримується в результаті каскадного аналізу з врахуванням виразу (103) та (3.48)
в OIP3 лінії передачі:

1
1 
OIP3   2


 4 I зм Rвих OIP3PD 

В (3.104) значення

H PD

1

.

(3.104)

встановлене рівним одиниці, як саме вказане для

OIP3PD . Відношення каскадного SFDR3 до SFDR3 в лінії типу МІВПД з ідеальним

фотодіодом визначає зниження якості передачі за рахунок фотодіоду, тобто
«штраф», що накладається фотодіодом [30]:

 4 I зм2 Rвих 
SFDR 3  1 

 OIP3PD 

2 3

.

(3.105)

Рівняння (3.105) не залежить від Nвих і В. Результати розрахунку за виразом
(3.105) наведені на рис. 3.38 для

Rвх =

50 Ом.

Вони демонструють результат, за яким параметр OIP3 фотодіода повинен
збільшуватися при більш високих середніх фотострумах для того, щоб
підтримувати власну лінійність лінії передачі. В ідеальних умовах лінія типу
МІВПД з ММЦ, зміщеному точно в квадратурі, не створює спотворень парного
порядку.
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Рис. 3.38. Розрахункова зміна SFDR через перекручування в фотодіоді
щодо SFDR ідеальної лінії з МІВПД при різних значеннях вихідної точки
перетину OIP3
Для мультиоктавних застосувань рівень OIP2 фотодіоду (OIP2PD),
необхідний для збереження в лінії передачі динамічного діапазону третього
порядку, можна виразити з використанням (3.48), підставленим для OIP3 при H PD
4 3
1/3
= 1 та використовуючи припущення [30] OIP2   OIP2   N вих В  :

OIP2PD   4I зм2 Rвих 

43

 Nвих B 

1 3

.

(3.106)

Випадок рівності в (3.106) зображений на рис. 3.39 з використанням для
визначення Nout при

Rвх  Rвих

= 50 Ом, Vπ = 4 В і RIN = 0. На рис. 3.39 показано

вплив смуги пропускання електричних вузлів: чим ширша смуга, тим менш
жорсткі вимоги до

OIP2PD

.
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Рис. 3.39. Розрахункові значення OIP2 фотодіоду, що необхідні для
підтримки власного SFDR третього порядку в лінії з МІВПД при

Rвх  Rвих =50

Ом, Vπ = 4 В, RIN = 0
Вираз (3.106) можна записати в межі дробового шуму як [30]:

OIP2PD   2I зм 

73

 qB 

1 3

Rвих

(3.107)

Точно так же варіант (3.107) в межі по RIN:

OIP2PD,RIN  4  2 

23

2
I зм
 RIN  B 

1 3

Rвих

(3.108)

Вимоги до фотодіоду в багато октавних лініях з МІВПД, що наведені в
(3.108), дуже важко забезпечити [30]. Це особливо стосується ліній передачі з
малими шумами або ліній, навантаженням яких є вузько смугові приймачі (з
малою шириною смуги В). Проте, існують методи побудови, які можуть бути
використані, щоб подолати ці обмеження. Два таких підходи описані нижче. Для
пояснення обох використовується розкладання в ряд Тейлору частотної
характеристики фотодіоду. Для аналізу передбачається, що сигнал, який збуджує,
являє собою постійну складову струму (3.43) і два слабких синусоїдальні сигнали
з умови 1  2  

1 дані першими двома рядками (3.44) при j = k = 1.
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Використовуючи це як вхідний сигнал фотодіоду і виконуючі розкладання в ряд
Тейлору в околі

I зм

, можна отримати вихідний струм:



9a3 I 3 
9a3 I 3 
I PD   a0  a2 I    a1 I 
 sin RF 1t    a1 I 
 sin RF 2t  
4 
4 


a I2
a I2
 2 cos  2RF 1t   2 cos  2RF 2t   a2 I 2 cos RF 1  RF 2  t  
2
2
a3 I 3
a3 I 3
2
a2 I cos RF 1  RF 2  t  
sin  3RF 1t  
sin  3RF 2t  
, (3.109)
4
4
3a I 3
3a I 3
 3 sin  2RF 1  RF 2  t   3 sin  2RF 2  RF 1  t  
4
4
3
3a3 I
3a3 I 3

sin  2RF 1  RF 2  t  
sin  2RF 2  RF 1  t   ...,
4
4
2

де I   I зм,q sin зм  .
Результати вимірювань характеристик фотодіоду по гармоніках наведені на
рис. 3.40, рис. 3.41 [30].

Рис. 3.40. Результати вимірювання характеристик фотодіоду за першою,
другою та третьою гармоніками при збудженні гармонічним сигналом частотою
5 МГц. Показане значення точок перетину за виходом на гармоніках
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Рис. 3.41. Результати вимірювання характеристик лінії з МІВПД за
першою (5 МГц), за другою та третьою гармоніками. Показано значення точок
перетину щодо виходу на гармоніках
Зокрема, на рис. 3.40 подані виміряні точки перетину за виходом внаслідок
гармонічних спотворень другого і третього порядку: OIP2h і OIP3h відповідно, для
фотодіоду зі збудженням гармонійним сигналом частотою 5 МГц при середньому
струмі I зм  6,5 мА.
Загальний підхід для збільшення ефективної лінійності нелінійного
пристрою ‒ це формування матриці (ґратки) таких пристроїв. Якщо всі N
пристроїв у гратці мають ідентичну не лінійність і їх вихідні струми комбінуються
лінійно без втрат або фазових зсувів, очікується збільшення з коефіцієнтом N2
точки перетину за виходом у порівнянні з аналогічним параметром будь-якого
окремого пристрою. Для підтвердження цього положення сконструйована ґратка
з чотирьох фотодіодів з використанням приладів, схожих на той, результати
дослідження якого наведені на рис. 3.41.
В схемі, що описується, два фотодіоди приєднані до кожного виходу
квадратурно-зміщеного ММЦ. Струми від двох фотодіодів на кожному плечі
ММЦ додавалися, а результуючий струм від кожного плеча ММЦ віднімався.
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Повний фотострум для лінії був I зм  26 мА (6,5 мА на фотодіод). Значення
параметрів OIP2h і OIP3h в цій лінії подані на рис. 3.40. Виграш від з'єднання
фотодіодів в гратку для приймача повинен бути 12 дБ, що призводить до OIP 2h =
71 дБм і OIP3h = 45 дБм, якби фотодіоди були єдиним джерелом спотворень.
Виміряне значення OIP3h = 27 дБм обмежено спотвореннями в ММЦ. Проте
виміряне значення OIP2h = 105 дБм можна приписати передбаченому ефекту
придушення парних гармонік. Причину придушення можна побачити більш чітко
на рис. 3.42, де наведені сигнали першої та другої гармонік на виході приймача
від кожного ММЦ, що вимірюються. Сигнали основної частоти знаходяться в
фазі, а їх другі гармоніки - у протилежних фазах. Є деякі недоліки застосування
балансного приймача для придушення внесених фотодіодом спотворень парного
порядку [154]. Метод вимагає два фазо-узгоджених волокна, що може бути
нереальним на практиці для протяжних ліній між двома точками і/або високих
частот модуляції.

Рис. 3.42. Осцилограми сигналів на виході симетричної лінії з МІВПД, що
показують (зверху, ліва вісь) перші гармоніки від кожного плеча, які були
зміщені, щоб бути в фазі після віднімання і (знизу, права вісь) другі гармоніки,
які зміщені за фазою на 180 град [154].
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Підхід також ґрунтується на добре узгодженому наборі фотодіодів, за
допомогою яких реалізується функція придушення. Метод, запропонований в
[154], усуває ці проблеми шляхом придушення спотворень фотодіоду парного
порядку в ММЦ з одним виходом.
Підхід ґрунтується на зміщенні ММЦ так, щоб навмисно генерувати
спотворення парного порядку, підбираючи амплітуду спотворень, викликаних
фотодіодом. Рівняння в цьому розділі підтверджують, що два джерела можуть
створювати спотворення парного порядку, які знаходяться в протилежних фазах.
В даному підрозділі поданий короткий виклад теорії і деякі експериментальні дані
для цього методу.
Розглянемо ММЦ з одним виходом, якій управляє одним фотодіодом, як
показано на рис. 3.4. Параметр інтермодуляційних спотворень другого порядку
ІМС2 для такої лінії може бути змодельований як складова характеристика з
(3.109). Отриманий вираз має вигляд:

 cos зм 

I ІМС2   2 I зм,q 
 a2 I зм,q sin 2 зм  cos RF 2 RF1  t  ,
 2


(3.110)

де перший член в дужках пов'язаний з ММЦ, а другий - з фотодіодом.
Фази доданку, пов'язаного з ММЦ, розташовуються по обидва боки від
квадратурної точки, відрізняючись на 180°. Однак сигнал першої гармоніки, якій
генерується ММЦ, має однакову фазу щодо квадратурної точки, враховуючи, що
а2 повинні мати той же знак в її околі (3.109). Величина а2 може бути визначена
вимірюванням OIP2 фотодіоду, а інші параметри в (3.109) можна легко отримати.
Отже, при деяких фазах зсуву, які наведені в (3.110), може бути досягнутий ефект
придушення.
Ефект придушення набагато краще характеризується за допомогою
відношення несучої до інтермодуляційних спотворень. При високих вхідних
потужностях ІМС на 17,5 дБ вище на 2,5 мА, ніж на 3,0 мА (коли ММЦ в
квадратурі). В області сильного придушення різниця ІМС становить понад 40 дБ.
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Результати розрахунку і вимірювання сигналу основної частоти і ІМС2 для лінії
передачі в функції від зміщення ММЦ наведені на рис. 3.43 [30].

Рис. 3.43. Результати вимірювання (символи) і розрахунку (суцільні лінії)
потужності за першою гармонікою і за ІМС2 для лінії з МІВПД в залежності від
фази зміщення ММЦ
Як показано, розрахункова потужність сигналу основної частоти (3.109) і
потужність ІМС2 (3.110) близько збігаються з експериментальними даними.
Розрахункові і експериментальні потужності сигналів основної частоти добре
узгоджуються в квадратурній точці ( I зм = 3,0 мА). Однак виміряні значення
знаходяться вище розрахункових при струмах менше 3,0 мА і нижче
розрахункових для фотострумів вище 3,0 мА. Криві ІМС2 мають ту ж тенденцію
з великою розбіжністю, але досить добре узгоджуються в області придушення.
Причиною невідповідності теорії і експерименту вважається компресія
фотодіода, яка збільшується зі збільшенням фотоструму і робочої частоти.
Компресія сигналів на фотодіоді є паразитним ефектом експериментальної
перевірки. Для демонстрації методу в повної мірі, фотодіод працює при низьких
зворотних зміщеннях з метою зсуву ефекту придушення досить далеко від
квадратурної точки. Компресію сигналів на фотодетекторі можна описати
шляхом розгляду більшої кількості членів ряду Тейлору (3.109).
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Аналогічні дані подані на рис. 3.32, де високочастотний фотодіод (U2T,
смуга 75 ГГц) використовується в лінії типу МІВПД з одним виходом ММЦ [155].
Для даної лінії фотострум в квадратурній точці дорівнює 2,5 мА, і на вхід ММЦ
подаються два сигнали з частотами 35,0 і 35,5 ГГц. На рис. 3.44 в залежності від
зміщення ММЦ подані ІМС2 на різницевій частоті 500 МГц і потужність на одній
з основних частот. Теоретичні та експериментальні дані в точності збігаються для
фотодіоду, в якому ефект компресії відсутній. Крім того, на рис. 3.44 показано
розрахований відгук ІМС2 для параметрів лінії з ідеальним фотодіодом
відповідно до виразу (3.43) [30]. Цей графік ще раз підкреслює вплив ІМС2
фотодіоду за межею режиму повного придушення.

Рис. 3.44. Результати вимірювання (символи) і розрахунку (суцільні лінії)
потужності за першою гармонікою і за ІМС2 для лінії з МІВПД К-діапазону в
залежності від фази зміщення ММЦ
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3.5.6. Методи інтеграції модуляторів Маха-Цендера
В ідеальному ММЦ, зміщеному точно в квадратурі, відсутні спотворення
парного порядку, що робить лінію з МІВПД ідеальним кандидатом для мульти
октавних застосувань. В даний час проведені численні демонстрації методів
лінеаризації власної передавальної функції ММЦ для зменшення спотворень
третього порядку, які є основним джерелом спотворення сигналів у випадку одно
октавних застосувань. Один з ранніх методів, в якому два ММЦ оптично з'єднані
послідовно і управляються одним ВЧ-сигналом, подано на рис. 3.45.

Рис. 3.45. Схема послідовного включення модуляторів Маха-Цендера
У цієї схемі є два основні параметра регулювання: коефіцієнт розгалуження
радіочастотного сигналу, який поділяється між входами двох ММЦ, і постійне
зміщення на кожному ММЦ. При реалізації, як випливає з рис. 3.44, для ММЦ з
одним виходом і коефіцієнтами оптичного розгалуження 50/50 ці регулювання
можуть бути оптимізовані для досягнення лінеаризації спотворень третього
порядку за рахунок збільшення спотворень парного порядку. У такій же схемі
можуть бути створені додаткові регулювання, використовуючи змінний оптичний
зв'язок за потужністю або ММЦ з двома входами і двома виходами [156]. Ці
структури забезпечують одночасну лінеаризацію спотворень другого і третього
порядків за рахунок підвищеної складності схеми управління. Щоб вивести умови
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лінеаризації для аналізу послідовно включених ММЦ можна застосувати
формалізм матриць передачі. Для лінеаризації аналогових оптичних ліній також
використані два паралельно включених ММЦ [157]. Базова схема такого
подвійного паралельного ММЦ (ДПММЦ) наведена на рис. 3.46, де по два ММЦ
розташовані в кожному плечі третього загального ММЦ.

Рис. 3.46. Схема подвійного паралельного модулятору Маха-Цендера ДПММЦ
Отримана структура дає чотири можливі паралельні оптичні шляхи,
відносні фази яких контролюються за допомогою трьох електродів постійного
струму. На кожен з двох вкладених ММЦ подається радіочастотний сигнал. За
рахунок зміни відносної амплітуди і фази модуляції на кожному ММЦ за
допомогою численних регулювань можна досягти того, що спотворення від
одного ММЦ компенсувало б спотворення, що вноситься іншим ММЦ.
Інтегровані ДПММЦ виявилися корисними для різних телекомунікаційних
форматів, як, наприклад, оптична квадратурна амплітудна модуляція, де цифрові
сигнали надходять на входи вкладених ММЦ. Деякі результати були
продемонстровані з використанням ДПММЦ, такі як лінеаризована односмугова
модуляція, лінеаризована двохсмугова модуляція з придушеною несучою і
широкосмуговий радіочастотний фазообертач [157,159]. Розглянуті вище схеми

160

двох послідовно включених ММЦ і ДПММЦ можуть бути виготовлені на одному
кристалі, бажана лінеаризація одиночного ММЦ. З цієї метою можна
використовувати

оптичні

методи,

наприклад

структури

з

подвійною

поляризацією і двох хвильові структури. Умови лінеаризації досягаються шляхом
подальшого розкладання вхідної поляризації на два ортогональних стани (ТЕ і
ТМ), які мають досить різні електрооптичні фазові зсуви. При цьому їх можна
відрегулювати таким чином, щоб в результаті спотворення на кожній із
поляризацій вони гасили один одного.
Аналогічним чином працює двох хвильовий метод [160], в якому дві хвилі
різної довжини подаються на вхід одного ММЦ. Спотворення однієї довжини
хвилі може придушити іншу шляхом регулювання зміщення ММЦ і оптичної
потужності кожної хвилі.
Схеми лінеаризації, які були розглянуті вище, можна розглядати як
вбудовані, де механізм лінеаризації є частиною самої лінії. Для лінеаризації
передавальної функції лінії з МІВПД можуть бути також використані зовнішні
ланцюги, в тому числі цифрові або аналогові електронні схеми, електрооптичні
ланцюги або гібридні підходи. Методи лінеаризації фотонних ліній можуть
включати в себе підходи, розроблені для лінеаризації електронного підсилювача,
в тому числі на принципах прямого зв'язку, зворотного зв'язку і попередніх
спотворень. При виконанні операції лінеаризації шляхом введення попереднього
викривлення нелінійна поведінка лінії характеризується апріорі, а схема, що
формує частотні компоненти для придушення спотворень, розміщується на вході
лінії, щоб виключити викривлення зв'язку [161]. Для лінеаризації з прямим
зв'язком спотворення в лінії передачі вимірюються у зовнішній схемі, яка формує
сигнал корекції. Цей сигнал потім комбінується з переданим по лінії спотвореним
сигналом, придушуючи його спотворення. За допомогою даного підходу в
лінеаризованої

фотонної

продемонстровано

лінії,

придушення

яка

працює

спотворень

в
до

смузі
25

дБ,

2-18

ГГц,

було

використовуючи

комбінацію електрооптичної і НВЧ-схем і цифрової обробки сигналів [162].
Проте врахування тільки однієї характеристики зазвичай не дає повної картини
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для вибору схеми лінеаризації, і це має першорядне значення для чіткої кількісної
оцінки характеристик, розглянутих вище, та інших підходів. Наразі відома велика
кількість показників якості схем лінеаризації [30]. На рис. 3.47. показані
результати вимірювання на основній частоті та спотворень для лінеаризованої
схеми передачі з МІВПД, що працює в смузі 6-12 ГГц.

Рис. 3.47. Результати вимірювання на основній частоті та спотворень (символи)
для лінії з МІВПД при наявності та за відсутності схеми лінеаризації методом
попередніх спотворень [30]. Суцільні лінії являють собою інтерполяції,
використані для визначення параметру лінійності OIP3. Подано також величину
спектральної щільності потужності вихідного шуму ( Nвих ), що дорівнює ‒148
дБм/Гц
На цьому рисунку подані результати вимірювання ІМС3 на основної частоті
в залежності від вхідної потужності для лінії з МІВПД при наявності та за
відсутності схеми лінеаризації [30]. Обидві лінії передачі збуджуються двома
гармонічними сигналами частотами 9,000 ГГц і 9,011 ГГц. Як випливає з рисунку,
прямі з нахилом 1: 1 і 1: 3 в основному близько збігаються з експериментальними
даними для лінії без схеми лінеаризації з деякою компресією для обох кривих при

162

високих вхідних потужностях. Однак в лінії зі схемою лінеаризації хід значень
ІМС3 не відповідає нахилу 1: 3 на більшої частині діапазону вимірювань.
Фактично спотворення при рівні вхідної потужності вище -35 дБм зростають з
більш високою крутизною. Таким чином, визначаючи показник лінійності кожної
лінії в межах точки перетину за виходом (OIP3 = 5,7 дБм без схеми лінеаризації,
OIP3 = 14,6 дБм із схемою лінеаризації), необхідно чітко вказувати інтервал
вхідних потужностей, в якому ці показники дійсні. В даному випадку обидві лінії
мають однаковий

Nout

= -148 дБм/Гц. Більш коректне порівняння цих двох ліній

проводиться шляхом побудови SFDR в децибелах в залежності від вихідної смуги
пропускання (В), як показано на рис. 3.48 [30].

Рис. 3.48. Залежність динамічного діапазону за перешкодами (SFDR) від смуги
пропуску електричної схеми
Як випливає з рисунку, лінеаризована лінія передачі має перевагу в 6 дБ за
величиною SFDR при В < 10 МГц, але обидві лінії мають приблизно однаковий
SFDR при В > 100 МГц. Це нетривіальне положення для лінії, що працює в смузі
6-12 ГГц, підкреслює ще раз важливість розуміння метрики SFDR.
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3.5.7. Ефекти поширення в оптичному каналі
Важливі одноканальні ефекти включають хроматичну дисперсію і
вимушене розсіяння Мандельштама-Бріллюена (ВРМБ). У цьому розділі
детально досліджується вплив хроматичної дисперсії на лінію типу МІВПД з
ММЦ. В такому форматі модуляції велика частина оптичної потужності
втрачається на передачу несучої при малій глибині модуляції, тому показники
якості лінії з МІВПД обмежуватимуться ВРМБ. Обмежена оптична потужність
безпосередньо впливає на максимальний

I bias ,

який може впливати на ВЧ-

характеристики, про що і піде мова у цьому розділі. Механізм зниження якості
при багатоканальної передачі по лінії з МІВПД описується рівняннями
перехідних завад для вимушеного комбінаційного (раманівського) розсіювання,
безпосередньо застосованими до лінії типу МІВПД з використанням ММЦ,
зміщеного в квадратурі. Вплив хроматичної дисперсії на лінію з МІВПД може
бути визначено кількісно шляхом включення сталої поширення в електричному
полі. В даному розділі аналіз поданий прикладом з використанням поля,
визначеного виразом (3.18), яке можна переписати наступним чином:

 
E1     J 2 m1  RF  cos mt   m  L  
 2 
m 
,

RF 

   J 2 k 
 sin k t   k  L 
2


k 

де стала     G0 2 ;

 визначається з (3.13);

підсилення лінії; коефіцієнт

1

2

G0

(3.111)

‒ загальний коефіцієнт

пов'язаний з квадратурним зміщенням ММЦ; L

‒ довжина ділянки поширення.
Непарні частотні компоненти позначені як m  opt   2m  1 RF , парні ‒ як

k  opt  2kRF . Нарешті, стала поширення в (3.111) визначається як [163]:

 n   0  1 n  opt  

2


2

n

 opt   ... .
2

(3.112)
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Рівняння (3.112) є розкладом в ряд Тейлора в околі несучої частоти opt .
Параметр β2 в (3.112) дає кількісну оцінку дисперсії групової швидкості і може
бути поданий у вигляді [163]:
 2 D
,
2 
2 c

(3.113)

де λ ‒ довжина хвилі світла, D ‒ параметр дисперсії для волокна, с ‒ швидкість
світла.
Параметр D є характеристичною величиною волокна і виражається в
пс/(нм·км), описуючи часовий зсув на одиницю довжини смуги джерела
випромінювання і довжини лінії.
З врахуванням вищенаведених означень, завдання полягає у обчисленні ВЧ
малосигнального підсилення для лінії з МІВПД, включаючи ефекти хроматичної
дисперсії. Для цього складові оптичної несучої (k = 0), першої верхньої бічної
смуги ( т = 0) і першої нижньої бічної смуги (т = ‒1) можуть бути виведені з
(3.111) як

 RF

2

 2RF
L
E1    sin opt t   0 L  
cos  opt t  RFt   0 L  1RF L 

4
2


. (3.114)
2

 RF
 2RF L 

cos  opt t  RFt   0 L  1RF L 

4
2 


При застосуванні до (3.114) наближення слабкого сигналу J 0  RF 2  1 і
J1  RF 2   RF 4 . Радіочастотний RF фотострум можна обчислити виходячи з

(3.114) за допомогою наступного виразу:
12

 
I (t )  A  


E 2 t  ,

(3.115)

де  вказує на усереднення за часом на оптичній шкалі.
Відзначимо, що (3.115) так само, як і (3.114), відноситься до дійсної частини
поля. Середня оптична потужність розраховується інакше, ніж в (3.6), яке
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застосовується до комплексного поля. Розрахунок по (3.111) з врахуванням
(3.115) дає
2
  2RF
L
I (t )  I зм  I змRF cos  1RF L  cos 
 sin RFt  
 2 
,
2
  L
 I змRF sin  1RF L  cos  2 RF  cos RFt 
 2 

(3.116)

де збережені складові тільки першого порядку в RF (складові RF2 не враховано) і
I зм  G0 aММЦ Pвих 2 . Малосигнальний коефіцієнт підсилення ВЧ-сигналу можна

отримати, розрахувавши з використанням (3.113) середню потужність на основної
частоті, fRF  RF 2 . Потім необхідно визначити її відношення до середньої
величини вхідної оптичної потужності:
G

2
2
I зм2
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2   f RF DL 
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вх вих
PD
Vπ2
c



(3.117)

Рівняння (3.117) зводиться до формули для ВЧ-підсилення, даної в (3.29).
Воно чисельно визначає завмирання внаслідок хроматичної дисперсії в
аналогової лінії з використанням безпосередньої модуляції інтенсивності
лазерного джерела безперервного випромінювання з включенням конкретних
констант, що пов'язані із лінією передачі на основі ММЦ. Із (3.117) можна
отримати першу точку за рівнем ‒3 дБ в такій лінії:
12

f3dB



c
 2 2
 .
  f RF DL 

(3.118)

Прості перетворення одиниць дозволяють переписати (3.118) в зручній
формі:
f3dB  ГГц  2, 74 105   2 нм   D пс/нм/км   L км 

1 2

, (3.119)

де вказані одиниці вимірювання, які зазвичай використовуються для кожного з
параметрів.
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Результати вимірювання частотної характеристики лінії з МІВПД подані на
рис. 3.49 в порівнянні з розрахунком за (3.117) [30].

Рис. 3.49. Результати вимірювання (символи) і розрахунку (суцільні лінії)
нормованої частотної характеристики для 50-км МІВПД-лінії при D = 16,5
пс/(нмкм) і λ = 1 551 нм. Провали у виміряній характеристиці виникають через
електрооптичні компоненти, а не завдяки хроматичній дисперсії у волокні
Дані нормовані до значення I зм2  2 Rвх Rвих H PD Vπ2 на частоті 1 ГГц. Параметри
2

для експерименту: D = 16,5 пс/нм/км, λ = 1551 нм і L = 50 км. Як видно, теорія в
основному близько збігається з експериментом: розбіжності між розрахунком і
експериментальними результатами вимірювання в міру збільшення частоти
викликані частотними характеристиками ММЦ і фотодіоду.
При підстановці в (3.119) тих же параметрів можна визначити, що обмежена
волокном смуга пропускання за рівнем ‒3 дБ становить 6,15 ГГц. Як видно з рис.
3.49 і передбачене за допомогою (3.117), ширина смуги частот за кожним
максимумом зменшується зі збільшенням його порядку. Отже, такі варіанти
можуть бути застосовні тільки у вузько смугових лініях.
У лініях передачі на основі ММЦ на додаток до завмирання основної
складової сигналу хроматична дисперсія може викликати спотворення парного
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порядку. З формули (3.45), у випадку зміщення ММЦ точно в квадратурній точці,
можна зробити висновок, що спотворення парного порядку повністю відсутні.
Проте частотно-залежні фазові зсуви призводять до появи доданків парного
порядку в фотострумі, що виникає під дією електромагнітного полю в (3.111).
Зокрема, друга гармоніка може бути описана при застосуванні до (3.111)
малосигнального наближення Бесселя і збереженням складових розкладу RF до
другого порядку. Алгебраїчні та тригонометричні функції, що застосовуються
при розрахунку потужності другої гармоніки в залежності від D, є більш
доречними, ніж похідна від (3.117). Результуючій вираз:
2

4 2
RF
I зм Rвих H PD   4 2 f RF 2 DL  
P2f 
cos 
  1 .
128
c
 
 
2

(3.120)

На рис. 3.50 наведено виміряні дані для 50-км лінії з МІВПД у порівнянні з
розрахунком за виразом (3.120) [164].

Рис. 3.50. Результати вимірювання (символи) і розрахунку (суцільні лінії)
другої гармоніки для 50-км лінії з МІВПД при D = 17 пс/нм/км і
λ = 1550 нм
Теорія і експеримент добре узгоджуються там, де друга гармоніка,
викликана хроматичною дисперсією, переважає усі інші джерела спотворень за
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другою гармонікою. Також необхідно відзначити провал характеристики на
високих частотах внаслідок впливу електрооптичних компонентів. Як описано
вище, помилка зміщення ММЦ призводить до спотворень парного порядку. А
саме, за даними рис. 3.50, рівень другої гармоніки через неточності зміщення
ММЦ ‒ близько ‒90 дБм.
Смуга пропускання за рівнем ‒3 дБ, розрахована за допомогою (3.119) для
цих параметрів, дорівнює 6,1 ГГц, що може ввести в оману, якщо потрібна багато
октавна робоча смуга пропускання.
Отже, при проектуванні високоякісної багато октавної протяжної
аналогової лінії передачі необхідно враховувати викликане дисперсією зростання
спотворень парного порядку, а також завмирання сигналу основної частоти і
перетворення фазового шуму в шум інтенсивності. Показником якості, що описує
вплив завмирань на основній частоті та зростання спотворень другого порядку, є
OIP2 лінії в функції від параметра дисперсії, який може бути отриманий за
допомогою (3.117), (3.120):
2
2
1 2
2
4   f RF DL 
OIP2  I зм Rвих H PD sin 
.
8
c



(3.121)

В цьому випадку передбачалося, що Vπ і H PD однакові на основних
частотах і частотах спотворень другого порядку, але ця умова не завжди
виконується. Відзначимо також, що при виводі (3.121) в рівняння (3.120) був
включений множник 4, щоб вважати OIP2 в одиницях ІМС, а не гармонічних
спотворень.
Фазові шуми оптично генерованих електричних сигналів на основі методів
зовнішньої оптичної модуляції досліджувались в [146]. Експериментальні
результати показують погіршення фазового шуму, який складає 12,5 дБ в
порівнянні з фазовим шумом сигналу електричного керуючого радіочастотного
генератора. Показано, що коли ширина лінії оптичного джерела знаходиться в
межах 50 МГц, а відстань передачі знаходиться в межах 50 км, волоконна
хроматична дисперсія і ширина лінії джерела світла будуть викликати незначне
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погіршення фазового шуму оптично генерованого електричного сигналу (рис.
3.51) [146].

Рис. 3.51. Спектри електричних сигналів, що генеруються
оптоелектронним методом локально і дистанційно на частоті 50 ГГц при ширині
оптичного сигналу 50 МГц та довжині оптичної лінії 25 км та 50 км
Крім хроматичної дисперсії в оптичному волокні існує набагато більше
число ефектів, починаючи з лінійних механізмів розсіювання до відносно
складних нелінійних процесів. Лінійне релеївське розсіювання є основним
джерелом втрат для ліній передачі з довжиною хвилі поблизу 1550 нм, що також
призводить до втрат радіочастотного сигналу. Подвійне релеївське розсіювання є
причиною виникнення багатопроменевої інтерференції в волоконно-оптичних
лініях передачі. Фазова стабільність радіочастотного сигналу є одним з
найважливіших параметрів радіофотонних ліній, зокрема в багатоканальних
застосуваннях, де важливо зберегти відносну фазу сигналу в кожному каналі.
Ефект двопроменевого заломлення виникає через неідеально круглу геометрію
реального оптичного волокна, внаслідок цього, дві ортогональні поляризації
випромінювання мають різні показники заломлення. Двопроменеве заломлення в
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оптичних волокнах призводить до поляризаційної модової дисперсії. Нелінійні
процеси розсіювання, такі як вимушене бріллюенівське розсіювання і вимушене
раманівське також погіршують якість поширення сигналів в волокні.
Електромагнітні поля в оптичних волокнах викликають поляризацію в
діелектричній середовищі. Ця наведена поляризація Р є нелінійної функцією
прикладеного електричного поля Е і може бути записана у вигляді розкладання в
статечної ряд:
P   0   (1)  E   (2)  EE   (3)  EEE  ... ,

(3.122)

де  0 — діелектрична проникність вакууму,  ( n ) — діелектрична сприйнятливість
(або поляризованість) n-го порядку.
За допомогою члена першого порядку  (1) , що містить описується лінійне
поширення в волокні. Всі члени старшого порядку в (3.122) містять множення
електричних

полів

і,

отже,

характеризують

нелінійність.

Наприклад,

сприйнятливість другого порядку призводить до генерації другої гармоніки.
Найбільш важливим нелінійним параметром для застосувань радіофотоніки є
сприйнятливість третього порядку  (3) . Коефіцієнти посилення, пов'язані з
бріллюенівським та раманівським розсіюванням, визначаються уявною частиною
сприйнятливості  (3) . Сприйнятливість третього порядку викликає параметричне
чотирьох хвильове зміщення. Нелінійний показник заломлення також ґрунтується
на  (3) , що може привести до появи фазового самомодуляціі та фазової кросмодуляції. Поляризаційна залежність фазової кроссмодуляціі може привести до
появи нелінійного подвійного променезаломлення, яке, в свою чергу, може стати
причиною поляризаційної кросс-модуляціі. Всі ці нелінійні ефекти пов'язані з
сприйнятливістю третього порядку. Всі перераховані вище ефекти поширення
можуть діяти спільно, вносячи складні спотворення в радіофотонні лінії передачі.
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Висновки до розділу 3
З проведеного аналізу методів побудови, розрахунків радіочастотних
передавальних характеристик та показників якості для оптичних ліній передач із
зовнішньою МІВПД зроблено наступні висновки.
1. Методи зовнішньої модуляції на основі оптоелектронних модуляторів
шляхом множення частоти вхідного радіочастотного сигналу RF дозволяють
генерувати сигнали міліметрового діапазону до 100 ГГц (теоретично до 160 ГГц)
з наступною передачею по оптоволокну.
2. Методи оптичного гетеродину дозволяють конвертувати радіосигнали у
волоконно-оптичне середовище в усьому субміліметровому діапазоні (до 1 ТГц)
без суттєвих обмежень, проте для оберненої генерації радіосигналів у відкритих
системах головним обмежуючим фактором є смуга пропускання фотодіода.
3. Фотодіоди p-i-n-типу, які використовують для перетворення оптичних
полів в електричні сигнали міліметрового діапазону, мають смугу пропускання,
що обмежена значенням 70 ГГц.
4.

Некогерентні

методи

понижуючого

перетворення

(оптичного

змішування), що використовуються в системі з технологією RoF для 60 ГГц, менш
за все піддаються впливу фазового шуму лазерів, як корельованих за частотою,
так і лазерів, що не є корельованими.
5. Для оптоелектронних методів формування та передачі сигналів
міліметрового та субміліметрового діапазонів довжин хвиль перспективним
рішенням є застосування лазерів з налаштуванням за частотою на основі ефекту
вимушеного розсіювання Бріллюена.
6. З аналізу радіочастотних передавальних характеристик та показників
якості (насамперед відношення сигнал/шум і динамічний діапазон) для оптичних
ліній передач із зовнішньою модуляцією інтенсивності випромінювання і прямим
детектуванням можна зробити висновки, що домінуючим джерелом шумів в
оптичній лінії є RIN відносна інтенсивність шуму лазеру; методами інтеграції
модуляторів ММЦ забезпечується вирівнювання оптичної потужності ; ММЦ
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накладає головні обмеження на динамічні параметри системи; практичні
обмеження також вносить фотодетектор.
7. З аналізу експериментальних даних можна зробити висновок, що при
ширині спектральної лінії оптичного джерела в межах 50 МГц

і довжині

магістралі до 50 км хроматична дисперсія в стандартному одномодовому волокні
не призводить до значного збільшення фазового шуму.
8. Шумові параметри і обмеження компонентів системи з використанням
технології RoF, як електричних так і оптичних, необхідно враховувати при
проектування безпроводових систем зв'язку. Особливо для оптичних компонентів
RoF ММД, де основними джерелами шумів та нелінійних спотворень є лазери,
оптичні підсилювачі, фотоприймачі.
Зроблені висновки корисні для подальшого дослідження в області розробки
нової концепції моделі енергетичного бюджету радіолінії ММД, в якій
враховуються шуми та обмеження, пов'язані з оптоелектронними методами
генерації, передачі та формування випромінювання радіосигналів.
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РОЗДІЛ 4
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОКАНАЛУ ТА ШУМІВ В
МІЛІМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ
4.1. Підходи до моделювання радіоканалу в міліметровому діапазоні
Як зазначено раніше (в 1 розділі) моделювання радіоканалів в ММД є
триваючим процесом, а також необхідні нові концепції, засновані на
фундаментальних фізичних підходах, для більш ефективного використання
частотного ресурсу ММД. Так як застосування ММД значно відрізняється,
наприклад, від дециметрового діапазону по фізичним особливостям поширення,
за методами формування сигналів, характеристикам генеруючих пристроїв, т.ін.
Загальновідомо, що основним фактором, що впливає на вибір методів модуляції,
кодування і досягнення максимальної швидкості передачі даних, є значення
відношення сигнал/завади плюс інтерференційний шум (англ. SINR, signal-tointerference-plus-noise ratio). Для ММД основними механізмами поширення є
поглинання в атмосфері, відбиття, в меншій мірі - дифракція, тому підходи до
моделювання радіоканалів, завад і шумів для ММД можуть істотно відрізнятися
від підходів до моделювання каналів на більш низьких частотах [165-167].
Наприклад, в діапазоні 100 МГц до 6 ГГц основним фактором для розрахунку
енергетичного покриття в міському сценарію є дифракція хвиль. Створено моделі
каналу, що враховують різну дифракцію, в залежності від геометрії (типовості)
забудови міст [168].
У ММД поглинання і низький прояв дифракційних особливостей хвиль
ММД призводять до використання малих стільників: для 60 ГГц (вікно
поглинання ММД) радіусом до 10 метрів, для мобільних систем (28, 73 ГГц) до
150 - 200 м, для наномереж в ММД (включаючи субміліметровий діапазон) кілька десятків міліметрів [1,17,43]. Також для ММД хвиль характерна
можливість вузькоспрямованної передачі енергії - від декількох градусів до
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частки одного градуса, що дає можливість підвищення енергоефективності таких
систем і компенсації високого поглинання в атмосфері.
Методи формування сигналів та моделювання каналів в ММД ще
досліджуються [166,167,169, 170]. При малій довжині хвилі ММД важливі шумові
і динамічні характеристики випромінювальних пристроїв. Для генерації хвиль
ММД перспективними є методи оптичного гетеродинування, тобто, перетворення
в фотодіоді оптичних доменів в електричні сигнали міліметрового діапазону [30,
16]. Такий спосіб розглядається перспективним як для генерації сигналів ММД,
так і для модуляції, а також для конвертації міліметрових радіосигналів в оптичні,
мультиплексування, передачі по оптоволоконним лініям зв'язку на великі
відстані,

наприклад,

для

об'єднання

базових

станцій

і

дата-центрів.

Оптоелектронні методи також застосовуються для формування діаграм
спрямованості фазованих антенних решіток (ФАР) [30,32].
Дослідження шуму, втрат і затримки сигналу є фундаментальним для MMД
систем. На відміну від класичного підходу для систем, що працюють в
дециметровому діапазоні, де в якості шуму визначається тільки тепловий шум,
необхідно враховувати залежність вихідної потужності від шуму і динамічний
діапазон по завадам. Терміни втрат і шумів часто не розрізняються, оскільки їх
вплив на систему однаковий [76].
Для аналізу бюджету радіосистем необхідно визначити мінімально
допустиму потужність сигналу в приймачі, тобто чутливість приймача:

PRX-sens  PS  Nint  NTX  NRX  N ,

(4.1)

де PS N позначає відношення потужності несучої до потужності шуму, необхідне
для демодуляції; N TX ‒ потужність шуму джерела сигналу, яка включає в себе не
тільки тепловий шум, а й інші компоненти, пов'язані з методом генерації сигналу;
N RX ‒ втрати потужності сигналу в приймачі; N int ‒ потужність інтерференційних

завад, яка включає: Nint  N K  N M  N NLOS , де N K ‒ інтерференційні завади від
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інших каналів зв'язку; N M ‒ шум молекулярного поглинання; N NLOS ‒ зміни рівня
сигналу, пов'язані з дифракцією і відбитками від об'єктів міської забудови.
Можливо, також необхідно враховувати розсіювання за рахунок дифузних
(або множинних) відображень, молекулярного розсіювання і розсіювання на
турбулентностях атмосфери. Джерела шумів N M та N NLOS можуть бути як
всередині каналу, так і в інших каналах зв'язку. Сигнал можна відновити
належним чином, якщо його потужність на відстані d від передавальної антени
перевищує чутливість приймача, тобто коли PRX  PRX-sens  0 . Відношення
сигнал/шум плюс інтерференційні завади (англ. SINR, signal-to-interference-plusnoise ratio), що визначає якість сигналу, приймає форму:
SINR 

PRX
,
 Nint  NTX  N RX 

(4.2)

або з урахуванням формул (1.2), (1.3) та втрат Latm , пов’язаних з поглинанням
сигналу в атмосфері:

SINR 

PTX DTX ARX
,
4 d 2  Nint  N TX  N RX  Latm

(4.3)

де DTX – коефіцієнт спрямованої дії передавальної антени, ARX – ефективна площа
приймальної антени.
До того ж, можливо, вагомими за компонентами в енергетичному бюджеті
радіоканалу ММД можуть бути шум молекулярного поглинання [16,170] і
розсіювання внаслідок відображень (як дифузних, так і дзеркальних) [15,171].
Багато робіт присвячено математичному моделюванню інтерференційних
завад та ймовірності блокування в каналах міліметрового діапазону для
мобільних систем на основі стохастичної геометрії, наприклад, [13,172]. Однак в
них не враховуються шуми, пов'язані з методом формування сигналу, шуми
молекулярного поглинання [173], шуми і посилення сигналу, пов'язані з явищами
відбиття, дифракції, розсіювання сигналу ММД. Надалі проаналізовані значення
величин, перерахованих шумів (підсилень) сигналу, їх внесок в значення
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відношення сигнал/інтерференційні завади ( англ.SIR, signal-to-interference ratio) і
значення відношення сигнал/ шум SNR (signal-to-noise ratio).

4.2. Квазіоптична модель радіоканалу в міліметровому діапазоні
Енергетичний потенціал радіолінії прямої видимості в радіотехніці
описують класичним рівнянням Фрііса:
PRX PTX  GTXGRX   4 d  ,
2

де

(4.4)

PTX та PRX ‒ потужності передавальної і приймаючої антен відповідно; GTX

та GRX ‒ підсилення передавальної і приймаючої антен відповідно; λ - довжина
хвилі сигналу, що передається; 𝑑 - відстань між передавачем і приймачем;



2
4 d  ‒ втрати в "вільному просторі".

Наближені до рівняння Фрііса математичні емпіричні моделі радіоканалів
використовують на даний момент різні дослідницькі групи (5GCM, мм MAGIC,
METIS, 3GPPTR 38.901, ...) для реалізації мобільних телекомунікацій в смузі 0,5100 ГГц [1]. При виведенні рівняння Фрііса використовувалося частотно
залежний вираз для ефективної площі антени.
Антени використовуються для перетворення струмів і напруг, що
генеруються передавальною схемою, в електромагнітні поля, що поширюються в
просторі. За відсутності матеріальних обмежень, що відбивають або розсіюють
хвилі, поля поширюються у вигляді сферичних хвиль, амплітуди яких
змінюються обернено пропорційно відстані від антени. Напруженість поля і
поляризація також можуть залежати від напряму поширення.
Будемо вважати, що для параболічних дзеркальних антен в дальній
польовий зоні антена випромінює сферичні поля:
E  a r E0

де r – радіальна відстань від антени;

e ikr
r

DTX ( ) ,

(4.5)
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k   c  2π  – хвильове число, яке забезпечує, що фаза kr в (4.5) є постійною
за сферами, центрованими на антені;
a r – одиничний вектор, що описує напрям поляризації електричного поля;

E0 – амплітуда напруженості електричного поля;
DTX ( ) – коефіцієнт спрямованої дії антени.

DTX  4   2 1  cos  2   , α – кут розкриття антени;
Для квазіоптичного характеру поширення хвиль ММД (рис. 4.1) та у
випадку, коли прийомна й передавальна антени мають однакову поляризацію
електричного (магнітного) поля, можна записати [168,174]:
E  ar

PTX
2π  r  0  0

PRX  PTX

де множник

e i t  kr 
r

DTX   ,

DTX ( ) ARX
4 ARX

P
TX
4 r 2
 2 r 2 ,

(4.6)

(4.7)

4πr 2
DTX   визначає втрати сигналу, пов'язані з розбіжністю

випромінювання;

PRX – потужність на вході приймальної антен;
PT X – потужність передавальної антени;

ARX – ефективна площа приймальної антени ( ARX  KA phys , 0<K<1),
Aphys – фізична площа антени).
При виведені рівняння (4.5) класичне співвідношення між спрямованістю
2
антени D та її ефективною площею Aeff і довжиною хвилі λ: D  4 Aeff вірно

для вузькосмугових систем. Це співвідношення для апертури антени виведено
виходячи із законів дифракції електромагнітних хвиль, з яких випливає, що
ширина променю α = λ/L, де L – лінійний розмір симетричної вібраторної антени
[174].
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Рис. 4.1. Діаграма вузькоспрямованої антени та конусоподібна модель
поширення випромінювання міліметрових хвиль
Можливо, необхідно взяти до уваги, що як спрямованість, так і ефективна
площа залежать від частоти (довжини хвилі) самого сигналу несучої і, отже,
використання наведеного вище виразу буде в вузькосмуговому наближенні.
Наприклад, в [173] вивчається імпульсна характеристика антени при передачі та
прийому сигналів терагерцового діапазону.
Вузькоспрямоване випромінювання в ММД формується з використанням
фазованої антенної решітки (ФАР) з великою кількістю випромінюючих
елементів. Коефіцієнт спрямованої дії ФАР (коефіцієнт підсилення) залежить від
кількості випромінюючих елементів (D ≈ 2Nd/λ). Для міліметрового діапазону
застосовуються випромінювальні елементи типу V-подібних смугових диполів і
рупорні TEM антени. В [115] відзначено, що виразити залежність значення Aeff
складно, так як це пов'язано з великою кількістю змінних, складною геометрією
випромінюючих елементів ФАР, в якості яких використовуються рупорні TEM
антени. Крім того, в системах 5G передбачається адаптивне формування променю
по потужності, напрямку, кутку розкриття і т.ін. [1,2]. Для мобільних систем
зв'язок в ММД на спочатку передбачається тільки від базової станції до
користувача, тобто в прямому каналі. Тому, для аналізу енергетичного бюджету

179

радіосистем ММД можливо краща квазіоптична модель конусоподібного
випромінювання антени, яка є типовою для розрахунку оптичних відкритих
систем (рис. 4.1):
4 d 2 Latm ( f c , d )
PTX  PRX
,
DTX ARX

(4.8)

де Latm ( fc , d ) – коефіцієнт згасання сигналу в атмосфері залежно від частоти
несучої fc .
Для вузькоспрямованого випромінювання і передачі на малі відстані,
наприклад, для наномереж, можливо формулу (4.8) виразити через поверхневу
щільність потоку енергії випромінювання:
ETX

4 d 2 Latm ( f c , d )
 ERX
.
DTX

(4.9)

Бічні пелюстки діаграми спрямованості антени також можна враховувати
квазіоптичною моделлю (4.8) або (4.9), як і загасання в різних середовищах.
Квазіоптичні моделі (4.8.) і (4.9), де не використовується частотнозалежний
параметр загасання в "вільному просторі"   4 d  , можливо, більш прийнятні
2

для розрахунків шумових завад і втрат сигналу в багатопроменевих моделях
поширення, особливо з урахуванням геометрії забудови [175].
4.3. Посилення, шуми сигналу міліметрового діапазону, пов'язані з
явищами відбиття та дифракції в умовах поширення для міського сценарію
Для ММД телекомунікацій 5G передбачаються малі розміри стільників (10150 м і менше) з-за потреби в швидкому обміні мультимедійними даними,
наприклад, між D2D-комунікаціями, сильного поглинання хвиль ММД,
поширення хвиль ММД в області прямої видимості LOS, вузько спрямована
передача

сигналу

Останнім

часом

проводяться

експерименти,

в

яких

досліджуються можливості використання ММХ для мобільних стільникових
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систем в умовах щільної міської забудови, пропонуються емпіричні моделі втрат
сигналу,

аналізуються

методи

багатоканального

розподілу

ресурсів

[13,43,45,176]. Для таких систем в ММД аналізується вплив відображень і
дифракцій на посилення сигналу для областей LOS і NLOS. Проведені
вимірювання коефіцієнтів відбиття від будівельних матеріалів на частоті 28 ГГц
[14] показують значення до 0,896.
Обмеження застосування ММД пов'язані з високими втратами в атмосфері (у
вікнах поглинання), розсіюванням, неможливістю проходження (або з великими
втратами) через завади, з причин малого розміру довжини хвилі 1-10 мм. Однак
дослідження щодо поширення ММХ, проведені під керівництвом Теодора
Рапаппорта [177] в Нью-Йоркському університеті, припускають використовувати
швидше багатопроменеву модель поширення. Через обмеження за потужністю
сигналу ММД, а також високими втратами, аналізуються вузькоспрямована
передача в стільниках малого радіусу (до 150-200 м) і прояви шумових завад. З
причини складних умов поширення радіохвиль ММД, особливо в міських умовах,
аналітичні методи розрахунку енергетичного покриття створити практично
неможливо. Однак можна припустити, що виходячи з певних властивостей даного
просторового радіоканалу ММД в заданих координатах (когерентність, розподілу
електромагнітного поля в розкриві антени) і його поширення в заданих
координатах забудови з відомими відбиваючими властивостями покриття,
можливо з певною ймовірністю створити енергетичну модель покриття мережі.
Наприклад, автори в [178] пропонують використовувати методи зондування завад
в безпроводових мережах персонального доступу (англ.WPAN, wireless personal
area network), який перевершує сліпі алгоритми вибору на 15-31%. Також
квазіоптичні властивості ММД можуть виявлятися в перерозподілі інтенсивності
хвильового поля при дифракції на блокуючих елементах, розміри і форми яких
відповідають довжині хвилі і можливі в міському сценарії. Розуміння залежності
параметрів радіоканалу від геометрії забудови може привести, наприклад, до
можливості «посилення» поля хвилі при проходженні через завади, наприклад,
краю будівель, будівельні елементи, а також інтерференційні накладення при
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відбитті від різних будівельних поверхонь, і таким чином можливе підвищення
енергетичної, а отже і спектральної ефективності систем ММД.
Також цікавим може бути аналіз можливості спеціального (прогнозованого)
створення посилення сигналу ММД для зон поза прямою видимістю NLOS за
допомогою відбиття і кутових дифракцій, які природним чином можливі в
сучасній міській забудові або можуть бути створені штучно. У роботах [179]
використовували дифракцію для вивчення впливу рельєфу і рослинності на
середні втрати на трасі. Множинні дифракційні ефекти і відбиття вивчалися у
[168] для міської забудови в різних моделях на основі променів, що включають
процеси відбиття і дифракції на окремих будівлях при побудові мобільних систем
дециметрового

діапазону.

За

допомогою

імітацій

Монте-Карло

для

прогнозування статистики радіоканалу (кутовий розкид, часова затримка) в [168]
було отримано, що такий підхід може визначати значення для статистичних
дескрипторів радіоканалу, які використовуються в сучасних системах зв'язку, і
показують, що ці значення для дециметрового діапазону залежать від розподілу,
розмірів і форми будівлі в різних містах.
4.3.1. Модель бюджету каналу в міліметровому діапазоні з урахуванням
зон підсилення сигналу
На рис. 4.2 подані варіанти посилення сигналу ММД для міської забудови,
які будуть аналізуватися нижче. У тіньових областях дифраговане поле
забезпечує єдиний внесок в повне поле, а коефіцієнт посилення каналу, який
визначається відношенням прийнятої і переданої потужностей, відповідно до
формули (4.7) і [168] може бути обчислений за формулою:
PRX DTX ( ) ARX D 
1

,
PTX
4π
cos r1 r2 r1  r2 
2

(4.10)

де D  – коефіцієнт дифракції, а кути  ,  та відстані r1 , r2 , що визначають
дифракційне посилення, показані на рис.4.2,в,г.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4.2. Варіанти результуючого посилення сигналу ММД
для міської забудови:
а) множинна дифракція на клинах; б) множинне відбиття; в) посилення за
рахунок дифракції;
г) посилення за рахунок відбиття та дифракції на прямокутних кутах
Ефективне значення коефіцієнта зменшення поля при дифракції на
декількох клинах в кількості М однакової висоти (рис. 4.2,а) згідно [168] може
бути подане за допомогою формули
Qe 

1

0

D 0 

1
M 1 .
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При

наявності

розсіювачів

може

спостерігатися

декілька

шляхів

поширення, які випромінюються антеною в різних напрямах і надходять у
приймальну антену з різних сторін. У цьому випадку розрахунки будуть
виконуватися для кожного окремого шляху, але при обчисленні повної прийнятої
потужності необхідно когерентно додавати поля через окремі шляхи, які
враховують посилення антени в різних напрямах.
Загальний бюджет радіоканалу міліметрового діапазону утворюється
внеском променів, які надходить в приймальну антену. В результаті сигнал, що
надходить в приймальну антену, зазнає втрат, зумовлених такими факторами:
1) розбіжністю випромінювання в атмосфері в зоні прямої видимості;
2) згасанням в атмосфері для різних гідрометеорів в залежності від довжини
хвилі;
3) згасанням в зоні прямої видимості за рахунок проходження через різні
матеріали (об'єкти) (тіньовий фактор).
Посилення сигналу зумовлене:
1) суперпозицією полів при відбитті (розсіюванні) випромінювання;
2) суперпозиції полів хвиль за рахунок дифракції на елементах міської
забудови;
3) вузько спрямованим випромінюванням передавальної антени;
4) ефективною площею приймальної антени.
Для міської забудови передбачається, що в ММД радіус дії стільників буде
близько 100 м та площа приймальної антени користувача можливо не більше 10
см2, тому усереднений коефіцієнт посилення можна виразити як суму променів
чотирьох видів:
1) промені, які здійснюють тільки відбиття(чотири відбиття, що вносять
істотний внесок в сигнал) на стінах будівлі;
2) промені, які дифрагують одноразово на кутах побудови

додаванням

внесків за рахунок відбиття до або після дифракції;
3) промені, які двічі дифрагують на будівельних кутах, з або без
множинного відбиття;

184

4) промені, що пройшли через заваду з частковим поглинанням без відбиття
і дифракції, які привносять найменший по потужності внесок в прийнятий сигнал
(визначається як тіньовий фактор).
Загальне посилення каналу (в разі нехтування перетворенням поляризації),
є результатом посилення для кожного променю, пов'язаним в залежності від умов
проходження, а саме з відбиттям (перша складова добутку), пропусканням (друга
складова) і дифракційним підсиленням (третя складова):
PRX DTX ( ) ARX

PTX
4πr 2

2
2

 m  mj 
D lj  
2
, (4.11)
    pm  j 
pn  j  Tn  nj   pl  j 


m
l 
j  m
n
l



де  m , l > 1 – коефіцієнти, що визначають надлишок шляху променів через
відбиття та дифракції;
p  j  – ймовірність відповідного процесу для певних умов;

Г, T, D– коефіцієнти відбиття, пропускання та дифракції відповідно.
Внаслідок

вузькоспрямованості

випромінювання антен ММД і малої

дальності передачі (для мобільних систем), m, n та l повинні приймати певні
значення, що залежать від геометрії забудови.
4.3.2. Аналіз дифракції міліметрових хвиль на основі геометричної
теорії дифракції
Використовуючи наближення Гюйгенса-Кірхгофа, поля, які досягають
будь-якої математичної поверхні між джерелом і приймачем, можна розглядати
як джерела вторинних хвиль на поверхні, які, в свою чергу, генерують отримані
поля. Строгий аналіз дифракції на поглинаючому екрані [180] показує, що
коефіцієнт дифракції однаковий для обох можливих поляризацій електричного
поля. Як наслідок, ортогональні поляризації не будуть з'єднуватися, і для
знаходження

комплексної

використовувати

скалярне

амплітуди
наближення

дифрагованого
Гюйгенса-Кірхгофа.

поля

можна

Припущення

поглинаючого екрану, реалістичне у багатьох безпровідних каналах, дозволяє
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уникнути додаткової складності, необхідної для ретельного обліку поляризації
[168]. Дослідження дифракції для плоских хвиль [181] на краю поглинаючого
напівекрану дають аналогічні результати і з іншими перешкодами (клин, кут
будівлі, та ін.) при інших граничних умовах (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Порівняння моделей залежності коефіцієнтів дифракції від кута θ:
1) метод наближення Гюйгенса-Кірхгофа;
2) модель клину з поглинаючими гранями;
3) модель тонкого провідного екрану з поляризацією Е паралельно краю;
4) модель тонкого провідного екрану з поляризацією Н паралельно до краю

  45 град.
Аналіз дифракції на поглинаючому екрані, проведений в [168,181] на основі
геометричної теорії дифракції (ГТД), рис.4.4.
Сумарне дифраговане електричне поле в цьому випадку має такі складові:

Ez  x, y,0   E0e U    E0e
 ikx

 i /4

eik 



DUTD   ,

(4.12)

де U   - одинична ступінчаста функція першому члені вказує на те, що падаюче
поле присутнє в освітленій області U    1 (𝑦 > 0) (рис.4.4,а), але не в тіньовий
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області U    1  y  0  ; другий доданок являє собою циліндричну хвилю, що
генерується дифрагуючим краєм (рис.4.4,б);

  x2  y 2 ;
E0e kx – плоска хвиля, що генерується віддаленим джерелом і поширюється

уздовж осі х (z=0);
DUTD   - коефіцієнт дифракції для універсальної теорії дифракції (англ. uniform

theory of diffraction, UTD), зумовлений інтерференцією прямого і дифрагованого
внесків на межі тіні:
DUTD    DGTD   F  S  ;

(4.13)

DGTD   – коефіцієнт дифракції відповідно до геометричної теорії дифракції;

F(S) – функція переходу (пов'язана з інтегралами Френеля);
θ – кут між віссю x і лінією від краю до точки приймача, так що sin  y /  .

а)

б)

Рис.4.4. Плоска хвиля, що пройшла через поглинаючу напівплощину:
а) в освітленій області;
б) циліндричні хвилі, утворені дифракцією на краю
Функція переходу F(S) пов'язана з інтегралами Френеля і задається за
допомогою формули:
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F  S   2i Se


iS

 exp  iu du .
2

(4.14)

S

Також F(S) може бути обчислена з використанням виразу [168]:

F  S   2 S  f






2 S  ig





2 S 
.

(4.15)

Функції f , g , S пов’язані з інтегралами Френеля. В областях простору,
освітлених геометричними оптичними полями, дифраговані поля значні тільки
поблизу межі тіні (рис.4.5).

Рис.4.5. Наявність перехідної та тіньової області при дифракції плоских
хвиль на краю поглинаючого напівекрану, що пояснюється зонами Френеля
Однак, нехтування дифрагованим полем на межі тіні може призвести до
помилки значення поля в 6 дБ. Значення f , g , S можна обчислити з раціональних
наближень:

f   
g   

1  0.926
2  1.792  3.104 2 ,

1
2  4.142  3.492 2  6.670 3 ,
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iS  i

k  y2
2 x2 .

При наближенні до межі тіні коли 𝑆 ≪ 1, функції f та g наближені до 1/2,
а 𝐹(𝑆) ≈ √𝜋𝑆𝑒 𝑖𝜋⁄4 , і отже, повне поле за формулою (4.15) є безперервним на межі
тіні і дорівнює половині його падаючого поля. Коли S велике, перехідну функцію
F(S) можна апроксимується в [168]:
𝐹(𝑆) ≈ 1 + 𝑖

1
2𝑆

.

4.3.3. Дифракція міліметрових хвиль на прямокутному провідному
клині
Для прямокутного провідного клину коефіцієнт дифракції, згідно з ГТД,
дорівнює [168]:
D    D1  D2  Γ E , H  D3  D4  ,

(4.17)

де Γ E , H визначається відповідно до поляризації падаючих хвиль (Е або H
паралельних ребру клину):
D1,2 

   1  2  
1
cot 
;
3
3 2 k



D3,4 

   1  2  
1
cot 
;
3
3 2 k



    1  2  .
Дифракційне поле для променів, нахилених до краю під кутом 𝜓 (рис.4.2,г)
E D r ,    E 0 DTX  e iπ 4

D 
cos

e ik r1  r2 
r1 r2 r1  r2 

,

(4.18)

І функція переходу в тіньову область (4.13)
S  2k cos 2 

r1r2
sin 2  2  .
 r1  r2 

(4.19)
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На рис. 4.6 та 4.7 показані залежності коефіцієнтів дифракції DUTD та DGTD
відповідно для різних  , r2 , 2 , .

а)

б)

Рис. 4.6. Розраховані моделі: а) залежності функції переходу F(S) від кута θ;
б) залежності коефіцієнта дифракції UTD від кута θ при r1 = 100 м та 2 =10
град: 1) r2 = 5м, 2) r2 =15 м, 3) r2 =30 м, 4) r2 =45 м

а)

б)

Рис. 4.7. Розраховані залежності коефіцієнта дифракції (згідно геометричної
теорії дифракції) від кута θ; а) для різних довжин хвиль ( 2 =45 град):1)  =2
мм, 2)  =5 мм, 3)  =7 мм, 4)  =10 мм; б) для  =10 мм, 1) для 2 =10 град,
2) для 2 =35 град.
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4.3.4. Втрати і посилення сигналу ММД на відбиттях
Залежно від характеристик відбиваючих поверхонь розрізняють дзеркальне
і дифузне відбиття радіосигналу. Для міліметрових хвиль 1-10 мм швидше за все
необхідні різні підходи, що враховують шорсткість і розмір нерівностей. Дифузне
розсіювання, наприклад, для дециметрового діапазону часто не включають в
алгоритми

розрахунку

бюджету.

Однак

для

вузько

спрямованого

випромінювання ММХ для міського сценарію, де мають місце металеві поверхні,
пластикові дзеркала, бетонні та гіпсові конструкції, необхідно враховувати
поверхневі шорсткості, а також не можна нехтувати шаруватими поверхнями
(фарба, подвійне скло).
Завдання, пов'язані з розсіюванням електромагнітних хвиль шорсткими
поверхнями, можуть бути вирішені на основі чисельного моделювання, що
базується на методах інтегральних або диференційних рівнянь при розв’язанні
основної крайової задачі Максвелла. Однак такі чисельні підходи є досить
складними і, як правило, трудомісткими. Замість цього за певних умов можна
використовувати аналітичні наближення, і як показано в [182], такі алгоритми є
дуже стійкими з точки зору отриманих рішень і дозволяють моделювати,
оптимізувати енергетичне покриття.
Якщо вважати розподіл нерівностей на поверхні гауссовим, тоді можливо
використати, як показано в [182], множення на коефіцієнта відбиття, отриманий
з рівнянь Френеля, на коефіцієнт шорсткості Релея:





 1

K Rayl  exp  4 cos  j  2 
 2
,

(4.20)

де θj– кут падіння і відбиття;
δ – стандартне відхилення, що характеризує шорстку поверхню;

 – довжина електромагнітної хвилі у вільному просторі.
Коефіцієнт відбиття є функцією кута падіння і зменшується для кутів,
менших за кут Брюстера  B  n arctg  r ,а також зростає для кутів, більших за кут
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Брюстера. Також в роботі експериментально визначено, що для від 100 ГГц до
субміліметрового діапазону більшу відбиваючу здатність має TE поляризація, ніж
ТМ. Коефіцієнти відбиття ГTE і ГTM пов'язані з коефіцієнтами поглинання і
заломлення рівняннями Френеля [183]:
TE 

  

Z cos  t  Z 0 cos  j


TM
Z cos  j  Z 0 cos  t ,
Z cos  t  Z 0 cos  j
Z cos  j  Z 0 cos  t

(4.21)



де t  arcsin sin  j Z Z 0 - кут заломлення;
Z 0 – імпеданс вільного простору, Z 0  377 Ом;

Z – хвильовий імпеданс матеріалу, що відбиває електромагнітні хвилі, який
можна визначити на основі наступного виразу:
Z



0

,

 0 n 2   4 π 2  i 2n / 4π 

(4.22)

де μ0 та ε0 – магнітна і діелектрична проникності вільного простору;
n та β – показники заломлення і поглинання будівельного матеріалу відповідно.
Для ММД від 100 ГГц до субміліметрового в роботі [184] наведені n та β для
різних будівельних матеріалів.
Для різних довжин хвиль міліметрового діапазону значення коефіцієнтів
відбиття (для бетону), помножених на коефіцієнт Релея, наведені на рис.4.8. З
рис.4.7 видно, що частотні та кутові залежності коефіцієнта відбиття мають значні
відмінності, а також інтерференція відбитих хвиль може призводити як до
посилення, так і до згасання сигналу. З порівняння коефіцієнтів посилення за
рахунок дифракцій (рис.4.6, рис.4.7) і за рахунок відбиття (рис. 4.8), видно, що
більш істотним є внесок процесу відбиття. Однак сумарний внесок враховує
багатопроменеву модель з множинними дифракціями та відбиттям для різних
шляхів  j може призвести до істотного посилення шляху. Для NLOS сумарний
внесок відбиття і дифракції може призвести до посилення близько 5 дБ (для
певних умов).
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Рис. 4.8. Розрахована залежність коефіцієнта відбиття (помноженого на
коефіцієнт шорсткості Релея) від кута падіння ММХ TE поляризації:
1) λ = 10 мм; 2) λ = 5 мм; 3) λ = 3 мм
У запропонованій аналітичній моделі багатопроменевого каналу показана
можливість посилення сигналу за рахунок суперпозиції відбитих, дифрагованних
променів, а також втрати, пов'язані з поглинанням і розбіжністю випромінювання.
Рішення на основі посилення за рахунок дифракцій і відбиття можуть бути
використані при проектуванні мобільних систем міліметрового діапазону для
міського сценарію, що дозволить істотно підвищити енергетичну ефективність.
4.3.5. Моделі каналів в міліметровому діапазоні з урахуванням ефектів
розсіювання
Для шорстких поверхонь на додаток до первинного відбитого компоненту
при дзеркальному відбитті додається розсіяне випромінювання, яке розкидано по
багатьох інших напрямках. Загальна потужність розсіяних некогерентних
променів Pscat додається до потужності когерентних променів Pcoher , таким чином,
в підсумку потужність на вході приймача можна виразити співвідношенням:
PRX  Pcoher  Pscat .
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Для гауссового розподілу (4.20) нерівностей на поверхні коефіцієнт відбиття
набуває вигляду:

rough  K Rayl

(4.23)

Однак, вираз (4.23) оснований на припущенні малого кута падіння і не дає
можливості розрахувати потужність розсіювання в певному напрямку. Для
вивчення характеру розсіювання в певному напрямку в залежності від
характеристик нерівностей стін запропоновані різні моделі. В основному
аналізуються дві популярні моделі розсіювання, які розглядаються для
моделювання каналів в ММД мобільних систем зв'язку. Це модель спрямованого
розсіювання (англ. Directive scattering, DS) і модель радіолокаційного перетину
розсіяння (англ. Radar Cross Section, RCS) [185]. Експериментальні дані
показують, що розсіювання може стати помітним механізмом поширення
радіохвиль ММД [1]. Моделювання енергетичного покриття з урахуванням
ефектів розсіювання не тільки наближає модель до реального каналу, але й сприяє
розробці майбутніх технологій MIMO та створенню зображень і точному
позиціонуванню в майбутніх безпроводових системах 5G і 6G [1].
У моделі з однією пелюсткою, що розсіюється, у відповідності до рис.4.9
електромагнітна хвиля падає на поверхню під кутом падіння i 0,90 ,
електричне поле розсіюється в моделі DS в будь-якому довільному напрямку в
усій площині падіння, включаючи зворотне розсіювання,  s   90,90 :

Es

2

 KS

 r
 i j

2

 dS cosi  1  cos  R


 ,
F
2


R


(4.24)

Es - розсіяне електричне поле під кутом розсіювання; K – деяка стала, що

залежить від амплітуди падаючої хвилі; ri і  j - відстані між розсіювачем і
передавачем, і приймачем відповідно; dS - площа об'єкту, якій розсіює;  - кут
між відбитою і розсіяною хвилями, як показано на рис. 4.9; F R - коефіцієнт
масштабування для нормалізації до загальної розсіяною потужності, який
задається наступним виразом [185]:
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F R   
 sin  s d s .
2

 2 

ψ

θi

(4.25)

ARX

ρ1

r1

dS
Рис.4.9. Формування вузького променю та його відбиття на розсіючій поверхні
Щільність потоку потужності розсіяної хвилі у відповідності з [185]
дорівнює:

d  Es

2

120 .

(4.26)

Формування вузького променю і його поширення можна простежити за
допомогою квазіоптичної моделі [175], в якої використовується значення
спрямованості випромінювання і площі приймальної антени (відбивача), рис.4.9.
Використовуючи квазіоптичну модель [175] для одного відбиття (без
урахування поглинання в атмосфері) можна записати вираз для потужності
сигналу на вході приймача:
2

PRX  d ARX  Es ARX 120 .

(4.27)

Модель радіолокаційного перетину розсіяння RCS зазвичай передбачає, що
розсіюючий об'єкт є ідеальним електричним провідником, що може не
відповідати дійсності в реальному середовищі. Значення RCS для різних
розсіючих об'єктів зазвичай емпірично виводяться з результатів вимірювання.
Кількісна міра потужності, яка перехоплена розсіювачем і пере випромінена
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зворотно в напрямку RX, визначається ефективною площиною розсіювання
(ЕПР) - σ.
Міра

кількості

падаючої

потужності,

перехопленої

розсіювачем

і

перевипромінювана в напрямку приймача, позначається як RCS [185]. Щільність
потоку потужності, яка розсіяна і випромінюється в напрямку приймача,
позначається як

d 

PTX


.
2
4 d 4 d 2

(4.28)

Прийняту потужність для квазіоптичної моделі можна представити у
вигляді:
PRX 

PTX ARX
.
16 2 d 4

(4.29)

Розсіювання поверхнею розраховують виходячи з поділу нерівностей на
великомасштабні та дрібномасштабні, відповідно  rough і  smooth :

   rough   s  smooht ,
2

(4.30)

де  s - характеристична функція, що залежить від висоти нерівностей шорсткої
поверхні.
Для двомірних моделей [185] розглядається тільки ширина об'єкту, що
розсіює, оскільки передбачається, що довжина цього об'єкту має розмір одиницю,
тоді для моностатичної моделі одержимо:
sin  k0 cosi  
2 2 

cosi
 ,
 
k0 cosi 
2

 smooth

(4.31)

де  - ширина об'єкту, що розсіює; k0 - хвильове число у вільному просторі.
З цього виразу видно, що ефект згладжування знаходиться в зворотній
залежності від довжини падаючої радіохвилі.
Відповідно до [185] можна записати вираз для характеристичної функції:
2
 s  exp k02hrms
cos2 i  ,

(4.32)
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де hrms позначає середньоквадратичну помилку (висоту дрібномасштабної
поверхні).
При зменшенні частоти домінує ефект згладжування. Однак, коли частота
досягає терагерцового діапазону, вплив шорсткості  s на значення розсіювання
стає набагато більш значним. Методи знаходження значень  rough описані в [185]
для випадково орієнтованих невеликих перетинів.
4.3.6 Моделювання підсилення в радіоканалі міліметрового діапазону на
основі штучного відбиття
Можливим варіантом забезпечення доступності і дальності зв'язку в ММД,
особливо в NLOS, може бути застосування штучних відбивачів.
Для одного відбиття у відповідності з квазіоптичною моделлю [175] можна
записати:

PRX2  PTX

4SRX1
4 ARX
16SRX1 ARX


P
.
TX
 2r12  2  1   SRX1  2
 2 4r12 12 Latm ( f c , r1 , 1 )

(4.33)

Якщо передача радіосигналу відбувається формуванням одного вузького
променю, який багаторазово відбивається від N відбивачів (рис.4.10a), то,
приймаючи що PRX, i  kPTX, i та k (коефіцієнт відбиття) однаковий для всіх
відбивачих поверхонь, за аналогією з (4.33) можна записати для систем NLOS
вираз для потужності сигналу на прийомі:

 4 
PRX  PTX 

  

 N 1

N

ARX 
i 1

SRX, i ki
.
ri  Latm ( f c , ri , i )
2

2
i

(4.34)

На рис. 4.11 представлені результати розрахунку залежності (4.34)
динамічного діапазону радіоканалу від кута розкриву антени для різної кількості
відбивачів. У розрахунках взяті наступні значення величин: k=0.8, r1  r2  ...ri  5
м, ARX  SRX,1  SRX,2  ...SRX,N  10-2 м.
У разі багатопроменевого поширення сигналу (рис.4.10,б) за аналогією
можна записати для одного відбиття і N променів для систем NLOS
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б)

Рис.4.10. Підсилення радіоканалу ММД за допомогою штучних підсилювачі:
а) формування одного вузького променю, який багаторазово відбивається від N
відбивачів;
б) багатопроменеве поширення сигналу для одного відбиття

Рис.4.11 Залежність динамічного діапазону радіоканалу в ММД від кута
розкриву антени для різної кількості відбивачів N

198

На рис.4.12 представлені результати обчислення за виразом (4.35) залежність
значення підсилення в радіоканалі для багатопроменевого поширення сигналу від
кута розкриву антени для одного відбиття.

Рис. 4.12. Залежність підсилення в радіоканалі для багатопроменевого (Nкількість променів) поширення сигналу від кута розкриву антени для одного
відбиття

З наведених результатів розрахунків можна зробити висновок, що
моделювання (а також реалізація) радіоканалів в МДД з урахуванням (або
створенням) штучних відбивачів може привести до підсилення сигналу в каналі,
збільшення доступності (дальності) зв'язку. На основі врахування точної
геометрії забудови, вивчення фундаментальних фізичних підходів проектування
мереж в ММД можна знайти енерго- та спектральноефективні рішення, що
особливо важливо при застосуванні технології МIМО.
4.4. Вплив атмосфери на поширення радіохвиль міліметрового
діапазоні та появу шумів
4.4.1. Поглинання в атмосфері хвиль міліметрового діапазону та
виникнення молекулярного шуму поглинання
Перехід радіозасобів в ММД пов'язаний з незаперечними його перевагами:
збільшення обсягу і швидкості переданої інформації, що особливо актуально в
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сучасних умовах, можливість вузькоспрямованної передачі енергії сигналів і
підвищена завадозахищеність каналу зв'язку. Недоліками даного діапазону є
загасання радіовипромінювання в атмосферних газах і гідрометеорах. Крім того,
при взаємодії випромінювання з середовищем виникають процеси розсіювання,
ослаблення і деполяризації випромінювання, а також амплітудні і фазові
спотворення сигналів. Закономірності поширення радіохвиль ММД ще
вивчаються. Для перспективних телекомунікацій в ММД найбільший інтерес
представляють вікна прозорості атмосфери (28-38 ГГц, 70-80 ГГц) і вікно
поглинання 60 ГГц для створення Wi-Fi мереж [44].
На рис.4.13 показані характеристики ослаблення в дощі ММХ [186].

Рис.4.13. Характеристики ослаблення в дощі ММХ в дБ/км в залежності від
частоти при різних рівнях опадів
Результати досліджень [44] підтвердили, що на малих відстанях (менше 1
км) ослаблення в дощі буде надавати мінімальний вплив на поширення мм-хвиль
на частотах від 28 ГГц до 38 ГГц, а також, що для розмірів стільників близько 200
м атмосферне поглинання ММХ не створює значних додаткових втрат.
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В работах [16,170,187] випромінювальна здатність середовища, в якому
розповсюджуються

радіохвилі

ММД

і

субміліметрового

(0,1-1

ТГц)

розглядається як джерело шуму.
У наближення до закону Бугера-Ламберта-Бера потужність шуму
молекулярного поглинання можна записати:

N M ( f c , d )  PTX

DTX ARX
(1  e  ( f ) d ) ,
2
4 d

(4.36)

де  ( f ) - узагальнений коефіцієнт поглинання середовища, значення якого можна
знайти, наприклад, з бази даних HITRAN [187].
На

рис.4.14

представлені

результати

математичного

моделювання

молекулярного шуму поглинання (згідно формули (4.36)) [189].

Рис.4.14. Розрахункові значення співвідношення сигнал/шум
молекулярного поглинання залежно від коефіцієнта поглинання(абсорбції) γ для
різних відстаней l0 від передавача до приймача

Електромагнітне

випромінювання,

що

поглинається

молекулами

в

середовищі, як показано в роботах [187], повторно випромінюється не в фазі
приблизно на тих же частотах випромінювання, яке було поглинуто. Однак, в
роботі [17] показано, що поглинання молекулами водяної пари терагерцового
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випромінювання вводить кольоровий шум. На даний момент природа шуму
поглинання

молекул

поглинання/випромінювання

ще

вивчається.

лежать

Можливо,

комбінація

різних

в

основі

фізичних

явищ,

наприклад, вимушеного, спонтанного, повторного випромінювання. Автори
статей [187,17] припускають, що молекулярний шум поглинання є основним
чинником, що визначає співвідношення SIR для вікон прозорості терагерцового
діапазону. Часові характеристики (властивості) поглинання/випромінювання в
кінцевому рахунку визначають кількість енергії, отримане приймачем. Тому для
терагерцового діапазону пропонуються імпульсні методи модуляції і кодування
інформації [17].
4.4.2. Фазові спотворення сигналу в турбулентній атмосфері
Розширення смуги частот вимагає постійного врахування стану каналу
зв'язку, а саме середовища поширення радіохвиль, особливістю якої є постійна
зміна її стану. Одним з напрямків вирішення даної проблеми є встановлення
аналітичної взаємозв'язку статистичних параметрів передавальних характеристик
каналу зв'язку з фізичними параметрами тропосферних неоднорідностей. Для
вирішення даної проблеми необхідно комплексне використання методів побудови
багатопроменевих моделей радіоканалів і методів теорії дифракції [190]. На
основі застосування

гібридного підходу застосування методів геометричної

оптики та плавних збурень в [190] отримано дисперсію флуктуації фазі сферичної
хвилі при проходженні крізь неоднорідності (турбулентності) в атмосфері :
5

 2  78,9Cn202 Ls 3 d c2

(4.37)

де Cn - структурна характеристика коефіцієнта заломлення атмосфери,
Ls - характерний розмір турбулентних неоднорідностей, 0 - кругова частота

несучої, d - довжина траси, c - швидкість світла в вакуумі.
Експериментальні дані [191] показують, що на трасі довжиною 1370 м
фазові флуктуації для ММД можуть досягати до 1,5 радіан.

202

4.5. Шуми в радіоканалі міліметрового діапазону з використанням з
використанням RoF технології
Фотонні (оптоелектронні) способи формування сигналів міліметрового
діапазону є більш вивченими в порівнянні з електронними методами, а також
мають кращі характеристики щодо шумів, перелаштування частот, ширині
миттєвої смуги пропускання. Для майбутніх трансіверів в терагерцовій смузі (0,1
- 10,0 ТГц) також досліджуються графенові технології. Зокрема, в [17] визначили,
що наноантенни на основі графену довжиною 1 мкм зможуть ефективно
випромінювати тільки в терагерцевому діапазоні.
Досягнення в області приймально-передавального обладнання ММД (і
терагерцового) визначають, серед іншого, конкретну ширину смуги для
випромінювання

електромагнітного

випромінювання,

випромінювання,

величину

потужності

співвідношення

сигнал/шум,

динамічний

характеристики

є

основоположними

при

часову

вихідного
діапазон

затримку

випромінювання,
по

проектуванні

завадам.
і

Такі

розрахунку

перспективних радіосистем в ММД. Фотонні методи генерації і модуляції
сигналів дозволяють перелаштовувати частоту з певним кроком, працювати в
надширокій смузі, наприклад 10 ГГц, дозволяють передавати міліметрові сигнали
через оптичне волокно на великі відстані (кілометри) до віддаленої станції, а
також мультиплексувати канали за технологією WDM. Ключовим пристроєм в
оптоелектронному методі прийому є фотодетектор, основними характеристиками
якого являє робоча смуга, чутливість, вихідна потужність.
Методи оптоелектронного формування радіосигналів ММД проаналізовано
в підрозділі 2.2. В оптичному каналі різні шумові вклади представляють собою
відносний

шум інтенсивності, викликаний

лазером,

посиленим шумом

спонтанного випромінювання через оптичні підсилювачі, тепловий і дробовий
шум, що генерується в PD. Таким чином, незалежні вклади шуму можна легко
підсумувати як джерела струму, оскільки всі вони діють разом під час
оптоелектронного перетворення [30]. У системах з технологією RoF оптичний
сигнал генерується в центральній станції і передається через оптичне волокно до
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базової станції, далі генерований фотонними методами радіосигнал передається
на мобільні станції. Можливі джерела шуму в радіоканалі ММД за представлені
на Табл.4.1.
Таблиця 4.1
Можливі джерела шуму і завад в радіоканалі ММД з використанням RoF
технології

...

Перешкоди (посилення,
фазові спотворення) сигналу,
пов'язані з багатопроменевим
поширенням внаслідок
дифракцій, відображень,
рефракції

Інтерференційні завади (між
канальні, міжстільникові))

Доплерівський зсув частоти

Шуми, пов'язані з
молекулярним розсіюванням
в атмосфері, розсіюванням на
неоднорідностях
(турбулентностях) в
атмосфері, шум
молекулярного поглинання

...

Спонтанний шум оптичного
підсилювача
Ефекти в волокні при
поширенні оптичного
випромінювання: хроматична
дисперсія волокна, вимушене
бріллюенівське
розсіювання,…

Флуктуації оптичної
інтенсивності лазера
Тепловий і дробовий шуми
фотодіода, локального
низькочастотного генератора
, електричного підсилювача

Джерела шуму в радіоканалі ММД з використанням фотонних методів формування сигналу
Радіофотона частина
Безпроводова частина

Енергетичне покриття, методи модуляції, методи канального ущільнення, схеми комутації
каналів і т.ін.

Як показник ефективності систем з технологію RoF застосовується
величина вектору помилок (EVM). EVM передбачається для сигналу, складові
шуму якого можна розглядати як гауссові випадкові процеси з нульовим середнім
значенням. Для квадратурного-модульованого сигналу:
EVM 

2

  phase

1
1
 2 1  exp 
 

SNR
 2   PAV


(4.38)

2
де SNR - відношення сигнал/шум,  phase
- середньоквадратичне значення

(дисперсія) флуктуації фази, PAV - відношення пікового значення до середньої
потужності сигналу (англ.peak-to-average energy ratio) для даної схеми модуляції
[16].
Незалежні складові шуму в оптичному каналі можна розглядати як гауссові
випадкові процеси з нульовим середнім і їх можна підсумувати як джерела
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струму, так як вони формуються під час оптоелектронного перетворення в
фотодетекторі (формула 3.53) [30]:
- флуктуації оптичної інтенсивності лазера  RIN ;
- шум оптичного підсилювача, в якому крім шуму підсиленого сигналу  sig-ASE
також присутній підсилений викликаний випадковим рухом носіїв в провіднику,
який призводить до випадкових флуктуацій струму, що генерується;
- дробовий шум або квантовий шум  shot ,

який представляє випадкові

флуктуації сигналу через дискретності величини заряду.
В оптичному діапазоні дробовий шум може спостерігатися як флуктуації
емісії носіїв, що призводить до випадкових флуктуацій фотоструму. Тепловий і
дробовий шуми генеруються в шум спонтанного випромінювання (ASE), який
генерується всередині самого підсилювача  ASE-ASE ;
- тепловий шум  thermal , фотодіоді, в якому крім генерації фотоструму,
необхідно також враховувати темновий струм, що представляє випадкові
флуктуації сигналу через дискретності величини заряду.
Підсилений спонтанний шум лінійного оптичного підсилювача (ASE),
2
оптичний вихід якого встановлений в PD, виражається в складових  sig-ASE
- биття
2
між сигналом та шумом,  ASE-ASE
- биття шуму ASE з самим собою.

2
2
2
2
2
2
 noise
  thermal
  shot
  RIN
  sig-ASE
  ASE-ASE
,

2
 thermal


4kBTBel
,
RL

2
 shot
 2qPopt Bel ,



2
RIN

 10

RIN dB
10

2
Popt
2 Bel ,

2
 sig-ASE
 2    Gopt  Popt NFopt Bel h opt
2

2
 ASE-ASE
  Gopt NFopt h opt  Bopt Bel

,

2

,

(4.39)
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де kB - стала Больцмана, T - температура, Bel - ширина смуги сигналу, що одержана
після перетворення оптичного сигналу в електричний в PD, q - заряд електрона,
Popt

- середня оптична вхідна потужність, RL - опір навантаження,  - чутливість

фотодіоду,
NFopt -

Gopt

- коефіцієнт підсилення оптичного підсилювача,

коефіцієнт шуму оптичного підсилювача,

підсилювача,

h opt

2
RIN  2 Popt
(t )

Popt

Bopt

- ширина спектру оптичного

- енергія фотона, RIN – відносний шум інтенсивності:
2

,

де

чисельник

є

середньоквадратичним

розподілом

оптичного шуму інтенсивності, знаменник – квадрат середнього значення
оптичної потужності. Потужність сигналу дорівнює S  2 Popt2 RL .
Пасивні оптичні та електричні компоненти (оптичні волокна, електричні
кабелі, роз'єми і т. д.) не створюють флуктуації струму, тому їх внесок в загальний
шум можна не враховувати. Оптичні модулятори також можуть розглядатися як
пасивний компонент без завад, оскільки його основним елементом є оптичний
хвилевід, який не створює шуму. Результати розрахунків значення SNR за
формулою (4.28) наведено на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Результати розрахунку значень SNR в результаті оптоелектронного
перетворення сигналу ММД
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Після

фотодіода

система

проходить

через

набір

малошумливих

підсилювачів (LNA) і підсилювачів середньої потужності (MPA), каскадний рівень
шуму підсилювачів відповідно до формули Фрііса стає наступним [30]:
NFamp  NFLNA   NFMPA  1 GLNA ,

(4.40)

NFamp ‒ загальний рівень шуму каскаду підсилювачів; NFLNA ‒ коефіцієнт шуму

підсилювача;

NFMPA

‒ коефіцієнт шуму підсилювача потужності;

GLNA

‒ коефіцієнт

посилення шуму в підсилювачі.
Крім згаданих вище шумових завад важливий також фазовий шум, так як
він знижує продуктивність системи. Фазовий шум обмежує можливість
виявлення сигналів в системі, так як він впливає на частоту помилок в цифрових
додатках. Джерелами фазового шуму можуть бути адитивні шуми, які, пов'язані з
осцилятором і допоміжними ланцюгами, такими як підсилювачі і джерела
зміщення (постійної напруги або струму додаються до сигналу, дробовий шум
генератора і підсилювача. При моделюванні впливу фазового шуму на значення
EVM виявленого сигналу на основі когерентного приймача, можна припустити,
що значення фазового шуму перевищує значення SNR і PAV= 1:
2

  phase

EVM  2 1  exp 
 2  


 

(4.41)

Передбачається, що оптичне джерело і керуючий електричний сигнал мають
безперервну хвилю за своєю природою. Отже, вони можуть бути виражені як
E (t )  Eopt cos 2 foptt  opt (t ) 
VRF (t )  Vm cos  2 f RFt  RF (t )

(4.42)
(4.43)

де E(t) - поле оптичної несучої в скалярною формі і передбачається, що світло
лінійно поляризований і напрямок поляризації відповідає площині поляризації
модулятора; Eopt(t), fopt(t) амплітуда і частота оптичної несучої; VRF(t) - напруга
сигналу керуючого електричного радіочастотного сигналу; Vm , f RF амплітуда
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напруги і частота керуючого радіочастотного електричного сигналу; opt (t ) ,
 RF (t ) – фази оптичного і електричного сигналів, які є двома незалежними

випадковими процесами, і внаслідок флуктуації фази оптичного і електричного
сигналів.
Для генерації сигналу ММД, що перебудовується за частотою на основі
зовнішньої модуляції інтенсивності оптичного випромінювання, як показано в 3
розділі, використовувався фіксований режекторний фільтр (для фільтрації
оптичної несучої) і налаштування частотного розподілу двох оптичних бічних
смуг шляхом зміни частоти електричного керуючого радіосигналу. Коли ММЦ
зміщеній в бік максимуму коефіцієнту пропускання, узагальнений вираз для
модульованого оптичного сигналу на виході MMЦ може бути виражений в такий
спосіб [30,146]:
cos  2 f optt  2n f RFt  opt (t )  nRF (t )  

Eout  t   Eopt J n  m  


  cos  2 f optt  2n f RFt  opt (t )  nRF (t )  

(4.44)

де J n функція Бесселя першого роду n-го порядку, , m   2V   Vm ‒ глибина
модуляції, V ‒ напівхвильова напруга ММЦ.
У разі, коли фазовий шум є домінуючим в порівнянні з амплітудним шумом
(або шумом інтенсивності), а також приймаючи умову низького коефіцієнта
фазової модуляції, умову коли фазова флуктуація електричного сигналу VRF (t )
приймається як стаціонарний гауссовий випадковий процес з нульовим середнім,
односмугова спектральна щільність потужності електричного сигналу VRF (t ) , з
використанням теореми Вінера-Хінчина, може бути виражена через перетворення
Фур'є:

SV ( f )  F  KV   ,

(4.45)

де F позначає операцію перетворення Фур'є, KV - автокореляційна функція для
випадкового процесу VRF (t ) , KV ( )  VRF (t   )VRF (t ) ,
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τ – часовий зсув та

представляє середнє по ансамблю.

Застосовуючи (4.45) і умова, що VRF (t ) має певну усереднену за часом
функцію автокореляції KV ( ) :
KV 

де

K ( )

Vm2
cos(2 f RF ) 1  K (0)  K ( ) 
2

(4.46)

- автокореляційна функція для випадкового процесу RF (t ) ,

K ( )  RF (t   )RF (t ) .
Вираз (4.46) отримано за умови низького коефіцієнта фазової модуляції,
тобто коли керуючий електричний сигнал має невеликі флуктуації фази
K (0)  1 і середня флуктуація фази RF (t ) набагато менше 1 рад2 (  phase
2

1 рад2).

Використовуючи (4.45) і (4.46) можна виразити:
Vm2
Vm2
1  K (0)    f  f RF  
SV ( f ) 
S  f  f RF 
2 
2

,

(4.47)

де δ(f) - імпульсна функція, S (f ) - двохсмугова спектральна щільність потужності
фазового

шуму

(випадкового

процесу

RF (t ) ),

яку

можна

виразити,

використовуючи теорему Вінера-Хінчина через перетворення Фур'є:
S ( f )  F  K  

.

(4.48)

На відміну від SV ( f ) значення S ( f ) не може бути виміряно безпосередньо
(аналізатором спектру), однак може мати деяке теоретичне значення [146]. В
рівнянні (4.47) Vm2 2 є постійним лінійним коефіцієнтом. Тому виміряні значення
функції SV ( f ) можна використовувати для визначення S ( f ) щоб знайти
характеристики флуктуації фази керуючого електричного сигналу з високою
спектральною якістю.
Спектральна щільність потужності фазових шумів електричних сигналів в
одиночній бічній смузі (відношення потужності шума PSSB , виміряної в одній
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бічній смузі, що перерахована в смугу 1 Гц, до повної потужності сигналу Pcarrier )
зазвичай описується статечною залежністю [192]:

L( f m ) 

PSSB ( f  f m ,1 Гц)
1

Pcarrier
Pcarrier

 A
B
 2  3,
 fm fm 

(4.49)

де f m частота відбудови від несучої f , А та В коефіцієнти, що визначають рівень
шуму. Значення L( f m ) пропорційне значенню:
SV ( f ) : L( f m ) 

Односмугова

спектральна

SV ( f  f m )
.
Pcarrier

щільність

(4.50)

потужності

фазового

шуму

електричного сигналу VRF (t ) може бути виражена на основі (4.47), (4.48), (4.49)
наступним чином:

 A B
S ( f )  2Vm-2  2  3 
f 
f
При

використанні

оптоелектронних

методів

(4.51)
зовнішньої

модуляції

радіосигналів на значення фазового шуму головним чином впливають флуктуації
сигналу електричного керуючого радіочастотного генератора та тільки на парні
гармоніки. Також результати експериментальних даних [191] показують, що на
флуктуації фази генерованих електричних гармонік не впливає зміна фази
оптичної несучої. Тому флуктуація фази оптичного джерела не вносить вклад в
фазовий шум електричний радіосигналу ММД, що генерується. Крім того,
експериментальні результати [146] показують, що хроматична дисперсія в
оптоволокні не викликає значне погіршення спектрального якості генерованого
електричного радіосигналу коли ширина лінії оптичного джерела знаходиться в
межах 50 МГц і відстань передачі в межах 50 км.
Коли селективний оптичний фільтр використовується для вибору двох
гармонік, визначених в порядку 2n та рознесених на інтервал 4nfRF (n = 1, 2 ...), на
виході фотодіода у відповідності з (3.14) та (4.44) форму струму можна
представити у вигляді:
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1
2
I RF (t )  Eopt
J n2  m  cos  4n f RFt  2nRF (t ) ,
2

(4.52)

Тоді потужність вихідного електричного радіосигналу можна представити
таким чином:
VRF, out (t )  k cos  4n f RFt  2nRF (t )

(4.53)

2
k – коефіцієнт, пов'язаний зі значенням Eopt
, чутливістю  фотоприймача і

значенням функції Бесселя J n2 .
Автокореляційну функцію для VRF, out (t ) можливо уявити за аналогією з
(4.46):

k
2
2
KV ,out ( )  cos  4n f RFt  1   2n  K  0    2n  K  


2

(4.54)

За аналогією з (4.47) і використовуючи (4.51) можливо також представити
односмугову спектральну щільність потужності вихідного електричного сигналу
VRF, out (t ) :

k2 
k2
2
2

SV ,out ( f ) 
1   2n  K  0    f  1nf RF    2n  S  f  2nf RF  

2 
2


k
k
A
B
2
2 2
 1   2n  K  0     f  1nf RF    2n  2 

3

2 
2
Vm  f  2nf RF 2
f  2nf RF 
2

. (4.55)

2

Так як середня потужність сигналу VRF, out (t ) складає k 2 2 тоді спектральна
щільність потужності фазових шумів вихідного електричного сигналу в
одиночній бічній смузі можна виразити відповідно до (4.49, 4.55):
LV ,out ( f m ) 

 A
2SV ,out  2nf RF  f m 
B 
2 2

2
n

  2 2
3
k2
Vm  f m
f m 

(4.56)

З формули (4.56) видно, що щільність потужності фазових шумів вихідного
генерованого електричного сигналу визначається тільки фазовим шумом сигналу
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електричного керуючого радіочастотного генератора та порядком множення
частоти.
Виміряний фазовий шум при генерації сигналу 60 ГГц за технологією RoF
заснованої на лазерному діоді з пасивної синхронізацією мод (загальна досягнута
оптична потужність 9 дБм) становить -18 дБрад2/Гц (відстроювання частоти 1
кГц) та -86 дБрад2/Гц (відстроювання частоти 1 МГц) [33]. Мінімальний рівень
фазового шуму LV ,out ( f m ) досягає -105 дБн/Гц (відстроювання частоти 1 кГц) на
радіочастоті 10 ГГц. У вимірах, проведених в [146] значення LV ,out ( f m ) складає 48 дБн/Гц для відстроювання частоти 10 Гц при генерації радіочастоти 50 ГГц
методом зовнішньої оптичної модуляції. Тому фазовий шум може обмежити
продуктивність когерентного приймача. Для некогерентних методів прийому
сигналу на частоті 60 ГГц пропонується методи модуляції ООК зі швидкістю
передачі даних до 500 Мбіт/с [33].
Вивчення амплітудного і фазового шуму в системах з технологією RoF
необхідно для підвищення спектральної так і енергетичної ефективності, вибору
методів модуляції, мультиплексування, обмежень вихідної потужності та
дальності передачі радіосигналів. Наприклад, в [192], для перспективних
широкосмугових мобільних систем з використанням технології RoF в ММД для
забезпечення швидкостей в декілька Гбіт/с визначено, що значення для фазового
шуму в одній бічній смузі повинні мати такі максимальні значення: -68 дБн/Гц, 84 дБн/ Гц, -100 дБн/Гц при відстроюванні частоти 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц
відповідно.

4.6. Моделювання інтерференційних завад в стільникових мережах у
міліметровому діапазоні на основі стохастичної геометрії
Потужність інтерференційних завад від інших каналів зв'язку в будь-якому
розташованому опорному приймачі найбільш часто виражають як [11]:
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N K   gi hi G (i , i )li a ,

(4.57)

i 1

де

gi

потужність і-го передавача,

моделювання

коефіцієнт загасання в каналі (для

hi

дрібномасштабними

завмирання

використовують

змінну

Nakagami), G(i , i ) - коефіцієнт підсилення антени в залежності від кута місця  i
і кута азимута  i тривимірної діаграми спрямованості антени, li - відстань між
передавачем і приймачем в i-му інтерферуючому каналі відповідно, K – кількість
активних джерел завад..
Для міліметрового діапазону в основному аналіз поводиться в круговому
секторі, втрати каналу враховуються за законом l ( r )  r

a

для LOS (пряма

видимість) систем значення для коефіцієнта вибирається а=2, зазвичай для NLOS
(поза прямої видимості), a=3,3.5...5.
Відношення сигнал/шум + інтерференційний шум:
SINR 

g0 G0 l0 a
K

 g h G( , )l
i i

i 1

i

i

a
i

 2

,

(4.58)

де індекс 0 відповідає опорному приймача і передавача, значення σ зазвичай
відповідає тепловому шуму, присутньому в смузі каналу.
Значення відношення сигнал/інтерференційний шум відповідно:
SIR 

G0 l0 a
K

 h G( , )l
i 1

i

i

i

a
i

.

(4.59)

Втрати в радіоканалі ММД враховуються CI моделлю:
LCI  fc , d3D  dB  FSPL  fc ,1м  10n log10  d3D   CI

,

(4.60)

де CI - являє собою втрати через затінення, які моделюється як нульова середня
гауссова випадкова величина зі стандартним відхиленням в дБ, n - показник
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втрати шляху, знайдений шляхом зведення до мінімуму помилки виміряних даних
[1], d3D > 1 м, FSPL  fc ,1м - втрати у вільному просторі на відстані в 1 м.
Для вивчення інтерференційних завад часто використовують стохастичну
геометрію. Зокрема, модель просторового

точкового процес Пуассона.

Імовірність знаходження інтерферуючих вузлів всередині області А виражається
як [12]:
P  N  R 

  A
N!

N

e   A , N  0,

(4.61)

λ – щільність (інтенсивність) інтерферуючих вузлів N.
Для розрахунків також вводяться параметри спектральної ефективності для
системи ALOHA або TDMA (способи доступу, пропоновані для мобільних систем
в ММД), щільності можливих джерел електромагнітних полів на одиницю площі,
передавачів (ланок) на одиницю площі, щільність завад на одиницю площі і
т.д.[15].
Розглянемо контрольну пару передавач-приймач в присутності N числа
заважають точок доступу в кругової області А з радіусом R (Рис.4.16).

Рис.4.16. Моделювання точкового розподілу Пуассона для стільника ММД:
квадрати - блокування, трикутники – вузли, що вносять інтерференційний шум,
кола – досліджувана пара приймач-передавач
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Інтерферуючі вузли розподіляються на основі просторового точкового
процесу Пуассона. Загальний прийнятий сигнал завад в певній точці мережі являє
собою суму прийнятого сигналу від кожного вузла. Припустимо, що інтерферуючі
джерела знаходяться на відстані LOS і мають постійну однакову потужність
передачі. А також, що еталонна пара передавач-приймач, відстань між якими l0, не є
частиною точкового процесу Пуассона і не заблокована. Ефект, пов'язані з NLOS,
наприклад, пов'язані з ефектами відображень (в меншій мірі дифракції) вимагає
окремого вивчення. Будемо вважати, що ймовірність блокування для інтерферуючих
вузлів не залежить від кута розкриву антени, а тільки від відстані та лінійного
розміру блокування.
Сумарне значення інтерференційних завад між інших каналів зв'язку в
приймачі можна виразити як
Nint  PTX

DTX ARX
4

N

 li2e ( f )li  PTX

2 1  cos  2   ARX

i 1

4

N

l
i 1

2  ( f ) li
i

e

,

(4.62)

де N - число інтерферуючих вузлів, що впливають на приймач, li ,– відстань від
інтерферуючого вузла до приймача,

(f)

- коефіцієнт поглинання (абсорбції)

залежить від частоти несучої, θ – кут розкриву антени.
Для двомірної моделі ймовірність блокування сигналу від інтерферуючих
вузлів кругової форми радіусу rb можна розглянути як функцію від віддалення
від даного вузла в такий спосіб [16]:
pb  exp(b (l  rb )rb )

де

b

,

(4.63)

- щільність розміщення блокувань.
Імовірність, що приймач знаходиться всередині основного пелюстка θ

активного передавача:
pl  1  exp(l 2 tg  2 

Середнє значення інтерференції в приймачі
відповідність з (4.62)-(4.64) наступним чином:

E  Nint 

.

(4.64)
може бути обчислено у
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E  Nint   PTX
 PTX

R
ARX
l 2 exp(   l )pl 1  pb  2 ldl

2 1  cos  2   0

R
ARX
l 2 exp(   l ) 1  exp(l 2 tg  2 )  1  exp(b (l  rb )rb )  2 ldl
2 1  cos  2   0

   10  PTX

4 ARX

 2

, (4.65)

 Ei (rb ,  ,  , b , )  Ei ( R,  ,  , b , )

Ei(x) – інтегральна показова функція.
Відношення сигнал /інтерференційні завади:
SIR 

Для

l02 el0  f 
PRX

E  Nint   Ei (rb ,  ,  , b , )  Ei ( R,  ,  , b ,  ) 

.

(4.66)

γ=0.1, λ=0.01, λb =0.01, rb=0.3 м, R=100 м на рис.4.17 представлено

розрахункове значення SIR для різних значень θ і l0.

Рис.4.17. Результати обчислення значення SIR

4.7. Порівняльний наліз значень SIR та SNR для стільникових мереж у
міліметровому діапазоні
У науковій літературі про мобільні системи в ММД основна увага
приділяється вивченню завад і втрат сигналу, в меншій мірі вивченню посилення
сигналів за рахунок відображень, шуму молекулярного поглинання, шуму,
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пов'язаного з методом генерації радіосигналів. Однак значення перерахованих
шумів можуть бути порівняні. На рис. 4.14, 4.15, 4.17 приведені для порівняння
результатів розрахунків шумів мобільних систем MMД: шум молекулярного
поглинання,

шуми

пов'язані

з

методом

оптичного

гетеродинування,

інтерференційні завади, відповідно. З порівняння графіків можна зробити
висновок, що значення інтерференційних завад на моделювання покриття мережі
MMД може бути можна порівняно зі значеннями шуму, джерелами яких можуть
бути генеруючі пристрої. Також необхідно враховувати ефекти відбиття (в
меншій мірі дифракції), які також можуть бути використані для розрахунку зон
посилення корисного сигналу. Показано, що вузькоспрямоване випромінювання
в ММД для радіоканалу може бути використано для збільшення співвідношення
SIR (рис.4.17). Результати розрахунків SIR і SNR, підходи до моделювання
радіоканалів

зможуть

бути

застосовані

для

підвищення

ефективності

використання енергетичного і частотного ресурсів міліметрового діапазону, а
також

для

вибору оптимальних

радіосигналів,

розрахунку

методів мультиплексування, модуляції

енергетичного

покриття

стільникових

мереж

наступних поколінь.
У разі спрямованого зв'язку в ММД також необхідно враховувати для
моделювання каналу багатопроменеву структуру поширення (4.11), яка може
характеризуватися як компонентами LOS, так і відбитими і дифрагованим
компонентами, які будуть об'єднувати обмежене число багатопроменевих
компонентів і характеристики передавальної і приймальної антен. Такі підходи в
моделюванні каналу ММД може потенційно зменшити перешкоди між
багатопроменевими компонентами, а також привести до захоплення обмеженої
кількості багатопроменевих компонентів. Дослідження поширення ММХ
зовнішньому сценарії і всередині приміщень, проведені за допомогою
вимірювальної техніки, приводять різні результати. В [14] повідомляється, що на
частоті 28 ГГц в зовнішньому застосуванні великий внесок в бюджет вносять
компоненти відображення шляху. У сценарії всередині приміщення, що працює
на частоті 60 ГГц, повідомлялося що отриманий сигнал в першу чергу є
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компонент LOS, а також відбиті сигнали з одним і подвійним відбиттям [193].
Крім того, присутність людини між передавачем і приймачем послаблює сигнал,
що приймається ММД, який може досягати 25-30 дБ. Крім того, в [195]
повідомляється, що до 42% потужності сигналу на частоті 60 ГГц відбивається
при попаданні на шкіру людини. Тому математична модель каналу в ММД
повинна також адаптуватися до змін фізичних умов поширення. Також моделі
каналів повинні розроблятися для різних піддіапазонів ММД, наприклад
перспективними для застосування виділяють 28 ГГц, 38 ГГц, 45 ГГц, 60 ГГц і 72
ГГц, а також для внутрішніх, зовнішніх, транспортних сценаріїв, включаючи
сценарії LOS і NLOS, різноманітних технологій мобільних, персональних мереж
і т. д.
4.8. Порівняння показників бюджету радіолінії міліметрового діапазону
розрахованих на основі формули Фрііса, квазіоптичної моделі та теорії
фазованих антенних решіток
На рис.4.18 відсутній компонент втрат у вільному просторі, який зазвичай
вважають основною втратою бюджету радіолінії.

Рис.4.18. Залежність втрат у вільному просторі від частоти в
міліметровому діапазоні
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Термін втрати в «вільному просторі»  4 R  2 використовується в рівнянні
Фрііса (4.4.). У дБ втрати у вільному просторі виражаються як
PLFC  дБ  92,4  20lg  fc (ГГц)   20lg  R(км)  ,

(4.67)

де R - відстань між приймачем RX і передавачем TX, fc – несучої.
При кожному подвоєнні відстані та при кожному подвоєнні частоти втрати
у вільному просторі збільшуються на 6 дБ. Також було зазначено (розділ 2), що
при збільшенні частоти до ГГц, фазовий шум збільшується на 6 дБ при кожному
подвоєнні частоти [30].
При виведенні формули Фрііса (4.4) використовується частотно залежний
вираз для апертури (ефективної площі) антени Aeff  D( ) 2 4 . На більш високих
частотах апертура антени може мати меншу площу (для даного посилення D( ) ).
В іншому варіанті, якщо висловити D( )  4 Aeff  2 , формула Фрііса матиме
вигляд:
PRX PTX  ATX ARX

 d 

2

.

(4.68)

З рівняння (4.68) видно, що для фіксованої площі апертури втрати при
поширенні зменшуються зі збільшенням частоти.
Значення

апертури

і

посилення

антени

також

залежать

від

використовуваного типу антени. Для реалізації систем в ММД ключовим
рішенням є метод просторового мультиплексування MIMO (особливо в сценаріях
NLOS), а також формування вузьких діаграм спрямованості за допомогою
антенних решіток. Формування вузьких діаграм спрямованості використовується
не тільки для збільшення енергетичного потенціалу радіолінії, але також може
використовуватися в для багатокористувацького зв'язку в ММД для реалізації
множинного доступ із просторовим розподілом (SDMA) для розділення потоків
даних до різних користувачів. Розміри рознесення антен впливає на перешкоди
сигналу. Незалежність сигналу MIMO зазвичай визначається критерієм Релея,
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який залежить від робочої довжини хвилі, кількості передавальних і приймальних
антен і відстані між антенами як на передавачі так і на приймачі:

R

nd TX d RX



(4.69)

де n - кількість антен, а dTX та d RX - відстань між передавальними антенами і
прийомними антени відповідно, λ - робоча довжина хвилі.
З рис.4.19. видно що для ММД, що навіть масиви антен в технології MIMO
можуть мати відносно малі розміри.

Рис.4.19. Залежність відстані між антенними елементами MIMO
( dTX = d RX ) від робочої частоти за критерієм Релея для різних відстаней R між
передавачем і приймачем, n = 10 (формула 4.69)
Розглянемо формування променю з використанням антенної решітки,
сконструйованої з масиву антенних елементів N, які можуть бути розміщені у
відповідності з різною геометрією (рис.4.20). Відстань між різними елементами d
антени та їх кількість N грає важливу роль з точки зору посилення, а також
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спрямованості променю [185], особливо в ММД. Оптоелектронно керовані
антенні решітки являють собою ключові засоби забезпечення спрямованої зв'язку
в ММД. Через малу довжини хвилі 1-10 мм елементи решіток ФАР можуть бути
компактно упаковані для малих розмірів антен.

Рис. 4.20. Формування діаграми спрямованості ФАР з N елементарними
випромінювачами, коефіцієнтом посилення G  3дБ  і кутом сканування  0

Множник ФАР AF записується у вигляді [185]:

  N 
i ( N 1)  sin    
N 1

2
in
AF   e  e 2    
n 0
 sin  1   ,
  2  

(4.70)

де    2   d cos    kd cos   , d – відстань між випромінюючими
елементами ФАР, λ – довжина хвилі випромінювання, k  2 /  – хвильове
число, β - фаза збудження ФАР (складання полів всіх випромінювачів ФАР), яка
активується джерелом через фазові зміни, що накладаються на струми, які
проходять через елементи решітки [185].
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Множник решітки ФАР є періодичною функцією і умова для мінімального
підсилення ФАР з (4.70):

  
2n  
      ,
N 
 2 d 

 min  cos 1 
де n = 0,1,2,…., n  N ,2 N ,
максимального посилення:

 
   m   ,
 2 d


max  cos1 
де m = 0,1,2,…

З формули (4.70) видно, що важливими чинниками, що впливають на
формування діаграми спрямованості є кількість елементарних випромінювачів
ФАР і відстань між ними.
Для зменшення впливу бічних пелюсток ФАР дотримуються відстані d≤ λ/2
між випромінюючими елементами. Однак для d <λ/2 промінь стає ширше, що
призводить

до

втрати

спрямованості.

Оптимальна

відстань

d

між

випромінювачами становить λ/2, коли бічні пелюстки не спостерігається і
зберігається спрямованість випромінювання.
Для лінійної ФАР з керованою формою діаграми спрямованості, що містить
N випромінюючих елементів (рис.4.20), ширину променя 3дБ на рівні
половинної потужності (рівень 0,707 по полю, або - 3 дБ) можна визначити
наступним чином [196]:

 50,76 
для 0   0  180
 sin  Nd b,

0
3дБ  


107,86
b , для  0  0 ,180

Nd

(4.71)

b – коефіцієнт, що залежить від рівня бічних пелюсток діаграми спрямованості
(чим більше ослаблення бічних пелюсток, тим більше коефіцієнт розширення).
Ширина променя 3дБ для рівномірної лінійної антенної решітки, спрямованої
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в бажаному напрямку θ0, виходить шляхом лінеаризації хвильової функції ψ
навколо θ = θ0.
Коефіцієнт

спрямованої

дії

антени

визначається

як

DTX ( )  4   2 1  cos  2   , α – кут розкриття антени. Прирівнюючи

3дБ   , для квазіоптичної моделі (4.7) отримаємо:





DTX (3дБ )  4   2 1  cos  3дБ 2  .

(4.72)

З формули (4.71), (4.72) видно, що ширина променя (спрямованість антенної
решітки) залежить від кількості елементів решітки, а також залежить від кута
відхилення променя (кут від напрямку нормалі до розкриву ФАР). Більша
кількість елементів призводить до формування більш вузьких променів з більш
високою щільністю потужності випромінювання. Таким чином, конструкція
антени грає істотну роль в досягненні необхідного посилення формування
променя в ММД. Залежно від простору, яке доступне для масиву антен, вимог до
посилення антени, як базової станції, так і антени мобільної станції, важливо
вибрати відповідний тип антен для використання. Бюджет лінії зв'язку системи
зв'язку залежить головним чином від характеристик базової станції та мобільної
станції, таких як потужність передачі, посилення антени, відношення сигнал/шум
(SNR) і необхідна пропускна здатність каналу зв'язку. Для успішного
встановлення з'єднання в каналі з швидкістю передачі інформації 3,1 Гбіт/с у
відповідності з пропускною здатності каналу Шеннона (1.1) потрібно SNR 15,69
дБ. Однак, на основі аналізу можливих шумів для систем в ММД реальне
мінімальне значення SNR близько 25 дБ.
Завдання формування 500-МГц каналів в смузі 100 ГГц з чутливістю
приймача -71 дБм, коефіцієнтом шуму в 6 дБм і запасом в 10 дБ часто
обговорюється можливою [30]. Посилення приймальної антени в 12 дБі для
мобільної станції передбачається реалістичним [197], оскільки воно може бути
досягнуто за допомогою чотирьохелементного масиву (така відповідність видна з
формул (4.71), (4.72)). Для антени базової станції сумарне посилення антени
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становить для d = λ/2 [197]: GBS  Gel N  , де η характеризує здатність антеною
решітки направляти промінь тільки в потрібному напрямку. У значеннях дБі
посилення GBS антени може розглядатися як суму підсилень, отриманих масивом
і елементом:

GBS (дБі)  10lg  Gel (дБі)  Garray  дБ  ,

(4.73)

де додатковий коефіцієнт 15 дБі виходить з масиву Garray  дБ  . Щоб
отримати посилення 15 дБі з масиву с η = 1, потрібно 1015/10 ≈ 32 антенних
елемента. Однак на практиці   1 , тому потрібно більш 32 антенних елементів в
залежності від спрямованості решітки. Як показано в [197] для η = 0,75 потрібно
близько 40 антенних елементів, щоб отримати посилення масиву 15 дБі, а для η =
0,5 потрібно до 60 антенних елементів. Однак, через високі та різні втрати при
поширенні сигналів ММД експоненціальне зростання числа антенних елементів
від частоти не спостерігається, як показано на рис.4.21.

Рис.4.21. Залежність кількості антенних елементів ФАР для базової станції
від несучої частоти для компенсації втрат в радіоканалі

У таблиці 4.2. наведено для порівняння результати розрахунків
енергетичного потенціалу радіоліній на частоті 30 ГГц на основі рівняння Фрііса
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(формула (4.4)), квазіоптичної моделі [175] і за теорією фазованих антенних
решіток (4.73).

Таблиця 4.2.
Результати розрахунків бюджету радіолінії за класичним розрахунком (на основі
формули Фрііса), на основі квазіоптичної моделі, та на основі теорії формуванні
діаграми спрямованості ФАР
Бюджет радіолінії
Потужність випромінювання
передавача, дБм
Отримана потужність, дБм
Частота несучої, ГГц
Відстань TX-RX, м
Посилення передавальної антени, дБi
Посилення приймальної антени, дБi /
апертура приймальної антени, м2
Кількість антенних елементів
передавальної антени N TX ,
dTX  d RX   2
Кількість антенних елементів
приймальної антени N RX
Ширина каналу, ГГц
Втрати у вільному просторі
(формула 5.1), дБ
Втрати на розбіжність
випромінювання, дБ
Додаткові втрати:
Тепловий шум, дБ
Шум-фактор, дБ
Затінення, завмирання, дБ
SNR, дБ

Формула
(4.4)
38

Формула
(4.7)
22

-70
30
500
25
18

-70
30
500
25
8·10-4 м2

Формула
(4.62)
38
-70
30
500
-

-

-

32

-

-

6

1
116

1
-

1
116

-

65

-

-84
6
10
20

-84
6
10
30

-84
6
10
20

На перших етапах застосування ММД в стільникових системах планується
організація тільки вихідних каналів від базової станції до користувачів. Тому
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більш наближеною до реальних умов, можливо, буде квазіоптичного модель, яка
застосовується для оптичних відкритих систем.
Керування формуванням діаграми спрямованості ФАР з великою кількістю
антенних елементів за допомогою гібридних оптоелектронних методів є не тільки
ефективним, але й особливе значення має для реалізації систем зв'язку в ММД.
Наприклад, для кута розкриття антени в 10 градусів площа апертури, відповідно
до формули Aeff  D( ) 4 , складає близько 20×10-4 м2 для частоти несучої 30
2

ГГц. За допомогою квазіоптичної моделі можливо моделювання шумових завад і
втрат сигналу в багатопроменевих моделях поширення з урахуванням
множинного відбиття та дифракцій, а також поглинання в різних середовищах.
Втрати потужності можуть бути пов'язані не тільки з поглинанням або
блокуванням сигналу ММД, при формуванні сигналів ММД зі збільшенням
потужності також можуть збільшуватися шуми, нелінійність передавального
обладнання. Такі обмеження можуть виникнути при використанні QAM
модуляції високого порядку, при який зазвичай застосовують високе значення
відношення пікової до середньої потужності (PAPR), оскільки коефіцієнт
посилення починає залежати від вхідної потужності сигналу, що вкрай небажано
в складних інформаційних мережах. Крім того, QAM високого порядку вимагає
низького фазового шуму, що, в свою чергу, вимагає дорогих генераторів та/або
вдосконаленої цифрової компенсації.

Висновки до розділу 4
Четвертий розділ присвячений розробці математичних моделей радіоканалу
ММД, розрахунків SIR і SNR, аналізу підходів до моделювання радіоканалів та
розробці методик для підвищення телекомунікаційних систем в ММД.
1. В даний час математичні моделі каналів для безпроводових технологій 5G
і наступних поколінь тільки розроблюються. Важливою проблемою для точних
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моделей каналів 5G, що використовують MMД, є забезпечення фундаментальної
фізичної основи.
2. Квазіоптична модель конусоподібного випромінювання антени для ММД
може бути використана для розрахунків шумових завад і втрат сигналу в
багатопроменевих моделях поширення з урахуванням множинного відбиття та
дифракцій, а також ефектів поглинання в різних середовищах.
3. З проведеного аналізу складових енергетичного бюджету радіолінії в
міліметровому діапазоні, слідує, що необхідно в моделях покриття враховувати
як інтерференційні завади, так і шуми (обмеження), пов'язані з гібридними
методами генерації, випромінювання сигналів, наприклад, в фазованих антенних
решітках, а і також враховувати ефекти молекулярного поглинання (повторного
випромінювання) в атмосфері, ефекти відбиття та дифракції сигналів в міській
забудові.
4. Рішення на основі посилення сигналу за рахунок дифракцій і відбиття
можуть бути використані при проектуванні мобільних систем міліметрового
діапазону для міського сценарію, що дозволить істотно підвищити енергетичну
ефективність.
5. Для зон поза прямої видимості сумарний внесок ефектів відбиття та
дифракції може призвести до підсилення сигналу ММД близько 5 дБ, підсилення
із застосуванням штучних відбівачів може досягти 25 дБ, точність розрахунків із
застосуванням квазіоптичної моделі радіоканалу збільшується на 10 дБ.
6. Розроблений метод розрахунку енергетичного бюджету радіолінії, в якій на
відміну від класичних підходів враховуються наступні фізичні ефекти:
квазіоптична модель поширення випромінювання, в якій враховуються втрати,
зумовлені геометричною розбіжністю випромінювання, ефекти множинного
відбиття

та

дифракцій,

перевипромінювання
оптоелектронними

в

ефекти

атмосфері,

методами

молекулярного
шуми

генерації,

та

поглинання

обмеження,

формування

пов'язані

та
з

випромінювання

радіосигналів в ФАР. Розроблений метод дозволяє збільшити достовірність
розрахунків втрат в каналі ММД на 17 %.
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5 РОЗДІЛ
АНАЛІЗ ОБМЕЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ГІБРИДНИХ
ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
СИСТЕМАХ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ
ТА МЕТОДІВ ЇХ КОМПЕНСАЦІЙ
5.1. Ефективність інтеграції гібридних оптоелектронних технологій
Як було показано в попередніх розділах, використання гібридних
оптоелектронних технологій для генерації і модуляції, передачі сигналів ММД, а
також оптоелектронних методів формування діаграм спрямованості ФАР може не
тільки істотно підвищити пропускну здатність, але й вирішити проблеми слабких
місць в конфігурації безпроводових мереж. Наприклад, зі збільшенням трафіку
передбачається

зменшення

розмірів

стільників,

так

як

високочастотне

випромінювання ММД, внаслідок поглинання, блокування, апаратних обмежень,
не завжди може використовуватися для трафіку високої ємності на великі
відстані. Надвисокі швидкості безпроводової передачі (> 40 Гбіт/с) вже з'явилися
[198]. Однак створювати такі супершвидкісні безпроводові системи складно через
обмеження смуги пропускання електронних пристроїв. Волоконно-ефірна
інтеграція має переваги як оптоволоконної, так і безпроводової передачі.
Волоконні оптичні ліній можуть з'єднувати базові станції і центи обробки
інформації з забезпеченням високої пропускної здатності за рахунок можливості
спектрального мультиплексування та використання форматів модуляції високого
порядку. А також в волоконних лініях зв'язку можуть конвертуватися сигнали в
ММД. До того ж існуючі проблеми аналогово-цифрового перетворення в смугах
10 ГГц електронними методами поки проблематичні, оптоелектронні методи є
ефективним рішенням для обробки сигналів в ММД [30].
До технології безшовної волоконно-ефірної інтеграції відносять гібридні
оптоелектронні методи генерації, модуляції і передачі сигналів ММД. Метод
оптичного гетеродинування оптичних несучих від двох незалежних лазерів

228

(некогерентне

гетеродинування,

тобто

змішування

в

фотодетекторі

некогерентних сигналів показано в 3 розділі) дозволяє отримати швидкості 0,5-1
Гбіт/с на несучої 100 ГГц [33]. Однак для мобільних системах п'ятого покоління,
передбачається ще більші швидкості передачі. До того ж через некогерентність
двох джерел цьому методу властива нестабільність частоти. Інший метод
оптичного гетеродинування двох оптичних несучих від одного багаточастотного
лазера, вибір яких здійснюється оптичним фільтром. У цьому методі можна
реалізовувати різні несучі радіосигналу ММД шляхом підбору частотного
інтервалу з безлічі оптичних несучих, що генеруються лазером. Перевага даного
метода полягає в тому, що генерація сигналу ММД може бути реалізована з
використанням

оптоелектронних

пристроїв

з

меншою

пропускною

спроможністю. За таким методом, як показано в 3 розділі, можливо конвертувати
радіосигнали ММД у волоконно-оптичне середовище в діапазоні 0,1 - 1 ТГц (в
[30] до 5 ТГц). Однак, такий метод також має недоліки щодо складної структури
і меншого значення SNR, так як фази оптичних хвиль не корелюється, що буде
перенесено в згенерований сигнал ММД, що призведе до сигналу з високим
фазовим шумом.
Оптоелектронні методи генерації сигналу ММД на основі ММЦ (метод
зовнішньої модуляції інтенсивності) мають переваги в тому, що дві оптичні
піднесучі від одного лазерного джерела мають однакову частоту і фазу, що
ефективно пригнічує фазовий шум. Застосовуючи схему на основі одного ММЦ
отримають граничну частоту модуляції близько 40 ГГц [31], за допомогою
паралельного з’єднання ММЦ (ДПММЦ) отримають множення частоти RF
сигналу (до восьмикратного). Тому регулювання частоти в схемах ДПММЦ не є
гнучкою. Однак амплітудні і фазові алгоритми попереднього кодування можуть
змінюватися для різних форматів модуляції, включаючи QPSK, 8QAM, 16QAM,
64QAM, 128QAM і ін. [199]. Методи генерації ММХ на основі ММЦ мають такі
недоліки: обмеження конвертації до 160 ГГц у волоконно-оптичних лініях,
низький рівень потужності гармонік, що при посилені погіршує відношення
сигнал/шум. Методи генерації електричних сигналів ММД на основі ММЦ також
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обмежені смугою пропускання при перетворенні оптичних доменів в електричні
сигнали в фотодетекторах. Однак, оптоелектронні методи модуляції для сигналів
ММД високого порядку можуть використовуватися в передачі їх по
оптоволоконним лініям. Зокрема, комерційні лінії зв'язку з пропускною здатністю
100 Гбіт/с реалізуються в каналах ≥ 100 ГГц в форматі квадратурної цифрової
фазової модуляції з мультиплексуванням поляризацій (PM-QPSK), де швидкість
25 Гбіт/c закодована в фазу і амплітуду кожної з двох поляризацій [30]. В даний
час експериментально отримані інтеграції волоконно-ефірних систем в ММД з
гігабітними швидкостями (табл.5.1).
Таблиця 5.1
Дані про досягнуті швидкості передачі даних в гібридних
оптоелектронних системах в ММД
Частота

Досягнуті

швидкості,

тип

модуляції,

відстань

в

безпроводовій і оптоволоконній лінії, ...
60 ГГц

10 Гбіт/с; QPSK, QАМ-16; в безпроводовій частині 2-6 м;
в оптоволокні на відстань до 16 км ширина каналу 2–5
ГГц, [200]

75–110 ГГц

10 Гбіт/с; OOK, ВPSK; в безпроводовій частині до 800 м;
в оптоволокні на відстань до 16 км, ширина каналу 2–5
ГГц, [200]

75-110 ГГц

20 Гбіт/с; QPSK; відстань безпроводової передачі 30 мм
[201]

75-110 ГГц

40 Гбіт/с; 16QAM; відстань безпроводової передачі 30 мм
[202]

75-110 ГГц

100

Гбіт/с;

поляризації

мультиплексування
16QAM

з

розподілом

(PDM-16QAM);

безпроводової передачі 1,2 м [203]

по

відстань
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Продовження таблиці 5.1
Частота

Досягнуті

швидкості,

тип

модуляції,

відстань

в

безпроводовій і оптоволоконній лінії, ...
60 ГГц,

12,7

Гбіт/с, OFDM, в оптоволокні відстань 4,5 км,

отримана оптична потужність -17 дБм та EVM=12 на
виході [204]
75-110 ГГц

25 Гбіт/с; QPSK, оптичне некогерентне гетеродинування;
безпроводова відстань до 2,13 метра; в оптоволокні
відстань 22,8 км [205]

237,5 ГГц

100

Гбіт/с

ГГц;

16QAM;

оптичне

когерентне

гетеродинування; безпроводова передача на відстань 20м
з пониженням частоти на прийомі [206].
375-450 ГГц

80 Гбіт/с; 16-QAM, оптичне когерентне гетеродинування,
радіовипромінювання

отримано

за

допомогою

електричного приймача на основі змішувача Шотткі після
0,5 м безпроводового поширення [207]
Виділимо наступні переваги, які можна реалізувати за допомогою інтеграції
волоконно-ефірних технологій:
- формування та модуляція в форматі високого порядку сигналів у всіх
радіочастотних діапазонах, включаючи перспективні смуги 18-27 ГГц, 33-50 ГГц,
57-64 ГГц, 71-76 ГГц, 81-86 ГГц, ….;
- передача конвертованих радіосигналів по оптичному волокну на великі
відстані та мультиплексування радіоканалів за технологією WDM;
-

просторове

мультиплексування,

включаючи

просторове

мультиплексування з множинним вводом та виводом (MIMO);
-

мультиплексування,

що

поляризаційного мультиплексування.

інтегроване

з

технікою

оптичного
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5.2. Аналіз обмежень пропускної здатності основних компонентів
волоконно-ефірних систем зв'язку
Важливими компонентами, а можливо й основними, як показано в [30], від
яких залежить продуктивність телекомунікаційних волоконно-ефірних систем, є
модулятори інтенсивності оптичного випромінювання та фотодетектори
(фотодіоди). Для зовнішніх оптичних модуляторів (на основі ММЦ та фазових
модуляторів) гранична частота модуляції складає близько 40 ГГц [31]. Шляхом
лінеаризації (паралельного включення) ММЦ та множенням частоти вхідного
радіочастотного сигналу RF експериментально отримано сигнали міліметрового
діапазону до 110 ГГц (теоретично до 160 ГГц).
Фізичні обмеження для фотодетекторів пов’язані з обмеженою смугою
пропускання та нелінійними характеристиками відгуку [30], наприклад для p-i-nфотодетектору обмеження смугу пропускання складає 60-70 ГГц з вихідною
потужністю до 20 дБм. Для швидкодіючих UTC-PD діодів (перенесення сигналу
тільки електронами) методом гетеродину оптичних несучих від незв'язаних
(вільно працюють) лазерів з зовнішнім резонатором (ECL) потужність
випромінювання досягла 121,2 мкВт на частоті 74 ГГц [208]. На частоті 120 ГГц
вихідна потужність для UTC-PD діодів становила 0 дБм (1 мВт). Для UTC-PD
фотодіодів, що працюють в смузі 300 ГГц, на основі гетеродинування оптичних
несучих, як проаналізовано в роботі [208], максимальна вихідна потужність
оцінюється в 12 мкВт. Наприклад, в експерименті [206] показано, що при
використанні лазерів, що працюють в режимі синхронізації мод, і UTC-PD
фотодіода в смузі до 300 ГГц, потужність вхідного безпроводового радіосигналу
сигнал для досягнення гігабітних швидкостей обмежується - 30 дБм. Таке
обмеження, як описано в [206], пов'язане з шумовими характеристиками
вихідного електричного сигналу ММД. Методи фотоелектронної гібридної
інтеграції (фотонних і електронних активних пристроїв), як показано в [208]
можуть забезпечити найкращі характеристики вихідного електричного сигналу
ММД. Перетворення фотонних сигналів в електричні методом гетеродинування в
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UTC-PD фотодіоді на частоті 100 ГГц з наступним множенням на діодах Шотткі
до вихідної частоти 300 ГГц. Показано, що множники частот на діодах Шотткі
здатні забезпечуючи вихідну потужність 20 мВт з ефективністю близько 8% в
смузі 200-300 ГГц [208].
Нижче проведено аналіз характеристик роботи фотодетектора та методів
оптимізації для знаходження можливостей досягнення великої вихідної
потужності високочастотного сигналу в радіофотонному приймальному модулі.
Найбільше поширення в радіофотонних технологіях отримав

p-i-n-

фотодетектор. Завдяки поглинанню фотонів виникає струм, і фотодетектор діє
аналогічно пристрою з квадратичною характеристикою. Він реагує лише на зміну
інтенсивності оптичного випромінювання і відображає обвідну модуляції
інтенсивності (модульовану вхідним високочастотним сигналом) у формі
вихідного струму. Гармонійні спотворення в фотодіоді пояснюється нелінійністю
часу прольоту носіїв заряду через p-i-n області (структура, де між двома
легованими матеріалами p- та n-типу розташований власний (нелегований)
напівпровідник). З’ясовано, що швидкості носіїв зменшуються в міру зростання
інтенсивності оптичного поля [30]. На рис. 5.1 [30] приведено виміряну
характеристику

синусоїдального

збудження

фотодіода

з

використанням

гетеродинної вимірювальної установки без додаткового лазера, що формує
постійний фотострум. За низької падаючої потужності, що дорівнює 225 мкВт,
відгук на виході чисто синусоїдальний. Збільшення потужності до 1,6 мВт
призводить до зменшення амплітуди позитивної напівхвилі з явно помітною
затримкою в міру зростання рівня сигналу і з наступним швидким відновленням,
як тільки потужність повертається до низького рівня. Таким чином, часова
характеристика фотодіода є нелінійної функцією від рівня струму, що викликає
спотворення, які проявляються як гармоніки основної частоти.
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Час, пс/ поділ

Рис. 5.1. Осцилограми вихідного сигналу фотодетектора на частоті 500 МГц при
низькому (225 мкВт) та високому (1,6 мВт) рівнях вхідної оптичної потужності
(Ропт)
Окрім того, такі нелінійності призводять до компресії чутливості
фотодіодів на високих частотах, оскільки потужність на основній частоті повинна
зменшитися у зв'язку з її перетворенням в гармонійні складові. Частотна
характеристика фотодіода, яка досліджувалася як функція від прикладеної
оптичної потужності, наведена на рис. 5.2. З рис.5.2 видно, що високочастотний
відгук зменшується в міру збільшення падаючої оптичної потужності. Такі
характеристики є важливими при дослідженні фотодіодів, які оптимізовані під
лінійне детектування великих фотострумів, що потрібно для поліпшення
технічних показників ліній передачі. Імпульсна характеристика фотодетектора
безпосередньо в залежності від падаючої

оптичної потужності або енергії

імпульсу. З експериментальних даних [30] спостерігається зменшення тривалості
імпульсу з відповідним тривалим спадом імпульсу в міру підвищення енергії
падаючих оптичних імпульсів. Причина такої нелінійної залежності вихідної
потужності сигналу від часу час прольоту пов'язана з накопиченням просторового
заряду в збідненій області, що призводить до залежності швидкості носіїв від
фотоструму. У підсумку в околі вузлів електричного поля всередині збідненої
області формуються поля просторового заряду, що призводить до значної
компресії відгуку сигналу.
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100 мкВт

1600 мкВт

Рис. 5.2. Нормована частотна характеристика відгуку фотодіоду при різних
значеннях падаючої оптичної потужності
для Pопт = 100, 200, 400, 800 і 1600 мкВт [30]
Для розуміння природи і поведінки цих нелінійностей в фотодіоді
необхідно докладне числове моделювання, так як фізика приладів занадто
складна для використання аналітичних математичних обчислень. Моделі для
аналізу транспорту носіїв належать до загального класу дифузійно-дрейфових
моделей, що застосовуються при моделюванні різних напівпровідникових
приладів.
Залежність чутливості від струму може виникнути під дією інших
пов'язаних з впливом тепла ефектів, зокрема, зсув енергетичної зони, коли під
впливом зміни температури зміщується межа зони провідності, що викликає
невелику зміну коефіцієнта поглинання. Багато потужних електронних приладів
в тому числі й фотодіоди обмежуються виключно тепловим навантаженням або
максимальною внутрішньої температурою. Наприклад, відмова приладів із
смугою 17 ГГц виникає при потужності розсіювання 260 мВт. Згідно з іншими
даними [209] відмови мають місце в діапазоні розсіяних потужностей від 25 до
400 мВт в залежності від типу фотодетектора. Теоретично визначено, що
найбільш ймовірною причиною відмови є викликаний температурою ефект
стрімкого збільшення темнового струму і умови пробою утворюються при
досягненні температури всередині матеріалу 550-800° С. На рис.5.3 наведено
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залежності теплового опору від смуги пропускання, а також відповідної
максимально допустимої потужності розсіювання приладу за умови підвищення

Максимальна допустима
потужність розсіювання, Вт

максимальної температури на 100 °С [209].

Рис. 5.3. Результати розрахунку теплового опору фотодіодів з обмеженою
смугою пропускання, в яких збіднена область виконана на базі InGaAs. Також
наведено результати розрахунку максимально допустимої потужності
розсіювання всередині збідненої області за умови підвищення максимальної
температури на 100° С.
Вимірювання залежності чутливості від струму можна використати для
оцінки нелінійних спотворень для фотодіоду. На базі результатів вимірювання
чутливості фотодіоду можна сформувати аналітичні вирази для розрахунку
гармонічних спотворень. Чутливість можна представити в вигляді розкладу в ряд
Тейлора поблизу деякого середнього фотоструму [30]:
1
2
  I     I AVG     I AVG  I  I AVG     I AVG  I  I AVG  ,
2

(5.1)

де   IAVG  та   I AVG  позначені перша і друга похідні чутливості по струму, що
оцінені при середньому струмі   I AVG  . Вирази для розрахунку відношення
потужності на гармоніках до потужності на основній частоті мають вигляд:
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P2f  I 2f   mPAVG
  
Pf  I f   2

2

3


 I AVG   I AVG     I AVG   2 PAVG   I AVG    I AVG    ,

2

P3f  I 3f   1 2 2

     m PAVG   I AVG    I AVG   ,
Pf  I f   8


(5.2)

2

(5.3)

де m ‒ глибина модуляції, PAVG ‒ середня оптична потужність.
При підстановці (5.1) в (5.2) та (5.3) були зроблені наступні основні
припущення: I    Po  , вхідна оптична потужність Po  PAVG  mPAVG sin 0t  та
If  m  I AVG  PAVG .

Тоді (5.3) дозволяє обчислити спотворення, що викликані

другою гармонікою. При m = 1 і PAVG = 1 мВт відношення потужності другої
гармоніки до потужності основної частоти дорівнює - 60 дБ, якщо знехтувати
впливом другої похідної, що складає близько до - 65 дБ при струмі 1 мА. Ця
емпірична методика коректна в разі, коли джерелом спотворення є нелінійна
чутливість, однак для пояснення інших спотворень слід залучати інші нелінійні
механізми.
Нелінійність чутливості, що пов'язана із фотострумом, не залежить від
частоти збудження. У наведеному вище прикладі це твердження в основному
виконується на низькій частоті, однак стає некоректним по мірі її підвищення до
точки, в якій час прольоту неосновних носіїв (електронів) в поглинаючому шарі
буде порівнянним з періодом генерації. Пов'язана з струмом чутливість не
повинна залежати від розміру фоточутливої поверхні, оскільки концентрація
основних носіїв (дірок), що визначає величину електричного поля в p  області,
досить висока і слабо залежить від поглинання. У підсумку пов'язана з струмом
чутливість визначена як внутрішній ефект, так як всі змінні, що визначають дану
нелінійність, в першому наближенні є внутрішніми по відношенню до фотодіоду.
Єдиний тип нелінійності чутливості, що залежить від розмірів області
засвічення, пов'язаний з ефектом просвітлення. Явище просвітлення добре відомо
в напівпровідниках. Просвітлення або насичення поглинання виникає, коли дія
сильного електричного поля призводить або до скорочення кількості існуючих
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кінцевих енергетичних станів, або до зменшення кількості початкових станів. У
будь-якому випадку коефіцієнт поглинання падає в міру зменшення кількості
існуючих актів поглинання. Просвітлення зазвичай спостерігається при впливі
коротких імпульсів випромінювання, коли високі оптичні інтенсивності дуже
ймовірні. Саме просвітлення було висунуто в якості причини суттєвого
зменшення чутливості в імпульсних оптичних лініях передачі фотонних АЦП, що
призвело до нелінійних спотворень, досить великих, щоб обмежити їх загальні
технічні показники. З припущення, що просвітлення само по собі залежить від
щільності потужності, випливає, що відповідна нелінійність фотодіода також
пов'язана з щільністю потужності. Оцінку впливу цієї нелінійності на нелінійні
спотворення при неперервному опроміненні проведено шляхом розрахунку
першої похідної чутливості за струмом. Чутливість дослідженого фотодіода
змінилася на 10% при зміні енергії імпульсу тривалістю 30 пс на 50 пДж [210]. Це
дозволяє оцінити величину першої похідної близько до 6 105 /мВт, що приблизно
в 100 разів менше пов'язаної зі струмом чутливості, що визначає спотворення.
Приведені вище нелінійності чутливості являють собою функцію тільки
внутрішніх характеристик приладу. До нелінійних показників чутливості, що
виникають під впливом зовнішніх чинників, можна віднести ті нелінійності, які
залежать від напруги на фотодетекторі. Наприклад, струм, що існує в опорі
навантаження, може зменшити напругу на фотодетекторі і викликати
нелінійність, пов'язану з прольотним часом. У багатьох фотодіодах чутливість
також може бути функцією напруги на фотодетекторі. Нелінійності чутливості,
що залежить від напруги, були безпосередньо пов'язані з нелінійними
спотвореннями в [210], де було показано, що зміна напруги зміщення на 7 В
призводить до зміни чутливості на 4%. Було висунуто припущення, що причиною
цього є ударна іонізація, коли прискорений рух дірок та/або електронів в області
високого поля може іонізувати додаткові носії, викликаючи зростання струму, що
еквівалентно, збільшенню чутливості. Даний ефект був віднесений до впливу
ударної іонізації в умовах сильного опромінення p  i  n  діодів. Результати
вимірювання чутливості в залежності від прикладеної напруги, а також
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розрахунки збільшення чутливості внаслідок ударної іонізації наведені на рис.
5.4. [210]/

Рис. 5.4. Експериментально виміряна характеристика відносної чутливості в
залежності від електричного поля в області власної провідності (прикладена
напруга, що поділена на ширину збідненої області) і теоретичний розрахунок
ударної іонізації
Щоб вивести аналітичні вирази для оцінки нелінійних спотворень на базі
розглянутого вище ефекту, пов'язаного з напругою, функцію чутливості
необхідно розкласти в ряд Тейлора. Ряд Тейлора для залежної від напруги
чутливості поблизу значення прикладеної напруги Va [211] можна записати як
1
2
 V    Va    Va V  Va    Va V  Va  ,
2

де

n Va 

(5.4)

‒ похідні чутливості поблизу значення Va . Відповідні вирази для

розрахунку гармонічних спотворень по другій і третій гармоніках можна записати
так:
2

P2f  I 2f   mPAVG
  
Pf  I f   2

2

3

2 
Va RL Va    Va  RL  2 PAVG  Va   Va  RL   , (5.5)

2

P3f  I 3f   1 2 2 2

     m RL PAVG  Va   Va   ,
Pf  I f   8

2

(5.6)
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де m ‒ глибина модуляції, RL ‒ опір навантаження, PAVG ‒ середня оптична
потужність.
Для використання (5.4) в (5.5) та (5.6) були зроблені наступні основні
припущення:

I   Va  Po , V   Va  Po RL ,

Po  PAVG  mPAVG sin 0t  , I f  m Va  PAVG .

вхідна

оптична

потужність

Розрахунок за (5.6) при m = 1, PAVG = 30

мВт, RL = 50 Ом,  = 0,002 А/Вт/В та  = 0, дає значення відношення потужності
другої гармоніки до потужності на основній частоті - 56,5 дБ.
Іншим дослідженим в [211] механізмом, що створює залежність чутливості
від прикладеної напруги, є ефект Франца ‒ Келдиша. Цей ефект описує осциляції
ймовірності переходу носія заряду для енергій, що перевищують межу зони
провідності, і ймовірність тунелювання під дією електричного поля для енергій
нижче цієї межі при наявності зовнішнього електричного поля. Результуючий
ефект полягає в зміні чутливості в залежності від довжини хвилі, особливо
поблизу від межі зони провідності. На рис. 5.5 наведені результати вимірювання
чутливості фотодіода поблизу межи зони провідності для напруг зміщення в
межах 315 В з кроком 2 В [211].

Рис. 5.5. Результати вимірювання чутливості в залежності від довжини хвилі за
різних прикладених напруг, що демонструє вплив ефекту Франца‒Келдиша. Всі
значення чутливості нормовані до значення за напруги 3 В на довжині хвилі
1550 нм.
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Вплив межі зони проявляється в зсуві чутливості в бік коротких хвиль при
підвищенні прикладеної напруги. У підсумку результуюча чутливість падає на
хвилях довших за 1575 нм і збільшується на хвилях коротших за 1525 нм. Також
джерелом нелінійності фотодетектора є ємність, яка може залежати від напруги
або струму.
Аналіз нелінійностей фотодетектора в аналітичному вигляді є складним,
тому дослідження спотворень в фотодіодах часто засновані на емпіричному і
числовому підходах. Джерела викликаних фотодіодом спотворень неможливо
визначити простими аналітичними засобами, тому їх вплив на характеристики
фотонних ліній передачі формулюють в термінах виміряних рівнів (рис.5.6) [30].

Рис. 5.6. Нормована АЧХ однополюсного RC-фільтра (напівжирна крива в
центрі) і АЧХ цього ж фільтра в разі невеликого збільшення (нижня крива) або
зменшення (верхня крива) ємності.
Технічні показники ліній з модуляцією інтенсивності випромінювання та
прямим детектуванням (МІВПД) та іншими методами модуляції поліпшуються із
збільшенням вихідного фотоструму за умови, що фотодетектор сам по собі не
вносить

надмірно

великих

спотворень.

У

більшості

досліджень,

що

проаналізовано в третьому розділі, передбачається, що передавальна функція
фотодіода H pd постійна і не залежить від середнього струму фотодетектора.
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Однак, дане припущення не завжди коректне. З метою вивчення цього питання
далі дається детальний аналіз внутрішніх обмежень фотодіода, пов'язаних з
генерацією фотострумів великого рівня.
Ефект компресії (залежності фотоструму від потужності оптичного
сигналу) в фотодетекторі можна розглянути стосовно до різних діючих оптичних
полів, включаючи їх імпульсний і безперервний режими роботи. Однак, завдяки
широкому застосуванню стандартних ліній передачі з МІВПД (з використанням
лазера безперервного випромінювання) найбільш важливою є характеристика
фотодіода під дією модульованого за інтенсивністю безперервного оптичного
сигналу. Для квадратурного-зміщеного ММЦ вхідний синусоїдальний сигнал
модулює інтенсивність вихідного випромінювання лазера, яке далі передається в
фотодетектор. Оптичний сигнал є комбінацією постійної складової великого
рівня і змінних в часі компонент малосигнальної модуляції на основній частоті
збудження і на гармоніках. Оскільки у фотодетекторі оптична потужність
безпосередньо перетворюється в фотострум, він також містить велику середню
складову і компоненти змінного струму меншого рівня. Отже, для оцінки
придатності фотодетектора в лінії з МІВПД на базі ММЦ його дослідження
повинно проводитися для великих постійних струмів з малою глибиною
модуляції.
Компресія відгуку фотодіода вимірюється за схемою на рис.5.7 [30], де
глибина модуляції сигналу двох фазосинхронізованих лазерів встановлювалась
шляхом

регулювання

амплітуди

кожного

лазера.

Випромінювання

не

модульованого лазера, що працює на різних довжинах хвиль, і модульованого
високочастотним сигналом лазера додаються і подаються на фотодіод. Хвилі
знаходяться в достатній близькості, щоб забезпечити надійне перекриття полів
всередині фотодіодної структури, але не так близько, щоб виникли інші продукти
змішування, які можуть дати внесок у невизначеність вимірювання.
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Рис. 5.7. Схема вимірювання компресії відгуку фотодіода
Результати вимірювань наведені на рис. 5.7 для середніх струмів 800 і 1000
мкА щодо відгуку фотодіода при середньому струмі 100 мкА [30].

Рис. 5.8. Відносні частотні характеристики фотодіода, що працює в
малосигнальному режимі при напрузі постійного зміщення ‒5 В.
Характеристики, що представлено на рис. 5.8, експериментально виміряні
за середніх струмів 800 і 1000 мкА та нормовані по АЧХ фотодіода при струмі
100 мкА [30]. Як видно з рисунку, при струмі 800 мкА відгук швидко зменшується
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на 13 дБ на частотах до 1 ГГц, а потім залишається приблизно на тому ж рівні на
частотах до 24 ГГц. При більш високому рівні компресії (струм 1000 мкА) відгук,
спочатку зменшується, потім піднімається приблизно на 0,7 дБ в смузі 224 ГГц.
Виявлена компресія відгуку пов'язана з накопиченням просторового заряду в
збідненій області. Причиною появи компресії частотної характеристики
насамперед є середній (а не піковий) фотострум.
Вимірювальну схему на рис. 5.7 можна використовувати для проведення
вимірювань

компресії

випромінювання

лазера,

шляхом

подачі

модульованого

на
в

випробувальний

малосигнальному

пристрій
режимі,

і

вимірювання його амплітудно-частотних характеристик при вимкненому лазері
безперервного випромінювання. Потім ці вимірювання повторюються при більш
високих значеннях середнього струму, що здійснюються шляхом регулювання
падаючої на випробувальний пристрій потужності безперервного лазера, і
розраховуються характеристики, нормовані за значеннями при малої потужності.
Явище деградації (зменшення) чутливості фотодіода спостерігається
внаслідок накопичення просторового заряду в збідненій області. Проведене
моделювання показало [30], що в умовах опромінення високої щільності
просторовий заряд, який генерований фотонами, створює значне послаблення
електричного поля поблизу краю збідненої області, що знаходиться біля шару n типу. Це призводить до акумулювання носіїв в області низького поля,
сповільнюючи їх швидкість настільки, що вони більше не дають внесок у
формування відгуку на високих частотах. Наслідком цього ефекту є зменшення
чутливості. Крім того, просторовий заряд значно впливає на активний і
реактивний опори фотодіода.
В даний час існує ряд пропозицій для послаблення ефектів генерування
просторового заряду. Закладені в них ідеї можна в загальних рисах розділити на
два напрямки: зменшення оптичної інтенсивності у збідненій області і
оптимізація її геометрії, матеріального складу і профілю легування. Оскільки
причиною послаблення електричного поля є концентрація просторового заряду в
збідненій області, очевидний висновок пов'язаний із зменшенням щільності
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оптичної потужності. У фотодіоді з поверхневим засвіченням воно реалізується
за рахунок якомога більш рівномірного розподілу світла по поверхні фото
чутливого шару. Альтернативне рішення полягає в застосуванні фотодетекторної
структури біжучої хвилі і розподілі поглинання по довжині хвилеводу [103].
Питання оптимізації геометрії, матеріалу і/або профілю легування фото
детекторних структур інтенсивно вивчається з точки зору зменшення впливу
просторового заряду [30].
Напрями досліджень включають розробку фотодіодів з подвійною
збідненою областю, фотодіодів з одним типом носіїв заряду і фотодіодів з
частково збідненою областю поглинання (PDA) [212]. У фотодіоді з подвійною
збідненою областю (DDR) використовується збіднена область на основі двох
різних матеріалів для оптимізації часу прольоту електронів і дірок з метою
розширення смуги пропускання фотодетектора. Згодом структура доопрацьована
з точки зору ослаблення ефектів просторового заряду [213].
Інший підхід полягає в застосуванні у збідненій області непоглинаючого
матеріалу, наприклад, InP в комбінації з поглиначем, що легований домішкою pтипу. Створений на базі даного підходу прилад названий фотодіодом з одним
типом носіїв заряду (UTC), оскільки його єдиними носіями є електрони, що
рухаються з високою швидкістю. Як показав аналіз, в цій структурі виникають
проблеми порівняно з випадком використання обох типів носіїв в режимі
насичення їх швидкостей. У варіанті фотодіода UTC-типу, який отримав
найменування модифікованого UTC (MUTC), досягнутий високий рівень
характеристик, його структура дуже схожа на фотодіод з подвійною збідненою
областю. В [113] було висунуто припущення, що, оскільки в фотодіоді UTC-типу
збіднена область може бути дуже тонкою, інжектовані з поглинача p-типу
електрони до того, як їх швидкість зменшиться (насититься) внаслідок розсіяння,
можуть рухатися балістично. Такі структури, які отримали в даний час назву
фотодетекторів з одним типом майже балістичних носіїв заряду (NBUTC), є
перспективними для високочастотних застосувань.
Як було зазначено в другому розділі, застосування фотодетекторів в
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фазованих антенних ґратках надає численні переваги. Існують численні переваги
потужних фотодетекторів для матричних додатків, в тому числі можливість
інтеграції

безпосередньо

з

антеною,

можливість

мінімізації

металевих

компонентів на загальній панелі масиву. У таких випадках ефективність
перетворення потужності фотодетекторної схеми є головною проблемою. Якщо
фотодетектор представлений ідеальним джерелом струму з паралельною ємністю
і послідовним опором RS  1 a , де а ‒ крутизна кривої залежності струму компресії
фотодетектора від напруги зміщення. Зовнішнє зворотне зміщення ( Vbias )
прикладається через індуктивність. Вихід фотодетектора через роздільний
конденсатор підключений до навантаження Rload . Постійний струм (Iзм) протікає
тільки через послідовний опір, а його змінна складова ( I RF ) ‒ через послідовний і
навантажувальний опір. Тоді ефективність перетворення потужності в такій схемі
визначається виразом [214]:

 
RF

де P

RF

PRF
Pbias  Popt



PRF
 I змVbias  I зм 

,

(5.7)

‒ середня високочастотна потужність у зовнішньому навантаженні, Pbias ,

Vbias ‒ потужність та напруга в ланцюгу зворотного зміщення, Popt ‒ вхідна оптична

потужність,  ‒ чутливість фотодетектора.
Відповідно до прийнятих умовних позначень знак «мінус» в члені I змVbias
визначається знаком Vbias , яке буде від’ємним для зворотного зміщення фотодіода.
Щоб забезпечити функціонування в лінійному режимі, напруга зміщення повинна
бути більше, ніж сума граничної напруги фотодетектора ( Vth ), постійної напруги
і максимальної високочастотної напруги. Математично така умова може бути
представлена у вигляді:
Vbias  Vth 

I зм
1

 max  I RF (t )    Rload   .
a
a


(5.8)

Прирівнюючи праву і ліву частини (5.8), тобто створивши режим, коли
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напруга

зміщення

відповідає

максимальному

значенню

ефективності

перетворення потужності, одержимо:
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I зм

1


 max  I RF (t )  I зм  Rload    I змVth  I зм 
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a




.

(5.9)

Рівняння (5.9) є загальним для будь-якої форми високочастотного змінного
струму

I RF .

Параметри a, Vth

та 

безпосередньо пов'язані з самим

фотодетектором. Струми I зм і I RF , хоча і пов'язані з чутливістю фотодіода, можна
вважати обумовленими збуджуючим сигналом.
Режим збудження фотодіоду чисто синусоїдальним сигналом за аналогією
з транзисторними підсилювачами можна позначити як режим класу А. У цьому
2 2
випадку I RF (t )  mI зм sin RFt , PRF  m I зм Rload 2 та max  I RF (t )  mI зм , де m ‒

глибина модуляції. Такий збуджуючий сигнал може бути досягнутий на практиці
при малосигнальній (лінійній) модуляції з використанням ММЦ або за
допомогою гетеродинної схеми на базі двох лазерів, частоти яких рознесені на
циклічну частоту RF . Уводячи вище наведені значення в (5.9) і виконуючи
перетворення, можна отримати наступний вираз



RF

 2 2(m  1) 1
2
1

 


V
th  

2
 
 m am Rload 2 Pload Rload  

1

(5.10)

Результати розрахунку по (5.10) з використанням чотирьох наборів
параметрів наведені на рис. 5.9. При розрахунках передбачається: 100% -а
модуляція (т= 1), Rload = 50 Ом і невелика від’ємна гранична напруга, Vth = ‒0,4
В. Верхня лінія ‒ це графік ефективності перетворення потужності для майже
ідеального фотодіода при a  та  = 1 А/Вт. Як видно з графіка, ефективність
перетворення потужності асимптотично наближається до 50% ‒ теоретичної межі
для синусоїдальної модуляції.
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Рис. 5.9. Результати розрахунку за виразом (5.10) в різних режимах роботи
фотодіода. Для всіх графіків: т= 1, Rload = 50 Ом та Vth = ‒0,4 В. Інші параметри
мають значення: а) a  і  = 1 А/Вт; б) а = 0,35 A/В і  = 1 A/Вт; в) а = 0,35
А/В і  = 0,5 A/Вт; г) а = 0,13 A/В і  = 0,5 А/Вт
У порівнянні з нею друга лінія демонструє ефект від збільшення
послідовного опору, що робиться за рахунок а = 0,35 A/В при збереженні всіх
інших параметрів. Відзначимо, що два верхніх графіка близькі при малих
значеннях PRF , але прагнуть до різних асимптотичних меж при великих PRF .
Порівняння другої і третьої ліній показує, що  впливає на інтенсивність
перетворення потужності тільки при малих

PRF , але не змінює рівня

асимптотичної межі. Всі ці особливості можуть бути легко визначені шляхом
аналізу (5.9). Найнижча лінія показує ефективність перетворення потужності для
реального приладу з а = 0,13 A/В та  = 0,5 А/Вт.
Інтенсивність перетворення потужності ідеального фотодетектора може
перевищити межу 50% за умови його збудження сигналом не синусоїдної форми.
Зокрема, можна досягти RF  81 % при збудженні прямокутними сигналами.
Причина полягає в тому, що у прямокутного сигналу відношення потужності
синусоїдальної складової основної частоти до середнього струму набагато
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більше, ніж у чисто синусоїдального сигналу тієї ж потужності. Збільшення
ефективності виходить за рахунок появи перекручень, тобто суттєвої потужності
компонентів на більш високих частотах. При використанні ММЦ для формування
збуджуючого сигналу можна отримати максимальну ефективність 67% для
ідеального фотодіода.
Числовими методами отримано [215], що максимальна ефективність
перетворення потужності ідеального фотодетектора досягається за постійного
зміщення Vbias  0, 494 V і напруги високочастотного сигналу VRF  0,572 V . Ці
значення відрізняються від отриманих значень, що забезпечують максимальну
вихідну потужність на основній частоті для ліній передачі на базі ідеального
ММЦ: VRF  0,586 V та Vзм  0,5 V . В [215] визначено, що максимум RF
забезпечує величина Vзм , яка змінюється в залежності від параметрів неідеального
фотодетектора, однак оптимальне значення VRF  0,586 V , залишається незмінним.
Результати розрахунку і дані вимірювань [215] для фотодіода з діаметром
фоточутливого вікна 68 мкм, Vth  ‒0,36 В, а = 0,33 А/В та  = 0,5 A/Вт наведено
Потужність RF сигналу, дБм

на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Результати вимірювання (символи) та розрахунків (лінії) ефективності
перетворення оптичної потужності та вихідної потужності радіосигналу для
фотодіода
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5.3. Досягнення в області фотодетекторів міліметрового діапазону
Досягнення в області фотодетекторів високої потужності безперервно
зростають, оскільки вони пов'язані з розвитком мікрохвильової фотоніки.
Найвищі значення фотострумів, що отримані для одиночних приладів в
мікрохвильовому діапазоні, дорівнюють близько 200 мА [30]. При цьому на
частотах мікрохвильового діапазону досягнуті вихідні потужності близько 1 Вт,
які зменшуються приблизно до 100 мВт в міліметровому діапазоні хвиль.
Для освоєння безпроводових технологій ММХ для частот вище 60 ГГц
(особливо 75-110 ГГц) обмеження накладаються часом відгуку p-i-n фотодіода,
тобто смуга пропускання p-i-n фотодіода обмежена 70 ГГц [216] (рис. 5.11,а).
Однак, останнім часом в області фотонних технологій спостерігається величезна
еволюція. Було запропоновано і продемонстровано фотодіоди UTC-PD
(unitraveling-carrier photodiode) з одним типом носія електричного заряду, які
можуть працювати в області міліметрового і субміліметрового діапазонів.
Фотодіоди UTC-PD демонструють пропускну здатність до 110 ГГц і вихідну
потужність понад 1 мВт на частоті 120 ГГц [30]. У поєднанні з технологією
Photonic Integrated Circuit (PIC) фотодетектор UTC-PD може бути інтегрований з
лазерами, що налаштовуються, підсилювачами і модуляторами на одному
фотонному чипі.
Також в роботі [217] продемонстровано пристрій UTC-PD із верхньою
граничною частотою 170 ГГц, який досяг ефективності 0,27 А/Вт на довжині
хвилі 1,55 мкм з вихідною потужністю до ‒5 дБм (рис. 5.11,б).
На сьогодні найбільш перспективними вважаються p  i  n фотодіоди PDAтипу і різні варіанти фотодіодів UTC-структури. Для прикладу в PDA-фотодіоді
зі зворотним засвіченням на частоті 5 ГГц досягнута вихідна потужність 29 дБм.
У приладах UTC-типу область поглинання повністю легована домішкою p-типу,
і тільки електрони діють як активні носії.
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а)

б)
Рис. 5.11. Частотно-залежний відгук фотодіоду, нормований на рівень
потужності самої низької частоти (1 ГГц): а) фотодіод p-i-n U2T p (S/N 89775
B9W.0163), Rвх = Rвих= 50 Ом для фотострумів Iзм = 3,75 мА [216]; б) фотодіод
типу UTC-PD для фотоструму 5 мА і напруги зворотного зміщення 3 В [217]
В

огляді

результатів

розробок,

пов'язаних

з

p i n-

та

UTC-

фотодетекторами, показано [30], що в останніх реалізується набагато більша
вихідна потужність в міліметровому діапазоні хвиль. Наприклад, одиночний
фотодіод UTC-типу забезпечує потужність 17 дБм на частоті 40 ГГц. У фотодіоді
типу MUTC, що є модифікованим варіантом UTC-фотодіоду, використовуються
області поглинання з частковим легуванням р- домішкою, що робить його
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подібним фотодіоду DDR-структури. Оптимізація концентрації домішок в
фотодетекторах MUTC-типу дозволила досягти вихідної потужності до 0,75 Вт на
частоті 15 ГГц. Найвища смуга пропускання в потужних фотодетекторах
забезпечується, коли для збільшення дрейфової швидкості електронів в колекторі
додатково формується заряд p-типу. В таких приладах, які називаються
фотодетекторами NBUTC-типу, продемонстрована вихідна потужність 10 дБм на
частоті 110 ГГц. Ще одні високочастотні конструкції, що функціонують в Wдіапазоні, ґрунтуються на різних варіантах фотодіодів типу DDR [30].
Крім поліпшення параметрів на рівні приладів використовуються різні
методи структурної оптимізації з метою досягнення великої вихідної потужності
високочастотного сигналу в радіо фотонному приймальному модулі. Зокрема, для
одиночних фотодетекторів запропоновано формування оптичного променю з
метою більш рівномірного розподілу падаючої оптичної потужності в порівнянні
з випадком безпосереднього стикування з волокном. Також відомі варіанти
побудови приймального модулю на базі декількох фотодетекторів. Наприклад,
запропоновані наступні варіанти побудови таких фотодетекторних ґраток:
паралельний

з

прямим

підсумовуванням

фотострумів

і

потужностей

високочастотних сигналів і послідовний з підсумовуванням фотострумів в схемі
біжучої хвилі. В роботі [217] досягнуто по такій схемі максимальні рівні вихідної
потужності RF від 8,9 до 5,1 дБм в діапазоні частот від 60 ГГц до 120 ГГц, де
збалансована мікросхема фотодіоду має смугу пропускання 3 дБ, рівну 80 ГГц.
Крім цього, відомі приклади дослідження потужних балансних фотодетекторів в
інтегральному виконанні.

5.4. Метод інтеграції зовнішньої модуляції, техніки множення частоти
та дистанційного гетеродинування з поляризаційним розподілом
Для компенсації обмежень, що пов’язані з граничною частотою зовнішньої
оптичної модуляції радіосигналів та обмеженням пропускної здатності та
вихідної потужності фотодетекторів можливо об’єднання технологій оптичного
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гетеродину,

зовнішньої

модуляції,

попереднього

кодування

керуючого

генератора.
В останні декілька років було запропоноване низка методів для реалізації
систем з технологією RoF, які можуть генерувати і передавати радіочастотну
несучу

з

використанням

зовнішньої

модуляції

інтенсивності,

в

якої

використовується биття бічних смуг, та може забезпечити для системи з
технологією RoF стабільність радіочастотної несучої, яка залежить від
характеристик

керуючого

генератора.

Поєднання

зовнішньої

модуляції

інтенсивності з технікою множення частоти може реалізувати генерацію
високочастотного сигналу ММД з зменшеною пропускною здатністю для
оптичних та електричних компонентів передавача.
На рис.5.12 представлена принципіальна схема одержання модульованого
сигналу ММД на основі одного зовнішнього модулятору ММЦ.

Рис. 5.12. Принципова гібридна схема формування та передачі
квадратурно модульованого сигналу ММД, яка ґрунтується на одному ММЦ
(модулятор Маха-Цендера) та попередньо кодованому управляючому приводі;
PRBS - генератор псевдовипадкової бітової послідовності, DAC - цифроаналоговий перетворювач; PD – фотодетектор; ECL – лазер з зовнішньою
резонаторною порожниною
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Якщо не враховувати втрати потужності сигналу в модуляторі і прийняти,
що коефіцієнт поділу потужності двох плечей збалансованого MMЦ дорівнює 0,5,
тоді оптичне поле на виході MMЦ може бути виражене в такий спосіб [218]:

  VRF  t   
Eout (t )  E0 cos  
 cos  2 f optt  
2


  V

V
 E0 cos   зм  m cos  2 f RFt    cos  2 f optt 

 2  V V

,

(5.11)

де E 0 та f opt ‒ амплітуда та частота оптичної несучої EOF (t )  E0 cos  2 foptt  ;

VRF (t )  Vзм  Vm cos  2 f RFt  ‒ прикладена напруга, яка керує різницею фаз
 VRF  t  оптичної несучої, що індукована між двома плечима MМЦ; Vзм ‒
напруга постійного зміщення; V ‒ напівхвильова напруга ММЦ; Vm ‒ амплітуда;
f RF ‒ частота електричного вхідного сигналу RF.

Вводячи коефіцієнти m   2V   Vm ‒ глибина модуляції, b   2V   Vзм
‒ постійний фазовий зсув, вираз (5.11) можна переписати в вигляді:

cos b  cos  m cos  2 f RF t    


Eout (t )  E0 
  cos  2 f optt  . (5.12)

 sin b  sin  m cos  2 f RF t   

При розкладанні рівняння (5.12) в ряди по гармонікам сигналу модуляції
одержаний вираз, якій дає можливість оцінки амплітуд гармонік на виході
модулятору [30]:


Eout (t )  E0 cos b  J 0 (m) cos(opt t )    J 2 n (m) cos opt t  2nωRFt  n 
n 1


 J 2 n (m) cos opt t  2nωRFt  n    E0 sin b   J 2 n 1 (m) cos optt
, (5.13)
 n 1





  2n  1 ωRFt  n )  J 2 n 1 (m) cos opt t  (2n  1)ωRFt  n  

де J n функція Бесселя першого роду n-го порядку, ωRF  2 fRF , ωopt  2 f opt .
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Якщо напругу зсуву встановлено на Vзм  V , cos b  0 , sin b  1 (ММЦ
зміщений в нульовій точці) модуляція сигналу ММД буде типу DSB-OCS, і її
можна записати так:


Eout (t )  E0   J 2 n1 (m)cos optt  (2n  1)ωRFt  n 
n 1

 J 2 n1 (m)cos opt t  (2n  1)ωRFt  n  .

(5.14)

В спектрі залишаються тільки оптичні бічні смуги непарного порядку і
відсутній вхідний сигнал, якій є керуючим. В результаті квадратичний фотодіод
(PD) дає двохчастотний сигнал 2ωRF. Амплітуди генерованих оптичних бічних
смуг пропорційні амплітудам відповідних функцій Бесселя, які пов'язані із
глибиною модуляції m.

Eout (t )  E0  J1 (m)cos (opt  ωRF )t   J1 (m)cos (opt -ωRF )t 
 J 3 (m)cos (opt  3ωRF )t   J 3 (m)cos (opt -3ωRF )t 



 J 5 (m)cos (opt  5ωRF )t   J 5 (m)cos (opt -5ωRF )t 

(5.15)

Функції Бесселя J1 ( 2), J3 ( 2), J5 ( 2) мають значення 0,5668, 0,0690,
0,0022 відповідно.
Якщо напругу зсуву встановлено на Vзм  V , cos b  1 , sin b  0 (ММЦ
зміщений в бік максимуму коефіцієнта пропускання) в спектрі залишаються бічні
смуги парного порядку:


Eout (t )  E0   J 2 n (m)cos optt  2nRFt  n 
n 1

 J 2 n (m)cos optt  2nRFt  n  .

Для n=2,4,6 (5.16) можна переписати:

(5.16)
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Eout (t )  E0  J 2 (m)cos (opt  2ωRF )t   J 2 (m)cos (opt -2ωRF )t 
 J 4 (m)cos (opt  4ωRF )t   J 4 (m)cos (opt -4ωRF )t 



 J 6 (m)cos (opt  6ωRF )t   J 6 (m)cos (opt -6ωRF )t 

. (5.17)

Функції Бесселя J 2 (2), J 4 (2), J6 (2) приймають значення 0,35283, 0,033996,
0,0012024 відповідно.
Коли дві сформовані піднесучі першого порядку гетеродинно змішуються в
фотодіоді, основна складова сигналу на виході фотодіоду визначається як:

1
2
I RF  Eout
 J12  m  cos  2RFt  ,
2

(5.18)

де ℜ – струмова чутливість фотоприймача.
Впровадження вдосконаленої векторної модуляції сигналу в системах з
технологією RoF може подолати обмеження недостатніх ресурсів спектру та
значно підвищити швидкість безпроводової передачі [199]. Для генерації
векторного сигналу фотонної багато амплітудної квадратурно-амплітудної
модуляції (QAM) в ММД довжин хвиль може бути застосовано схему, що
показана на рис. 4. Генерація векторного сигналу забезпечується одним MMЦ в
комбінації з оптичним селективним перемикачем довжин хвиль (англ. wavelength
selective switch, WSS), з якого селективним чином обираються бічні смуги
необхідного порядку для гетеродинного биття (рис.5.13). Регулювання частоти не
є гнучким через використання попереднього кодування передавача (по амплітуді
і фазі). На виході ММЦ з'являється кілька оптичних піднесучих. Потім дві
піднесучі з певним частотним інтервалом можуть бути відфільтровані за
допомогою WSS, і на виході фотодіоду одержується необхідний QAM
модульований сигнал на заданої несучої ММД з заданою амплітудою і фазою.
Множення частоти I/Q сигналу в 2 (4, 6, 8) може бути досягнуто, коли МMЦ
працює в режимі зміщення в різних точках (максимальної і мінімальної вихідної
інтенсивності), WSS програмується на різні смугові канали.
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Рис.5.13. Принципова гібридна схема формування квадратурно модульованого
сигналу міліметрового діапазону з можливістю множення частоти f RF сигналу
управляючого електроприводу в 2 (4, 6, 8) рази
В разі вдосконаленої векторної модуляції, радіочастотна несуча

f RF

генератору, що управляє, переносить дані модуляції QAM з множиною амплітуд
на двох електродний модулятор ММЦ, якій модулює вихідний сигнал лазеру на
частоті f opt . Поле безперервної хвилі лазеру EOF та напруга сигналу, що управляє,
можуть бути виражені наступним чином:
EOF (t )  E0 cos optt 

(5.19)

VRF (t )  Vзм  Vm cos RFt  RF (t )  ,
де Vm та RF (t ) ‒ амплітуда та фаза управляючого радіочастотного електричного
сигналу на частоті f RF ( RF  2 f RF ), Vзм - напруга постійного зміщення.
Для модуляції QPSK, Vm є сталою величиною. Для модуляції QAM8 вона
має декілька різних значень, тоді дані приводу передають I/Q модуляцію з
множинною амплітудою. Таким чином, коли ММЦ зміщений в бік максимуму
коефіцієнту пропускання, його вихідний сигнал може бути виражений у
наступному вигляді:
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Eout  t   E0  ioptt  exp im cos RFt  RF (t )   
 E0 exp  iopt t  exp  im cos RFt   RF (t )  

(5.20)



 E0  J 2 n (m)exp i opt  2nRF  t  i 2nRF (t ) 
n 1

,

m   2V   Vm cos RF  t  .
Коли селективний перемикач WSS використовується для вибору двох
оптичних піднесучих порядку 2n та рознесення частот 4nfRF (n = 1, 2 ...), на виході
WSS сигнал може бути виражений у вигляді:





exp i opt  2nRF  t  i 2nRF (t )

EWSS  2 E0 J 2 n (m) 
  exp i opt  2nRF  t  i 2n RF (t )







.


(5.21)

В результаті оптичного гетеродинування на виході фотодіоду основна
складова струму, що генерується приймає вигляд:

1
I RF  E02 J 22n  m  cos  4nRFt  4nRF  t   , n  1,2...
2

(5.22)

Аналогічним чином генерується оптичний сигнал от двохелектродного
ММЦ, якій зміщений в своєї мінімальної точці передачі, тоді форма сигналу, що
управляє, має вигляд (5.19):



Eout  t   E0  iopt t  exp im cos RFt  RF (t )   i  
2



 E0 exp  iopt t  exp  im cos RFt   RF (t )  i  
2


(5.23)



 E0  J 2 n1 (m)exp i opt  (2n  1)RF  t  i (2n  1)RF (t )  .
n 1

В цьому випадку на виході ММЦ формуються оптичні піднесучі непарного
порядку з інтервалом в 2fRF. Якщо WSS налаштований на вибір двох оптичних
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піднесучих з однаковим порядком 2n–1 та частотний інтервал дорівнює (4n - 2)fRF
, n = 1, 2 ..., тоді сигнал на виході WSS може бути виражений як:





exp i opt  (2n  1)RF  t  i(2n  1)RF (t )

EWSS  2 E0 J 2 n1 (m) 
  exp i opt  (2n  1)RF  t  i (2n  1)RF (t )







 . (5.24)


Після квадратичного перетворення сигналу в фотодіоді форма струму, що
генерується, приймає наступний вигляд:

1
I RF  E02 J 22n1  m  cos (4n  2)RFt  (4n  2)RF  t  .
2

(5.25)

З цього виразу видно, що в даному методі множення частоти також
одночасно приводить до множення фази з одним і тим самим коефіцієнтом. Окрім
того, амплітуда та фаза модульованого вихідного сигналу передавача мають
задовольняти вимогам:





ATX  J n2  2V   Vm cos   t  , TX  2nRF (t ) , n=1,2,3…(5.26)

де n - порядок обраних оптичних піднесучих.
З (5.26) видно, що амплітуда і фаза радіочастотного сигналу, що управляє,
повинні бути попередньо закодовані. Для відомих даних багато амплітудної QAM
модуляції значення ATX і ϕTX являють собою попередньо кодовану амплітуду і
фазу, які можуть бути призначені радіочастотному сигналу, що управляє.
Слід зазначити, що коли дані передавача модулюються за методом QPSK,
тоді потрібно тільки попереднє кодування фази. Однак коли дані передавача
приймають сигнали з багато амплітудною QAM модуляцією, наприклад 8QAM,
то потрібна попереднє кодування фази і амплітуди. Тому, алгоритми
амплітудного і фазового попереднього кодування можуть змінюватися при
використанні різних форматів модуляції.
За допомогою інтеграції гібридних волоконно-ефірних технологій можливо
також реалізувати мультиплексування в ММД за поділом по поляризації, що ще
більше може підвищити ефективність використання МIMO технології [199]. Для
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зменшення впливу в таких системах поляризаційної модової дисперсії та інших
лінійних і нелінійних оптичних спотворень при передачі можливо більш
прийнятним буде використання дистанційного гетеродинування (рис.5.14).

Рис. 5.14. Принципова схема реалізації гібридної волоконно-ефірної архітектури
мережі в ММД з використанням дистанційного гетеродинування, MIMO
технології з поляризаційним мультиплексуванням: LNA – малошумовий
електричний підсилювач, EA - вузькосмуговий електричний підсилювач, СО волоконно-оптичний відгалуджувач, PBC - поляризаційний мультиплексор, АТТ
- оптичний атенюатор (для балансу потужності двох відгалужень), EDFA –
ербієвий волоконний підсилювач, SPL - дільник потужності, BPD - балансний
фотодетектор
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У

цьому

методі

оптичний

квадратурно

модульований

сигнал

з

використанням поляризаційного мультиплексування (PDM-QPSK(QAM)) в
основній смузі частот

оpt,1 (лазер 1) після волоконно-оптичної передачі по

одномодовому волокну може бути отриманий в центральному офісі передавача
(центрі

обробки

даних)

(рис.5.14,а).

Потім

він

піддається

оптичному

гетеродинуванню з несучою (лазер 2) на базовій станції передавача (рис.5.14,б),
щоб сформувати безпроводовий сигнал ММД, модульований в форматі PDMQPSK(QAM). В оптичному гетеродинному перетворювачі з підвищенням частоти
є лазер, що функціонує як локальний генератор (ECL лазер 2), два поляризаційних
мультиплексора (PBС) і два волоконно-оптичних розгалужувача (OC), що
використовуються для реалізації поляризаційного рознесення прийнятого
оптичного сигналу і сигналу від лазеру 2 в оптичному домені до гетеродинного
биття. А також два швидкодіючих збалансованих фотодетектора (BPD), що
безпосередньо перетворюють компоненти X- і Y-поляризації оптичного сигналу
в частотний ММД, і дві рупорні антени передавача. Потім компоненти з
підвищеним перетворенням по частоті одночасно відправляються у вільний
простір і приймаються двома відповідними рупорними антенами (MIMO 2 × 2) з
використанням

поляризаційного

мультиплексування

(рис.5.14,в).

У

безпроводовому приймачі ММД (рис.5.14,г) є двоступеневе перетворення з
пониженням частоти. В аналоговому перетворенні першого етапу компоненти
поляризації X і Y відповідно перетворюються з пониженням частоти до нижчої
проміжної

частоти,

потім

за

допомогою

збалансованого

змішувача

і

синусоїдального радіочастотного (RF) сигналу несуча частота відновлюється.
Аналого-цифрове перетворення реалізується в цифровому запам’ятовуючому
осцилографі та далі на другому етапі здійснюється цифрова обробка інформації.
Після передачі сигналу ММД через безпроводовий канал за технологією
MIMO, передані дані можуть бути відновлені знову методом оптичного
гетродинування (рис.5.15), і передані по оптоволокну, наприклад, на іншу базову
станцію.
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Рис. 5.15. Архітектура гібридної волоконно-ефірної мережі, в якій реалізовано
відновлення оптичного сигналу з радіосигналу ММД, переданого через
безпроводовий канал, для передавання в наступну волоконно-оптичну мережу:
TOF: оптичний фільтр, який пере налаштовується та використовується для
фільтрації однієї бічної смуги і оптичної несучої
Електричний сигнал може бути перетворений через два паралельних
модулятора ММЦ на базовій станції приймача в оптичний сигнал ММД, який має
оптичну несучу і дві бічні смуги PDM-QPSK, рознесені на f RF від оптичної
несучої (ECL лазер 3). Після фільтрації однієї бокової смуги і оптичної несучої
тільки одна бічна смуга в якості оптичного сигналу основної смуги передається
по оптоволокну в центральний офіс приймача. Завдяки використанню широкої
смуги пропускання і високих частот, інтеграція волоконної і безпроводової
технології, може забезпечити багатогігабітну мобільну передачу даних.
Використання аналогового перетворення з пониженням частоти перед
електрооптичним перетворенням може знизити вимоги до ширини смуги частот
для ММЦ, а також, можливо, буде ефективним методом для сумісності
(безшовної інтеграції) з наступною мережею мобільного зв'язку, що займає,
наприклад, більш низькі смуги частот.
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5.5. Інтеграція швидкодіючих фотодетекторів з антенними елементами
фазованої антенної решітки
Для реалізації перспективних широкосмугових телекомунікаційних систем
в ММД необхідна технологія формування випромінювання з високим
коефіцієнтом підсилення і динамічними параметрами для уникнення завад
(блокувань) сигналу. До того ж на частотах ММД властиві високі значні втрати
на трасі та енергоспоживання, що накладає серйозні обмеження на дальність
передачі сигналів. ФАР є ключовою технологією для майбутніх широкосмугових
мобільних додатків 5G і наступних поколінь, в яких формування променя
керується амплітудою і фазою змінних струмів, які живлять випромінювальні
елементи ФАР. Крім того, для обробки втрат на трасі в поєднанні з низькою
потужністю випромінювання і динамічно керованими ФАР забезпечують більш
високу ступінь захисту від випромінювання, підвищують стійкість до
багатопроменевого розповсюдження і зменшують завади в каналах, що в цілому
підвищує енергетичну і спектральну ефективність. Однак формування діаграм
спрямованості ФАР на частотах ММД електричним методом є складною
проблемою, пов'язаною з формуванням фазових затримок з низькими шумами
(втратами), вузькою смугою електричних компонентів, громіздкістю і складністю
пристроїв. Оптоелектронні (фотонні) методи формування діаграм спрямованості
ФАР, як показано у 2 розділі, забезпечують більш широку смугу пропускання і
менші втрати в порівнянні з електричними компонентами, що робить
оптоелектронні управління ФАР рішенням для інтелектуальних антен в ММД.
Однак оптоелектронні методи для ФАР мають серйозні проблемами пов'язані з
інтеграцією швидкодіючого фотодетектора з антеною, що вимагає ретельного
проектування, в якому слід приділяти особливу увагу аналізу енергетичного
балансу, а також управління фазою і амплітудою антенних елементів повинно
виконуватися ефективним чином.
Формування променя і його управління пояснювалось в 4 розділі.
Налаштування фази можуть бути досягнуті з використанням диференціальної
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затримки τ, і для лінійних ФАР умова для максимального підсилення згідно
(4.59):

max  sin  2 f RF 

(5.27)

Генерація, настроювання частоти ММД фотонними методи аналізувалася в
3 розділі. Основні ефективні методи засновані на зовнішній модуляції і
оптичному гетеродинуванні (битті в PD спектральних компонент, розділених на
необхідну частоту RF сигналу). Сигнал в результаті биття двох мод з частотами

f

opt,1

та f

opt,2

( f RF  f

opt,1

f

opt,2

) має форму:

E(t )  E01 (t )exp i  2 fopt,1t  1 (t )   m t  E02 (t )exp i   2 fopt,2t  2 (t )  , (5.28)
де E01 (t ) та E02 (t ) амплітуди, що враховують флуктуації інтенсивності, тоді як
𝑚(𝑡) являє собою складний модулюючий сигнал, що дозволяє моделювати як
амплітудні, так і фазові квадратурні модуляції, 1 (t ) і 2 (t ) фазові флуктуації обох
полів, які підкоряються вінерівському процесу. Згідно (3.3) форму струму на
виході PD можна виразити таким чином:
I out,PD   E (t )  I N (t ) ,
2

(5.29)

де I N (t ) - шумова гауссова складова струму на виході PD.
Після фільтрації радіочастотних RF компонентів форма сигналу з (5.28),
(5.29):

I out,PD  E01 (t ) E02 (t ) m  t  cos  2 f RF  m (t )   (t )  I N (t ) ,

(5.30)

де m  t  та m (t ) амплітуда та фаза модулюючого сигналу 𝑚 (𝑡) відповідно.
З (5.30) видно, що згенерований сигнал спотворюється флуктуаціями
амплітуди, які в основному викликані шумами, що проаналізовані в підрозділу
3.5, 4.5 (формула 4.27), домінуючим з яких є шум викликаний флуктуацією
оптічної інтенсівності лазера  RIN . За допомогою зовнішньої модуляції поля
мають корельовані фазові шуми, так як вони генерується в одній зовнішній
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резонаторній порожнині лазера ECL і компенсують один одного, і тому
генерірація радіочастотних несучих відбувається з більш високою спектральною
чистотою. Кореляція шумів також може бути досягнута за допомогою оптичної
синхронізації двох інжекційних лазерів із загальним провідним лазером [32].
Також, в залежності від архітектури електричного живлення випромінюючих
елементів ФАР, система може бути дуже чутливою до фазового шуму
радіочастотного сигналу, особливо в ММД, оскільки, форма діаграми
спрямованості змінюється з різницею фаз між антенними елементами.
Раніше аналізувалося (підрозділи 5.2, 5.3), що робоча смуга пропускання PD
обмежена часом дифузії, який потрібен дірками і електронами для досягнення
електродів. Цей час може бути зменшено шляхом укорочення внутрішнього шару
PD, але це призводить до значного зниження ефективності, і, отже, динамічний
діапазон також зменшується. В якості альтернативи, час дифузії може бути
зменшений, якщо використовуються тільки носії з високою рухливістю. У
фотодетекторах типу UTC-PD використовується тільки один тип носіїв
(електрони), тим самим підвищується продуктивність пропускної здатності
оптоелектронних систем. Досягнута потужність досягається 10 мВт при смузі
пропускання 3 дБ, що дорівнює 100 ГГц. Останнім часом повідомляється про
більш вдосконалену схему з підвищеною потужністю і шириною смуги, 25 мкВт
і 0,9 ТГц відповідно [219].
Випромінювана потужність ФАР обмежена характеристиками потужності
PD, так як включення електричних підсилювачів вносить великі втрати (шуми)
радіосигналу. Однак використання великого масиву ФАР допомагає подолати це
обмеження потужності. Випромінювана кожним елементом потужність обмежена
вихідною потужністю фотодетектора Pout,PD :

Pel  kPout,PD ,

(5.31)

k - коефіцієнт, що враховує невідповідність імпедансу, а також омічні втрати.

Максимальна випромінювана потужність ФАР, що складається з N
елементів відповідно до (5.31):
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PФАР  NPel .

(5.32)

Отже еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність дорівнює:
EIRP  PФАРG ФАР .

(5.33)

Коефіцієнт посилення антени можна виразити у відповідності з формулою
(4.62). Отже, як видно з (4.62) і (5.33) зі збільшенням кількості антенних елементів
зростає випромінювальна потужність, а також збільшується максимальне
підсилення ФАР. Однак більша кількість елементів зазвичай призводить до
значних втрат на розподіл потужності в оптичній розподільчий мережі, що може
вимогати оптичного підсилення.
Волоконно-оптична архітектура для формування випромінювання в ФАР
може бути представлена в різних варіантах з одним або декількома генераторами
ММД, мати виділену довжину хвилі для кожного елемента антени або подачу на
елементи однієї довжини хвилі (рис.5.16). Важливою проблемою в таких системах
є фотонний контроль фаз для елементів ФАР. Фаза може контролюватися
безпосередньо в процесі оптичної генерації, що призводить до нелінійного
фазового контролю, але в більшості випадків оптична затримка в режимі
реального часу застосовується після генерації оптичного сигналу. Методи
фотонного управління фазами елементів ФАР мають багато різних варіантів [30].
У режимі реального часу управління фазою антенного елемента досягається за
допомогою затримки оптичного биття. В цьому випадку якщо нехтувати фазовим
шумом, тоді електричне поле перед фотодетектуванням може бути виражено як
E (t )  E1 (t  T1 )  E2 (t  T2 ) 

 E01 exp  j 2 f1 (t  T1 )   E02 exp  j 2 f 2 (t  T2 ) 

,

де Δ𝑇1 та Δ𝑇2 - затримки, що застосовуються до оптичних сигналів.

(5.34)
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Рис.5.16. Різні типові архітектури формування випромінювання в ФАР з
використанням а) одномодового лазера, б) багаторежимного лазера, в) декілька
генераторів ММХ з локальним формуванням променя, г) формування сигналу за
допомогою оптичного гетеродину та балансного фотодетектору.
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Форма фотоструму після фотодетектора набуває вигляду:

I out,PD  2E01E02 cos  2 f1 (t  T1 )  2 f 2 (t  T2 ) .

(5.35)

У термінах синфазної та диференціальної затримки попередній вираз можна
перетворити у вигляді:

f f


I out,PD  2E01E02 cos  2 f RF (t  T1 )  2 1 2  T  
2

 ,
 2E01E02 cos  2 f RF (t )  com  diff 

(5.36)

де Δ𝑇 = (Δ𝑇2 + Δ𝑇1)/2 та 𝛿𝑇 = Δ𝑇1-Δ𝑇2, відповідають синфазній та диференціальній
затримки, відповідно, com  2 f RFT , diff  2

f1  f 2
T .
2

Синфазна затримка фази com враховує середню затримку, індуковану в
обох полях, тоді як диференціальна затримка diff являє собою різницю
затримки між компонентами.
Існує два важливих моменти: по-перше, фазою RF сигналів, що
генеруються, можна управляти або затримкою одного, або обох компонентів
биття. По-друге, при використанні того чи іншого підходу необхідно враховувати
інший внесок. Так як при управлінні фазою з використанням синфазної затримки
диференціальна затримка, індукована дисперсійним середовищем, буде додавати
диференціальну затримку, а при управлінні фазою за допомогою диференціальної
затримки повинна враховуватися синфазна затримка, спричинена системою.
Фазове керування з використанням синфазної затримки широко застосовується
для ФАР, що працюють на частотах від декількох ГГц до ММД. Затримка може
бути викликана зміною фізичної довжини шляху або підтриманням постійної
фізичної довжини із зміною оптичної довжини шляху. Конфігуровані системи в
режимі реального часу на основі керування різною фізичною довжиною,
вимагають різних сегментів оптоволокна або хвилеводів і набору перемикачів, які
вибирають шлях до бажаної довжини оптоволокна. Ці методи можуть живити
велику кількість елементів антени з досить високою точністю, але вони складні в
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налаштуванні та дуже чутливі до механічних вібрацій, і тому не підходять до
простих додатків. Затримка за часом також може бути застосована, змінюючи
показник

заломлення

шляху

поширення.

Такий

варіант

архітектури

оптоелектроної системи затримки в режимі реального часу для формування
променів за допомогою системи волоконних бреггівських граток та однієї ґратки,
що перелаштовується показано на рис.2.5 та 2.6 в другому розділі. Такий метод
дозволяє здійснювати безперервний контроль фази, забезпечуючи не тільки
перемикання променя, але і адаптивне формування променя.
Незважаючи на переваги оптичного керування фазами і амплітудами
елементів ФАР в широкій смузі пропускання (до 10 ГГц) і менші розміри, рівень
шуму може знизити динамічний діапазон систем і тим самим погіршити
продуктивність систем [220]. Як вже було проаналізовано в 4 розділі, в оптичних
системах пасивні елементи не викликають додаткового шуму. Активні
компоненти для систем оптоелектронного генерування сигналів ММД включають
в себе лазери, оптичні підсилювачі, модулятори і PD. При використанні методу
зовнішньої модуляції при формуванні сигналу ММД, оптоелектрорнний
модулятор, включає в себе також керуючий електричний генератор, який
головним чином впливає на значення фазового шуму. Відношення сигнал/шум на
віході PD виражено співвідношенням (4.28). Густина ймовірності фазової
похибки, джерелами якої є оптичний підсилювач і фотодетектор, може бути
знайдена шляхом чисельного розрахунку наступного інтеграла [220]:

exp    
1  2  exp  cos 2   
pPD,amp ( ) 
2 


2 cos 





  x2  
exp 
dx  ,
2

 

(5.37)

де γ позначає співвідношення сигнал/шум, де потужність амплітудного шуму,
представляє суму потужностей шумів PD і оптичного підсилювача.
Потужність

сигналу

ММД,

сформованого

методом

оптичного

гетеродинування двох оптичних несучих у відповідності з 5.28 може бути
виражена як
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2

1  Gopt
PS  
E 01 E 02  ,

2  L


(5.38)

E 01 , E 02 - постійні складові амплітуд E01 , E02 ;
𝐿 - втрати потужності, викликані пасивними елементами (включаючи керування
фазою і амплітудою) між підсилювачем і PD.
Потужність фазового шуму може бути виражена


PN phas 



2

pPD,amp ( )d .

(5.39)



Щоб проаналізувати вплив шуму на ФАР з декількома випромінюючими
елементами небхідно особливу увагу приділити кореляції між шумами, які
впливають на різні елементи антени. Ступінь кореляції буде відрізнятися для
різних архітектур, що призведе до різної продуктивності. Архітектури подачі
сигналу ММД на ФАР можуть і вклади шумів в наступних варіантах (рис.5.16):
1) при використанні одного однорежимного лазеру і оптичного підсилювача
вклади шумів однакові для усіх елементів антени; 2) при використанні одного
багаторежимного генератора і оптичного підсилювача, де вклади шуму
генератора ММД корелюють, але вклади підсилювача і PD незалежні; 3) при
використанні різних генераторів складові шуму не корелюють.
Потужність випромінювання ФАР може бути виражена таким чином:
N

PФАР (t )    RLin2 ,

(5.40)

n 1

η - ККД антенни, N – кількість елементів ФАР, in струм на вході випромінювача
з номером n, в разі оптоелектронного формування випромінювання ФАР

in  Iout,PD .
Використаємо аналітичне представлення сигналу, щоб проаналізувати
флуктуації амплітуди і фази струмів, що подаються на антени та впливають на
фокусування діаграми спрямованості ФАР:

in (t )  in (t )  j i(t )  An (t )e jn (t ) .
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Амплітуда та фаза сигналу in виражається через дійсні та уявні складові

in (t ) :







2



An (t )   Re in (t )    Im in (t ) 

 





 Im in (t )
n (t )  arctg 
 Re in (t )


2

(5.41)

  .
 

(5.42)

Залежні від часу номінальні значення амплітуди A0 (t ) та фази 0 (t ) задаються
середнім по ансамблю значеннями через An (t ) та n (t ) :
A0 (t ) 

1 N
 An (t ),
N n1

(5.43)

1 N
0 (t )  n (t ).
N n1

Значення похибок амплітуди і фази знаходиться через їх дисперсії:

 A2  An (t )  A0 (t )

2

 2  n (t )  0 (t )

2

,

(5.44)

.

(5.45)

Аналіз впливу шуму, що створюється оптоелектронним формуванням
променя в ФАР як на флуктуації потужності випромінювання, так і на зміну
характеру випромінювання, з урахуванням кореляції між шумами, які впливають
на різні елементи антени, показує критичний вплив на ефективність ФАР [220].
Оскільки потужність, яку випромінює елемент ФАР, залежить від вихідної
потужності PD, і тому важливо, щоб падаюча оптична потужність була досить
високою.

Тому

застосовується

попереднє

підсилення

PD

(рис.5.16,в).

Збалансоване фотодетектування (рис.5.16,г) виключає необхідність фільтрації
низькочастотних компонентів і покращує динамічний діапазон, але складно
конфігурувати з ФАР для великої кількості елементів. Для різних варіантів
архітектури

формування

випромінювання

ФАР

в

ММД

залежність
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співвідношення

сигнал/шум

буде

змінюватись

для

різної

кількості

випромінюючих елементів. Співвідношення сигнал/шум для одного фотодіода
2
2
дається формулою SNR  Pout,PD  noise
(потужність шуму  noise
на виході фотодіоду

визначається (4.39), потужність сигналу на виході фотодіоду Pout,PD визначається
співвідношенням

(3.26)).

У

приблизному значенні

можна

змоделювати

з

відповідними параметрами: для стандартного лазера з розподіленою зворотним
зв'язком (DFB) пороговий струм 15 мА, ширина лінії 1 МГц, RIN -145 дБ/Гц, і
потужністю випромінювання 10 дБм при 100 мА; коефіцієнт шуму підсилювача і
коефіцієнт підсилення для типового ербіевого підсилювача складають 4 дБ і 20
дБ відповідно, чутливість фотодіода 0,6 А/Вт, спектральна щільність теплового
шуму 10-12 А2/Гц, Bel  10 ГГц, Bopt  1 МГц, RL  50 Ом. На рис 5.17 показані
розраховані залежності співвідношення сигнал/шум від кількості випромінюючих
елементів ФАР для варіантів волоконно-оптичної архітектури формування
випромінювання, що показані на рис.5.16.

Рис. 5.17. Розрахована залежність співвідношення сигнал/шум від кількості
випромінюючих елементів ФАР для різних архітектур формування
випромінювання, що показані на рис.5.16 ( а), б), в), г) )
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З рис. 5.17 видно, що шумові показники істотно відрізняються для різних
архітектур формування випромінювання в ФАР. На значення фазового шуму
головним чином впливають флуктуації сигналу електричного керуючого
радіочастотного генератора в оптичному модуляторі, як показано в підрозділі 4.5.
Чутливість фотодіода  визначається як відношення фотоструму до
оптичної вхідної потужності, а також може бути виражена через квантову
ефективність η і верхню межу поглинання фотонів для даної довжини хвилі
(енергія фотона повинна відповідати ширині забороненої зони Eg ):

 μm 
 A I
.
    РD 
1.24
W  Popt

(5.46)

На практиці чутливість фотодіодів зазвичай нелінійна і має обмежену смугу
пропускання. Причинами таких обмежень є кінцева товщина поглинача,
рекомбінація носіїв, стан поляризації падаючого світла, оптичні відбиття і втрати
зв'язку. Резистивно-ємнісні (RC) ефекти і час τ проходження носія заряду
(електрона або дірки) через активну область між контактами є двома критичними
показниками

обмежують

смугу

пропускання

фотодіода.

Лінійність

характеристики фотоприймачів обмежена пропускною здатністю близько 20 ГГц.
Частота відсічення (смуга пропускання) для фотодіода з обмеженням на RC
становить близько 3 дБ [30]:
f3dB 

f RC 
Rs - послідовний опір; Rl

f

2
RC

1
,
 f2

(5.47)

1
3.5
, f 
,
2 Reff CPD
2 Labs

- опір зовнішнього навантаження,  - середня

швидкість носія заряду, Labs - товщина шару поглинання, CPD - ємність p-n
переходу, Reff  Rs  Rl 50 /  Rl  50  .
Однак,

в

телекомунікаційних

системах

необхідні

фотодіоди

для

перетворення оптичних модульованих сигналів в електричні з високою
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швидкістю. Для цього фотодіоди повинні працювати з високою вихідною
потужністю і широкою смугою пропускання понад 100 ГГц.
Для фотодіодних структур існує компроміс по продуктивності між
квантовою ефективністю і шириною смуги, пов'язаної з товщиною поглинаючого
шару. При високій щільності струму, коли електрони і дірки рухаються в
протилежних напрямках, створюється внутрішнє поле просторового заряду, яке
протистоїть електричному полю зміщення. При досить високих рівнях оптичної
вхідної потужності електричне поле, індуковане просторовим зарядом, може бути
досить сильним, щоб викликати колапс електричного поля зміщення, що призведе
до зменшення швидкості дрейфу носіїв, більш тривалого часу проходження і,
отже,

зменшення

радіочастотного

фотоструму.

Для

усунення

ефекту

просторового заряду розроблені фотодіодні структури DDR, UTC PD, PDA.
У UTC PD час проходження електронів має дві складові, відповідні
легованому вбирного шару p-типу і слабо легованому широкозонному
дрейфовому шару. При подачі зворотного зміщення, поглинаючий шар
знаходиться в електрично нейтральному стані, а в широкозонному дрейфовому
шарі створюється сильне електричне поле. Тому з використанням UTC PD можна
досягати високої швидкості і високої насиченості вихідного фотоструму, навіть
при низькій напрузі зсуву. Потреба в фотонної інтеграції, а також попит на високу
пропускну здатність стимулювали розробку структур типу UTC на основі
хвилеводної структури. В хвилеводних фотодіодах використовується вхідний
оптичний хвилевід з вбудованим поглинаючим шаром. Фотогенеровані носії
заряду

проходять

тільки

тонку

область

поглинання,

перпендикулярну

епітаксіальним плівкам, що забезпечує високу ширину смуги пропускання
фотодіода. Так як при цьому одночасно можуть бути досягнуті висока квантова
ефективність і короткий час проходження носіїв. Чутливість фотодіода на основі
хвилеводної структури може бути представлена виразом:


1
waveguide  ideal 1  R0 com 1 
,
exp
Γ

L


abs 


(5.47)
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де ideal чутливість фотодіода визначається співвідношенням (5.46),  com - вхідна
ефективність, яка визначається з інтеграла перекриття між оптичними полями
входу (оптоволокна) і PD хвилеводної структури, R0 - коефіцієнт відбиття на межі
розділу повітря-напівпровідник, Г - коефіцієнт утримання спрямованого променя
в поглинаючому шарі, α - коефіцієнт поглинання, Labs - товщина поглинаючого
шару.
В [219] отримано, що при довжині Labs 7 мкм обмеження смуги пропускання
PD складає 100 ГГц, 120 ГГц і 145 ГГц для поглинаючих шарів товщиною 430 нм,
350 нм і 200 нм відповідно.
Незважаючи на переваги оптичного керування фазою і амплітудою
елементів ФАР в ММД в порівнянні з електричним методом, інтеграція антенних
елементів з швидкодіючими PD пов'язана з проблемами амплітудного і фазового
шуму, що створюються сигналами живлення елементів, що додатково може
привести до змінювання випромінюваної потужності та флуктуації діаграми
спрямованості.
Таким чином, моделювання архітектури формування променя ФАР в ММД
вимагає адаптивних розрахунків, заснованих на взаємозв'язку необхідних
форматів модуляції, потужності випромінювання, кута розкриву антени з
конструктивними і шумовими характеристиками антени, передавального модуля.
Висновки до розділу 5
П’ятий розділ присвячено аналізу обмежень ефективності інтеграції
гібридних оптоелектронних технологій в телекомунікаційних системах ММД
хвиль та розробці методів їх компенсацій.
1. Фотонні (оптоелектронні) методи генерації, модуляції та передачі
радіосигналів ММД є ключем до практичної реалізації волоконно-ефірних
інтегрованих систем і мереж телекомунікації.
2. Важливими компонентами (можливо й основними), від яких залежить
продуктивність телекомунікаційних волоконно-ефірних систем, є модулятори
інтенсивності оптичного випромінювання та фотодетектори (фотодіоди). Від
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знаходження методів поліпшення радіочастотних характеристик цих приладів,
таких як, дискретність перестроювання частоти та фази, вихідна потужність
сигналів (як оптична так і електрична), ефективність перетворення оптичної
потужності в електричну, смуга пропускання, шумові характерстики, залежить
подальше впровадження волоконно-ефірних телекомунікаційних систем.
3. Методами компенсації технологічних обмежень оптоелектронних
компонентів в ММД, таких як дистанційне гетеродинування, поляризаційний
розподіл інтегрований з технологією MIMO, поєднання зовнішньої модуляції
інтенсивності з технікою множення частоти, можливо реалізувати генерацію та
передачу високочастотного сигналу ММД із зменшеною пропускною здатністю
для оптичних та електричних компонентів передавача.
4 Використанням інтеграції волоконно-ефірних технологій практично
можливо здійснити формування та модуляцію в форматі високого порядку
сигналів у ММД, включаючи перспективні смуги 18-27 ГГц, 33-50 ГГц, 57-64 ГГц,
71-76 ГГц, 81-86 ГГц і т.д.; передачу конвертованих радіосигналів по оптичному
волокну на великі відстані та мультиплексування радіоканалів за технологією
WDM;

просторове

мультиплексування,

включаючи

просторове

мультиплексування MIMO; мультиплексування, що інтегроване з технікою
оптичного поляризаційного мультиплексування.
5. Використання дистанційного гетеродинування сигналів в ММД зможе
зменшити вплив поляризаційної модової дисперсії та інших лінійних і нелінійних
оптичних спотворень в таких системах. Такі переваги зможуть сприяти реалізації
мультиплексування за поділом по поляризації, реалізації адаптивних систем за
вибором радіочастот (піддіапазонів ММД), що також зможе підвищити
ефективність використання МIMO технології.
6.

Волоконно-ефірні

технології

з

дистанційним

оптичним

гетерединуванням спроможні здійснити безшовну інтеграцію складної структури
майбутніх телекомунікаційних мереж з можливістю адаптації під різні вимоги, в
яких можливо перелаштовувати робочу частоту для різних мереж HetNet, в тому
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числі для різних піддіапазонів ММД з високою пропускною здатністю порівняну
зі швидкістю в волоконно-оптичних мережах.
7. Волоконно-ефірні системи зможуть вирішити проблеми слабких місць в
конфігурації безпроводових мереж, наприклад, волоконно-оптичні ліній, можуть
з'єднувати базові станції (стільники різних розмірів) і центи обробки інформації з
забезпеченням

високої

пропускної

здатності

за

рахунок

можливості

спектрального мультиплексування та використання форматів модуляції високого
порядку.
8. Запропонований метод відновлення оптичного сигналу з радіосигналу
ММД, переданого по безпроводовому каналу для передавання в наступну
волоконно-оптичну мережу, може бути використаний для покращення шумових
характеристик та спектральної ефективності багатоканальних систем передачі
інформації.
9.

Для

ефективності

інтеграції

оптоелектронних

технологій

в

телекомунікаційних мережах в ММД, зокрема, із застосуванням інтеграції
швидкодіючих

фотодетекторів

в

ФАР,

необхідно

враховувати

шумові

характеристики антени передавального модуля в залежності від архітектури
формування променя.
10. Значення відношення сигнал/шум для оптоелектронного методу
формування вузькоспрямованого випромінювання в ФАР для ММД може
приймати значення нижче 20 дБ.
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6 РОЗДІЛ
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИШЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАПРЯМКІВ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МІЛІМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ

Як вже було зазначено, глобальний мобільний трафік даних стрімко
зростає. Наприклад, Cisco [221] повідомляє, що трафік виріс в 4000 разів за
останнє десятиліття і майже в 400 мільйонів разів за останні 15 років, і
щомісячний глобальний мобільні трафік може зрости до 2022 року до 77 ексабайт.
Згідно теореми Шеннона (1.1), можна виділити дві технологічні альтернативи для
збільшення швидкості передачі даних: підвищення спектральної ефективності
(модуляція високого порядку) і використання широкої смуги модуляції. Смуга
пропускання в ММД становить значну частину невикористаного частотного
спектра від 30 до 300 ГГц, який є важливим ресурсом для майбутніх систем
безпроводового зв'язку. Частотний ресурс ММД забезпечує використання
ширини смуги модуляції в кілька ГГц, що є рішенням збільшення швидкості
передачі даних в безпроводових системах зв'язку. Наприклад, при використанні
смуги пропускання понад 60 ГГц було досягнуто майже 100 Гбіт/с [200].
Методи вирішення задач збільшення пропускної спроможності
телекомунікаційних систем
Для вирішення проблем підвищення пропускної спроможності ведуться
дослідження в різних напрямках. Основні з них можна сформувати в такі групи,
показані на рис.6.1. Крім того, об'єднання цих напрямків може ще значніше
збільшити пропускну здатність телекомунікацій. Однак, для практичної реалізації
високої пропускної здатності мереж є складнощі. Доступна смуга пропускання
визначається не тільки доступним спектром, але і пропускною спроможністю
обладнання.
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Рис. 6.1. Основні методи для збільшення пропускної спроможності
телекомунікаційних систем

Фазові
передавального

спотворення,
обладнання

нелінійність
можуть,

характеристик

наприклад,

обмежити

приймальнопрактичне

використання спектрально-ефективних модуляцій на несучих ММД. Також
особливості поширення ММХ відрізняються від більш низькочастотних
діапазонів. Для каналів (сигналів) в ММД характерні ефекти розсіювання,
відбиття, висока ймовірність блокування (низький прояв дифракції), поглинання
в середовищах, залежність поглинання від погодних умов і від частоти несучої
ММД (наявність вікон прозорості та піків поглинання), наявність молекулярного
шуму поглинання і т. д. Однак сучасні підходи до моделювання систем в ММД,
що проаналізавано в підрозділі 1.5 (показані на рис.6.2), часто не враховують такі
фізичні особливості поширення та формування сигналів ММД.
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Рис.6.2 Сучасні підходи до моделювання радіоканалів у ММД та, що
пропонуються на основі фізичних ефектів поширення, апаратних обмежень, з
урахуванням гібридних технологій
Майже всі сучасні підходи ґрунтуються на базовій основі моделей каналів,
що розроблені для низькочастотних технологій [1,2], і результати розрахунків
показують значні відмінності в цих моделях (підрозділ 1.5). Як зазначено в роботі
[1] Раппапорта Т. мотивації моделювання каналів в ММД часто включають
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забезпечення роботи удосконалення успадкованих підходів і програмного
забезпечення на більш низьких частотах, і тому необхідні нові підходи
фундаментального розуміння поширення ММХ для розробки правильних
моделей. На основі фізичних фундаментальних підходів і з урахуванням
гібридних технологій, запропонованих у 4 і 2,3 розділах даної роботи, відповідно,
запропоновані нові підходи для моделювання каналів у ММД (рис.6.2.). Такі
підходи можуть сприяти більш ефективному використанню спектрального
ресурсу та продуктивності телекомунікаційних систем. Моделювання каналу для
5G триваючий процес, до того ж для телекомунікаційних систем 5G і наступних
поколінь пропонуються інші додатки [37] як, сенсорні мережі, системи безпеки,
радіолокація, піринговий зв'язок (P2P), міжмашинна взаємодія (M2M) та інші
спеціальні додатки, які можуть бути реалізовані на основі унікальних
властивостей хвиль ММД. Такі додатки можуть ще більше ускладнити
проектування, розрахунок і методи підвищення ефективності телекомунікаційних
систем. Розробка правильних моделей в ММД важлива як для підвищення
продуктивності та ефективності телекомунікаційних систем, так і для освоєння
більш високих частотних діапазонів вище 100 ГГц до терагерцового.

Моделювання каналів на основі фізичних аспектів
Фізичні ефекти поширення впливають на енергетику каналів в ММД. Як
показано в підрозділі 4.3 посилення каналів за рахунок дифракції, розсіювання,
відбиття сигналів ММД може привести до збільшення шумів або посилення
корисного сигналу в залежності від критерію часу затримки сигналу. Наприклад,
в роботах хвилі [197,222] показано сильний вплив на поширення ММХ ефектів
дзеркального відбиття, дифузного розсіяння та дифракції. Також відзначено, що
механізми поширення ММХ радикально відрізняються від механізмів поширення
на частотах нижче 3 ГГц, і, отже, їх необхідно ретельно вивчати та моделювати
канали на основі розуміння фізичних аспектів поширення сигналів ММД. Також
досліджено, ММХ більш схильні до дифракційного механізму, ніж до відбиття на
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об'єктах з гладкими поверхнями. Це може бути пов'язано з тим, що перша зона
Френеля для міліметрових хвиль прямо пропорційна довжині хвилі 1-10 мм.
Отже, об'єкти розміром всього в декілька десятків сантиметрів здаються великими
за розміром в порівнянні з довжиною хвилі сигналу, що призводить до меншої
дифракції променів і більш сильних ефектів затінення. Однак в деяких сценаріях,
наприклад, всередині приміщень або в деяких варіантах міського сценарію зв'язок
в ММД може пояснений за рахунок дифракції та відбиття, особливо в
середовищах NLOS [223]. Тому як показано на рис. 6.3. для багатопроменевої
моделі каналу необхідно враховувати енергетичні компоненти за рахунок
дифракції та відбиття.

Рис.6.3. Приклади механізмів поширення ММХ за рахунок ефектів
дифракції та відбиття

Основні підходи до моделювання безпроводових каналів на основі
фізичних ефектів поширення ММХ, які проаналізовано в 4 розділі, представлено
на рис.6.4.
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Рис. 6.4. Фізичні ефекти поширення міліметрових хвиль в радіоканалі

Рекомендації до архітектури систем в міліметровому діапазоні
Як вже зазначалось, розробка математичних моделей радіоканалів в ММД
є триваючим процесом і ґрунтується на закономірностях, які відрізняються від
підходів до моделювання в інших діапазонах хвиль. І, отже архітектура мереж в
ММД також може мати свої особливості. Так фізичні закономірності
розповсюдження хвиль ММД відрізняються від більш низькочастотних
діапазонів, а також для різних піддіапазонів ММХ необхідно враховувати
відмінності в поширенні, формуванні сигналів і випромінювання. В діапазоні
ММХ 30-300 ГГц (довжина хвилі відповідно 1-10 мм) виявляються різні
коефіцієнти поглинання в атмосфері, так і відмінності при взаємодії з іншими
середовищами. Найбільш перспективні діапазони для телекомунікацій в ММД
розглядаються 28 ГГц, 38 ГГц, 45 ГГц, 60 ГГц, 72 ГГц, 95 ГГц. Наприклад, сильне
поглинання сигналів 60 ГГц обумовлює застосування цього діапазону всередині
приміщень (для однієї кімнати). За результатами досліджень в [224] втрати в смузі
72 ГГц трохи вище ніж для 5 ГГц, і тому застосування діапазону 72 ГГц є
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перспективним для забезпечення зв'язку всередині приміщень з пропускною
спроможністю декількох Гбіт/с. Також відмінними властивостями сигналів ММД
є висока ймовірність блокування (затінення) об'єктами, для областей поза прямої
видимості (NLOS) основними механізмами поширення є відбиття сигналу і в
меншій мірі дифракція. Однак, наприклад, в результаті дослідження проведених
в [171,222-228] для деяких сценаріях NLOS можлива за допомогою дифрагованих
променів. Навпаки, для зовнішніх сценаріїв зв'язок розглядається на відбитих
шляхах на частоті 28 ГГц [229], так як зовнішні матеріали мають кращі
коефіцієнти відбиття від поверхні. Тому у випадках блокування сигналу або
переходу з зовнішньої області всередину приміщення зв'язок в ММД повинен
ґрунтуватися на застосування різних піддіапазонів ММД (а також і більш
низькочастотних діапазонів) і систем як NLOS, так і LOS з урахуванням відбитих
(дифрагованих) компонентів.
Як було проаналізовано в 4 розділі створення вузької діаграми
спрямованості можливо зі зменшенням довжини хвилі ( формули (4.61)). Тому
формування вузького променя, стільників малих розмірів і гібридних технологій
є основою для проектування перспективних радіосистем в ММД [228-242].
Гібридні оптоелектронні методи формування діаграм спрямованості ФАР
засновані на дослідженні шумів (особливо фазового шуму) і дискретності
перебудови фази.
Методи компенсацій обмежень застосування ММД
Безпроводовий зв'язок в ММД має як переваги так і обмеження (рис.6.5), а
також методи і рішення, що сприяють компенсації цих обмежень (рис.6.6).
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Рис. 6.5. Переваги та обмеження безпроводового зв'язку в ММД
Незважаючи на той факт, що сигнали ММД можуть забезпечити низькі
затримки порядку наносекунд, величезна доступна смуга пропускання вимагає
високої частоти дискретизації, яка, щонайменше, вдвічі перевищує смугу
пропускання. Крім того, через величезну ширину смуги, що доступна в кожній зі
смуг ММД, їх частотні компоненти відчувають незалежне завмирання, що
призводить до частотно-виборчих каналів. В якості вирішення такої проблеми
може бути використання широкосмугових методів, таких як мультиплексування
з ортогональним частотним розділенням каналів (OFDM), множинний доступ з
кодовим поділом каналів (multi-carrier code division multiple access, MC-CDMA)
[1], [197].
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Рис. 6.6. Методи поліпшення ефективності телекомунікаційних систем в ММД
Використання OFDM на частотах ММХ має численні переваги, тому воно
вже розгорнуто в IEEE802.15.3c [243]. Однак OFDM страждає від високого PAPR
і залежності від фазового шуму, що призводить застосування неефективних
лінійних підсилювачів потужності в ММД, які, таким чином, погіршують загальні
характеристики системи. Альтернативний метод полягає у виборі модуляції з
однією несучою (англ. Single carrier modulation, SCM) [244, 245] в поєднанні з
вирівнюванням в частотної області (англ. Single-carrier frequency domain
equalization, SC-FDE), оскільки допускає використання енергозберігаючих
нелінійних підсилювачів і також допускає фазовий шум. Перспективним

286

рішенням може бути розрахована на багато користувачів система MIMO (MUMIMO),

мультиплексування

з

просторовим

розділенням

(MIMO-SDM),

узагальнене мультиплексування з частотним розподілом (англ. Generalized
frequency division multiplexing, GFDM), змішані види мультиплексування,
наприклад, мультиплексування з ортогональним частотно-часовим розподілом
(англ.

orthogonal

time-frequency-space,

OTFS),

метод

неортогонального

множинного доступу (англ. non-orthogonal multiple access, NOMA).
Для методів модуляції сигналів ММД можливо ефективним рішенням є
меньш складні види, такі як частотна маніпуляція (англ. Frequency shift keying,
FSK), амплітудна маніпуляція (англ. Amplitude shift keying, ASK), двохпозиційна
маніпуляція (англ. Onoff keying, OOK) і фазово-імпульсна модуляція ( англ. pulse
position

modulation,

PPM).

Враховуючи

ефекти

поглинання

(завади

перевипромінювання в атмосфері) також для частот вище 100 ГГц пропонуються
фемтосекундні імпульсні методи модуляції [173].
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Висновки до розділу 6
Шостий розділ присвячений розробці рекомендацій до моделювання,
підвищення

ефективності

та

напрямків

подальших

досліджень

телекомунікаційних систем в міліметровому діапазоні.
1.

Дослідження

в

області

моделювання

динамічних

і

шумових

характеристик радіофотонних (волоконно-ефірних, оптоелектронних) систем в
ММД і методів їх поліпшення можуть бути перспективними напрямками для
знаходження рішень для збільшення пропускної здатності телекомунікаційних
систем, енергоефективності, безшовної інтеграції різних технологій, що
працюють в різних частотних діапазонах (в тому числі в різних піддіапазонах
ММД) і зонах покриття.
2. Для реалізації телекомунікаційних систем в ММД необхідні нові підходи
до побудови, моделювання, що враховують: унікальні властивості поширення
хвиль у відкритих і закритих середовищах; ефективність використання гібридних
технологій; фазові спотворення, нелінійність характеристик приймальнопередавального обладнання, динамічні обмеження, що можуть обмежити
практичне використання спектрально-ефективних модуляцій на несучих ММД.
3. Розробка моделей каналів в ММД на основі фізичних фундаментальних
підходів із урахуванням гібридних технологій, може сприяти більш ефективному
використанню спектрального ресурсу, підвищенню пропускної здатності,
енергетичної та спектральної ефективності телекомунікаційних систем, освоєнню
більш високих частотних діапазонів вище 100 ГГц до терагерцового діапазону.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі запропоновано вирішення актуальної науковоприкладної проблеми реалізації телекомунікаційних систем в ММД хвиль та
методів підвищення їх ефективності шляхом застосування гібридних технологій.
Отриманi в дисертацiйнiй роботi результати носять самостійне значення й можуть
бути використані для планування, проектування складної структури майбутніх
телекомунікаційних мереж.
В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні
результати:
1. Проаналізовано сучасні емпіричні методи та підходи до математичного
моделювання радіосистем 5G в ММД хвиль та гібридні технології, що сприяють
реалізації та підвищенню ефективності телекоммунікаційних систем в ММД.
Запропоновано концепцію моделювання радіоканалів та систем в ММД, що
ґрунтується на фундаментальних фізичних підходах з урахуванням характеристик
і обмежень приймально-передавального обладнання, в тому числі, що працює на
основі

гібридних

технологій

із

забезпеченням

безшовної

інтеграції,

характеристик поширення ММХ всередині приміщень та у відкритих
середовищах.
Запропоновано для вирішення задач підвищення пропускної здатності,
доступності та дальності зв'язку в телекомунікаційних системах ММД
застосування волоконно-ефірних та гетерогенних технологій, стратосферних
комплексів зв’язку, оптоелектронних методів формування та передавання
радіосигналів.
2. Вперше створений метод для енергетичного розрахунку радіоканалу в
ММД хвиль із застосування квазіоптичної моделі, в якому враховується
розбіжність

випромінювання,

множинні

відбиття

та

дифракції,

ефекти

поглинання в різних середовищах, що, дозволяє збільшити дальність зв'язку та
точність розрахунку рівня сигналу в точці прийому для зон прямої та поза прямої
видимості. Сумарний внесок ефектів відбиття та дифракції може призвести до
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підсилення сигналу ММД близько 5 дБ, підсилення із застосуванням штучних
відбівачів може досягти 25 дБ. Точність розрахунків із застосуванням
квазіоптичної моделі радіоканалу збільшується на 10 дБ.
3. Удосконалена методику розрахунку шумів в каналі ММД, які пов’язані з
шумами молекулярного поглинання та перевипромінювання в атмосфері,
інтерференційними ефектами, шумами, пов’язаними з оптоелектронними
методами генерації та модуляції радіосигналу, що дозволяє збільшувати точність
розрахунку бюджету каналу. Показано, що значення відношення сигнал/шум для
оптоелектронного методу формування вузькоспрямованого випромінювання в
ФАР для ММД може приймати значення нижче 20 дБ. Розроблений метод
дозволяє збільшити достовірність розрахунків втрат в каналі ММД на 17 %.
4. Вперше запропоновано архітектуру волоконно-ефірної мережі в ММД
хвиль, в якій застосовуються технології дистанційного гетеродинування,
поляризаційного та спектрального мультиплексування, інтегрованого з методом
MIMO, поєднання зовнішньої модуляції з технікою множення частоти, метод
відновлення оптичного сигналу з радіосигналу, переданого через безпроводовий
канал, що дозволяє знизити вимоги до пропускної здатності для оптичних та
електричних компонентів.
5.

Вперше

розроблено

методику

підвищення

ефективності

телекомунікаційних систем у ММД хвиль із застосуванням гібридних технологій,
вдосконаленної нової енергетичної моделі радіоканалу, в якій враховуються
обмежуючі та динамічні характеристики передавального модуля, інтегрованої
волоконно-ефірної архітектури мережі, для якої проаналізовано узгодження
оптимальних форматів модуляції, мультиплексування та конфігурації. Такі
переваги зможуть сприяти реалізації безшовної інтеграції складної структури
майбутніх телекомунікаційних мереж з можливістю адаптації під різні вимоги,
перелаштування робочої частоти для різних мереж HetNet, включаючи
перспективні смуги ММД 18-27 ГГц, 33-50 ГГц, 57-64 ГГц, 71-76 ГГц, 81-86 ГГц,
з високою пропускною здатністю порівняну зі швидкістю в волоконно-оптичних
мережах.
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6. Розроблено рекомендації до напрямків подальших досліджень в області
моделювання, підвищення ефективності телекомунікаційних систем в ММД.
Показано, що подальші дослідження в області моделювання каналів зв’язку ММД
повинні

ґрунтуватись

на

основі

фізичних

фундаментальних

підходів,

дослідження динамічних і шумових характеристик гібридних технологій,
пов’язаних з реалізацією телекомунікаційних технологій в ММД.
Розроблені методи, методики, моделі формують методи побудови та
підвищення ефективності перспективних телекомунікаційних систем на основі
гібридних технологій в міліметровому діапазоні хвиль, що визначено метою
дисертаційного дослідження. Таким чином, поставлені наукові задачі вирішено в
повному обсязі, мету дослідження досягнуто.
Представлені дослідження, розроблені методи, методики охоплюють
новітні технологічні рішення, сприяють підвищенню пропускної спроможності,
енергетичної ефективності телекомунікаційних систем, освоєнню більш високих
частотних діапазонів вище 100 ГГц до терагерцового діапазону.
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