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Анотація. Обгрунтовано актуальність задачі створення мобільної ком-

бінованої станції цифрового тропосферного і супутникового зв'язку НВЧ діа-
пазону, яка одночасно працює в 2-х режимах: загоризонтного зв'язку і прямої 
видимості, проведено аналітичний огляд сучасного стану тропосферного 
зв'язку у світі. Представлені технічні характеристики передових розробок 
цифрових тропосферних станцій та систем управління зарубіжних компаній 
Comtech Systems, Корпорація Raytheon, General Dynamics, Advantech Wireless. 
Показано, що тропосферний модем RТМ-100, з пропускною спроможністю на 
рівні 50 Мбіт/с і більше, який забезпечує стійкий в умовах багатопроменевості 
зв'язок при використанні турбокодування з прямим виправленням помилок 
(FEC) і підтримує роботу з портами даних Gigabit Ethernet (GbE) і протоколом 
SNMP, є ключовим єлементом для створення новітньої мобільної комбінованої 
станції цифрового тропосферного і супутникового зв'язку. Надано аналіз 
сучасного стану та тенденцій розвитку радіорелейного зв'язку, а також 
спектр широкого застосування сучасного цифрового радіорелейного зв'язку. 
Цифрова радіорелейна система передачі нового покоління IP з розділеною 
структурою OptiX RTN 900 фірми Huawei Technologies є однією з перших 
систем з підтримкою платформ TDM, пакетної і гібридної передачі. Система 
підтримує зв'язок в мережах 2G, передачу голосових послуг і даних в мережах 
3G, послуги широкосмугової передачі даних в мережах LTE. В радіорелейних 
системах компаній NEC, NERA, Huawei Technologies, ZTE, Nokia Siemens 
Networks (former Alcatel-Lucent) реалізована адаптивна модуляція і кодування 
(Adaptive Coding & Modulation — ACM), що дозволяє змінювати параметри 
радіоканалу при зміні умов поширення радіохвиль і тим самим технологія АСМ 
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дозволяє оператору знизити свої капітальні витрати при будівництві РРЛ 
шляхом установки антен менших діаметрів або будівництва більш протяжних 
інтервалів зв'язку. Пропускна здатність цифрових радіорелейних станцій 
зросла до 5,5 Гбіт/с (фірма Ericsson) і для цього освоєні нові ділянки 
міліметрового діапазону хвиль: 71...76 ГГц, 81...86 ГГц. Великі можливості 
щодо суттєвого підвищення пропускної здатності та завадозахищенносі і 
скритності відкриває освоєння терагерцового діапазону частот. Аналітичний 
аналіз показав перспективність створення мобільної комбінованої станції 
цифрового тропосферного і супутникового мікрохвильового діапазону, що 
відповідає тенденціям розвитку тропосферних і радіорелейних засобів зв'язку 
і є актуальною задачею для України.  

Ключові слова: радіорелейна станція, тропосферна станція, мобільна 
комбінована станція цифрового тропосферного і супутникового зв'язку, 
цифровий модем, безпроводові телекомунікаційні системи.  
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Abstract.The relevance of the task of creating a mobile combined station of digital 

tropospheric and satellite communications of the microwave range, which simultane-
ously operates in 2 modes: horizontal communication and direct visibility, substantiates 
an analytical review of the current state of tropospheric communication in the world. The 
technical characteristics of the advanced developments of digital troposphere stations 
and control systems of foreign companies Comtech Systems, Raytheon Corporation, 
General Dynamics, Advantech Wireless are presented. It is shown that the RTM-100 
tropospheric modem, with a bandwidth of 50 Mbit/s and more, which provides stable 
communications under multipath conditions when using direct error correction 
turbocompression (FEC) and supports work with Gigabit Ethernet (GbE) data ports and 
SNMP protocol is the key Elements for creating a new mobile combined digital 
troposphere and satellite communications station. The analysis of the current state and 
development trends of radio-relay communication, as well as the spectrum of 
widespread use of modern digital radio-relay communication. The OptiX RTN 900, 
a new generation of IP-based digital radio relay system with a split structure, is one of 
the first systems to support TDM, packet and hybrid transmission platforms. The system 
supports communication in 2G networks, voice and data services in 3G networks, 
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broadband data services in LTE networks. Radio relay systems of NEC, NERA, Huawei 
Technologies, ZTE, Nokia Siemens Networks (former Alcatel-Lucent) companies 
implement adaptive modulation and coding (Adaptive Coding & Modulation — ACM), 
which allows you to change the parameters of the radio channel when changing the 
propagation conditions of radio waves and thereby technology AFM allows the operator 
to reduce their capital costs during the construction of RRL by installing antennas of 
smaller diameters or by building longer communication intervals. The bandwidth of 
digital radio relay stations has grown to 5.5 Gb / s (Ericsson) and for this new sections 
of the millimeter wave range have been mastered: 71…76 GHz, 81...86 GHz. The 
development of the terahertz frequency range opens up great opportunities for a 
significant increase in throughput and security and secrecy. An analytical analysis 
showed the promise of creating a mobile combined station of the digital tropospheric 
and satellite microwave range, corresponding to the development trends of tropospheric 
and microwave radio communications, is an urgent task for Ukraine. 

Keywords: radio relay station, troposphere station, mobile combined digital tro-
posphere and satellite communications station, digital modem, wireless telecom-
munication systems. 

 
Вступ 
Доповідь про глобальні ризики, що опублікована перед початком Всесвітнього 

економічного форуму 2017 р. в Давосі, визначила надзвичайні погодні катаклізми 
та природні катастрофи серед 10 головних глобальних ризиків сучасності [1]. 
Стихійні лиха: землетруси, виверження вулканів, цунамі, паводки, тайфуни, 
смерчі, урагани — найчастіше стають причиною екологічних та техногенних 
катастроф. Землетруси у східного побережжя Японії в 2011 році та цунамі, що за 
ним слідувало, призвели до аварій АЕС «Фукусіма-1», «Фукусіма-2» та «Онагава», 
наслідки яких до сих пір повністю не ліквідовані. Згідно інформації Міжнародної 
бази даних по надзвичайним подіям (The International Disaster Database, EM-DAT) 
в період с 1995 по 2015 роки на планеті відбулося більше 8700 стихійних лих та 
5700 техногенних катастроф з загальним економічним збитком приблизно 
в $ 2,4 трлн. [2]. Тому система раннього оповіщення про вірогідність початку або 
про початок лих та незалежна система зв’язку, що швидко розгортається на етапі 
по долання наслідків лих грають у сучасному світі дуже суттєву роль.  

У районах стихійних лих, техногенних катастроф, при виникненні надзви-
чайних і позаштатних ситуацій найбільш вірогідним варіантом організації назем-
ної лінії зв'язку може бути побудова комбінації з тропосферних і радіорелейних 
станцій зв'язку.  

Події, пов'язані з катастрофою на АЕС «Фукусіма-1», показали, що в умовах 
підвищеної іонізації атмосфери стійкий зв'язок виявився можливим при загори-
зонтному поширенні радіохвиль. Велика площа зони зараження вимагала роз-
міщення систем зв'язку на відстанях більше 50 км. Практично єдиним способом 
організації наземної лінії зв'язку виявився тропосферний зв'язок. Справа в тому, 
що підвищена іонізація повітря сприяє сталому проходженню хвиль децимет-
рового та сантиметрового діапазонів при їх розсіянні та відбитті на неоднорідно-
стях тропосфери. По суті неоднорідності тропосфери є природним ретранслято-
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ром для таких ліній зв'язку. Відзначимо, що радіорелейний зв'язок вимагає уста-
новки високих антенних опор і дальність зв'язку залежить від їх висоти.  

В Україні існує велика зона зараження, що утворилася після Чорнобильської 
катастрофи. З огляду на болотистість і лісистість місцевості для встановлення 
оперативного зв'язку в цьому районі доцільно використовувати тропосферні сис-
теми НВЧ діапазону. Україна не має своєї власної національної супутникової 
системи зв'язку, тому в цих умовах тропосферний зв'язок може виявитися 
єдиним засобом зв'язку. Тим більше, що Україна на сьогоднішній день зберегла 
науково-технічний і виробничий потенціал з розробки і виробництва цифрових 
тропосферних станцій [3].  

З експериментальних досліджень відомо [4], що великі водні завади і морські 
узбережжя сприяють поліпшенню зв'язку на тропосферних лініях. Побудова 
цифрової тропосферного лінії зв'язку уздовж такої великої річки як Дніпро тільки 
сприяє збільшенню дальності зв'язку на інтервалах такої тропосферної лінії 
зв'язку. Це доводить ефективність застосування тропосферного зв'язку в ра-
йонах АЕС «Фукусіма-1» з огляду на її близькість до тихоокеанського узбережжя, 
і Чорнобильскої АЕС, враховуючи безпосередню близькість русла Дніпра та 
водойми Київського водосховища.  

Відомі також ситуації, коли збройні сили і спецпідрозділи не контролюють 
повністю всю зону проведення бойових дій [5]. Оскільки польові вузли зв'язку 
(ВЗ) пунктів управління (ПУ) знаходяться на певному віддаленні від стаціонарних 
ВЗ ПУ або інших ВЗ ПУ, то виникає задача встановлення зв'язку через райони, 
які не контролюються нашими військовими формуваннями. З наземних типів 
зв'язку єдиним рішенням може бути розгортання загоризонтних ліній зв'язку, що 
складаються з цифрових тропосферних станцій.  

Однак не варто виключати і варіант, коли одна сторона лінії зв'язку або 
обидві сторони повинні бути прив'язані до стаціонарних ВЗ. Таку прив'язку в по-
льових умовах здійснюють засобами радіозв'язку за допомогою цифрових ра-
діорелейних станцій прямої видимості. В даний час, незважаючи на широке 
використання супутникових систем зв'язку, станції тропосферного зв'язку засто-
совуються як в мережах спеціального призначення, так і у відомчих і корпоратив-
них мережах. Більш висока живучість в складній завадовій обстановці є пе-
ревагою тропосферних засобів зв'язку перед супутниковими в разі їх викорис-
тання в мережах спеціального призначення. У відомчих і корпоративних мережах 
застосування тропосферних станцій в деяких випадках може бути економічно до-
цільніше, ніж застосування супутникових систем зв'язку або радіорелейних 
станцій прямої видимості, наприклад, між морськими нафто- і газодобувними 
платформами і материком, або між платформами. Використання тропосферних 
станцій можливо також при розгортанні ліній зв'язку в регіонах, де застосування 
супутникового зв'язку через геостаціонарні супутники або станції прямої види-
мості принципово неможливо, наприклад, полярні райони.  

Тому, актуальною є задача створення мобільної цифрової радіостанції 
мікрохвильового діапазону, яка одночасно працює в 2-х режимах: загори-
зонтного зв'язку і прямої видимості. 
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Сучасний стан тропосферного зв'язку 
Розглянемо сучасний стан тропосферного зв'язку у світі. Одним з провідних 

світових лідерів в області тропосферного зв'язку є американська компанія 
Comtech Systems, цифрові тропосферні системи якої розгорнуті у всьому світі, 
як для комерційних, так і військових цілей [6]. В якості альтернативи LOS і су-
путникового зв'язку, військовими під час операції «Буря в пустелі» була створена 
і розгорнена одна з найбільших мобільних мереж, що складається з більш ніж 
60 об'єктів з використанням тропосферних станцій AN / TRC-170. Успіх мобіль-
них тропосферних систем в операції «Непохитна свобода» (Operation Enduring 
Freedom (OEF)) і операції зі звільнення Іраку (Operation Iraqi Freedom (OIF)) 
значно підвищив значення тропосферного зв'язку в сучасному бою. Під час опе-
рацій в Іраку і Афганістані, тропосферними станціями зв'язку AN/TRC-170 було 
доведена ще раз їх перевага в управлінні військами на всьому театрі військових 
дій. Однак тропосферний зв'язок має ряд обмежень. Одним з них була пропуск-
на здатність, яка мала максимальне значення 4 Мбіт/с. Було очевидно, що тех-
нології тропосферного зв'язку, використані в той час в США, вимагали оновлень. 
Компанія Comtech Systems взяла активну участь в модернізації тропосферних 
станцій. Перше оновлення передбачало збільшення пропускної здатності даних 
з 2 Мбіт/с до 8 Мбіт/с в AN/TRC-170 з використанням цифрового тропосферного 
модему CS6716, який підтримував корекцію помилок і управління адаптацією по 
потужності. Друге оновлення для тропосферних станцій AN/TRC-170 передбача-
ло збільшення пропускної спроможності до 16 Мбіт/с і створення більш мобіль-
них антенних постів, які дозволяли б розгортання заобрійного зв'язку протягом 
30–45 хвилин двома членами екіпажу, замість 6 годин 6–8 членами екіпажу, що 
було раніше нормою для AN/TRC-170S.  

Серед передових розробок компанії Comtech Systems можна виділити:  
1) цифровий модем для тропосферного зв'язку CS67200i зі швидкістю передачі 

даних до 22 Мбіт/с, містить такі функції як пряме виправлення помилок (Comtech's 
Turbo Product Code Forward Error Correction [FEC]), автоматичну підтримку швидкос-
ті передачі (Automatic Code Rate) і автоматичне регулювання потужності (Automatic 
Power Control), і які використовуються більш ніж в 90% сучасних систем заобрійної 
зв'язку в усьому світі, як для комерційних, так і оборонних завдань;  

2) частотний конвертер CS4400, призначений як для роботи на тропо-
сферних лініях, так і на лініях прямої видимості, на частотах 4,4–5 ГГц і в даний 
час використовується в сучасних тропосферних системах по всьому світу;  

3) цифровий мультиплексор для тропосферного зв'язку CSM8100 (8E1/IP) 
є першим в світі мультиплексором, що одночасно підтримує і протоколи систем 
SDH, і протоколи пакетних систем;  

4) твердотільні підсилювачі потужності TRP500-4450 (Pвих=500 Вт) і CS42000 
(Pвих = 2000 Вт) для систем тропосферного зв'язку, які підходять як для внут-
рішнього, так і зовнішнього застосування;  

5) Transportable Fast Link Antenna (TFLA) — це переносна 3.0 м тропосферна 
антена з кутовим рознесенням (антенний пост), яка розгортається двома опе-
раторами менш ніж за 30 хвилин, підтримує функцію автоматичного наведення 
на кореспондента і може експлуатуватися при швидкості вітру до 30 м/с.  
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При цьому системи управління цифрових тропосферних станцій, як правило, 
оснащені виносними і стаціонарними пультами управління з підтримкою де-
кількох протоколів і з можливістю програмної переконфігурації кінцевих пристро-
їв. Слід зазначити, що в цифрових системах зв’язку використовуються сигнали, 
що базуються на кусковонеперевних функціях Уолша [7].  

Корпорація Raytheon (США) також є одним зі світових лідерів з розробки та 
виробництва радіотехнічних комплексів різного призначення, в т.ч. станцій тропо-
сферного зв'язку [8]. Сучасні тропосферні засоби зв'язку корпорації Raytheon ма-
ють швидкість передачі до 50 Мбіт/с. Особливістю BLOS-T (C-діапазон), TELOS 
(Ku-діапазон), DART-T станцій корпорації Raytheon є те, що вони забезпечують 
високу продуктивність системи, надійну автоматизовану систему правління і кон-
тролю станцією, простоту використання системи в експлуатації. Сімейство тро-
посферних станцій корпорації Raytheon включає:  

1) тропосферний модем RТМ-100, з пропускною спроможністю, що 
перевищує 50 Мбіт/с, який забезпечує стійкий в умовах багатопроменевості 
зв'язок при використанні турбокодування з прямим виправленням помилок (FEC) 
і підтримує роботу з портами даних Gigabit Ethernet (GbE) і протоколом SNMP;  

2) BLOS-T — мобільна тропосферна станція С-діапазону, що відповідає 
останнім тенденціям розвитку військової техніки зв'язку;  

3) TELOS — єдина в світі малогабаритна цифрова тропосферна станція Ku-
діапазону;  

4) DART-T — мобільна комбінована станція цифрового тропосферного 
зв'язку великої ємності (HC-BLOS) і супутникового зв'язку (SATCOM) [9].  

Рішення в області тропосферного зв’язку від корпорації Raytheon досконало 
підходять для відновлення зв'язку в надзвичайних ситуаціях, організації команд-
них центрів управління, мобільних командних пунктів, морських ліній зв'язку між 
платформами або платформою або материком.  

Компанія General Dynamics має багаторічний досвід виробництва антенних 
систем різного призначення, в тому числі для тропосферного зв'язку діаметром 
1,8–18 м [10]. Серійно виробляється фірмою General Dynamics C4 Systems 
сучасний тропосферний модем ТМ-20, що був першим з цифрових тропо-
сферних модемів, що дозволяє забезпечити швидкість передачі 20 Мбіт/с.  

Компанія Advantech Wireless — світовий лідер в області розробки і вироб-
ництва абонентських терміналів і центральних станцій супутникового класу 
VSAT, твердотільних підсилювачів потужності НВЧ (SSPA) і підсилювачів-пере-
творювачів частоти "вгору" (SSPB / BUC), частотних конвертерів [11]. Компанія 
Advantech Wireless розробляє тропосферну станцію зв'язку діапазону 4.4–5 ГГц, 
яка оснащена твердотільними підсилювачами НВЧ з вихідною потужністю до 
500 Вт, виготовлених по GaN-технології.  

Особливістю систем управління цифрових тропосферних станцій вироб-
ництва Raytheon, General Dynamics, Advantech Wireless, що в цілому не відрізня-
ються від системи управління цифровою тропосферного станції фірми Comtech 
Systems, є система управління станцією DART-T. У Dual Mode станції DART-T 
єдина інформаційна платформа має і єдину систему управління. 
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Основні світові виробники цифрових тропосферних станцій (ЦТрС) і технічні 
характеристики їх обладнання наведені в табл.1.1. З табл.1.1. випливає, що ос-
новними напрямками розвитку систем типу BLOS є: 

– створення комбінованих станцій зв'язку;  
– застосування схеми організації зв'язку «крапка-багатокрапка» (pointto-multi-

point); — підвищення швидкості передачі інформації (пропускної спроможності);  
– розширення функціональних можливостей системи управління, що забез-

печує автоматичне управління різними видами трафіку, режимами роботи від 
виносного пульта управління; 

– вдосконалення способів боротьби з багатопроменевістю і завмираннями.  
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Слід особливо відзначити унікальну розробку корпорації Raytheon станцію 
DART-T — мобільну комбіновану цифрову тропосферно-космічну станцію (BLOS + 
SATCOM) [9]. 

Створення комбінованих станцій зв'язку можна розглядати як перспективний 
напрямок розвитку засобів зв'язку в інтересах побудови транспортних мереж 
зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій та військових дій.  

 
Сучасний стан та тенденції розвитку радіорелейного зв'язку 
Незважаючи на масштабне розгортання ВОЛЗ, радіорелейний зв'язок, як 

і раніше, залишається найважливішою складовою частиною транспортних сис-
тем різного рівня — від місцевих до магістральних, від відомчих до міжнародних. 
В Україні в даний час широко використовується цифровий радіорелейний зв'язок 
для передачі телевізійного сигналу «Концерну РРТ», досить протяжну радіоре-
лейну інфраструктуру маєють мобільні оператори — ПрАТ «Київстар», ПрАТ 
«МТС Україна», ТОВ «Астеліт».  

Новий імпульс у своєму розвитку радіорелейний зв'язок отримав з розвитком 
нових технологій зв'язку, таких, як стільниковий зв'язок, різні технології радіодо-
ступу. Саме ці технології, що вимагають будівництва величезного числа базових 
станцій і точок доступу, широко використовують радіорелейний зв'язок, як один 
з найефективніших засобів у питаннях невисокої вартості і швидкості розгортан-
ня. Слід враховувати той факт, що не завжди можливо до кожної базової станції 
прокласти ВОЛЗ. 

Природно, радіорелейний зв'язок залишається незамінним в своїх традицій-
них областях застосування, пов'язаних або з неможливістю використання інших 
систем зв'язку, або недоцільністю з економічних причин. Типовими завданнями, 
які розв'язуються за допомогою цього виду зв'язку, є організація міжсайтових 
з'єднань, абонентських виносів, прив'язка до транспортних магістралей, побудо-
ва технологічних ліній зв'язку великої протяжності.  

Спектр застосування сучасного цифрового радіорелейного зв'язку достатньо 
широкий. Зокрема, обладнання радіорелейного зв'язку дозволяє оперативно 
нарощувати можливості системи зв'язку шляхом встановлення обладнання в 
приміщеннях вузлів зв'язку, використовуючи існуючі антеннощоглові пристрої та 
інші споруди, що скорочує капітальні витрати на створення радіорелейних ліній 
зв'язку. Незамінним є радіорелейний зв'язок для організації багатоканального 
зв'язку в регіонах зі слаборозвиненою або з відсутньою інфраструктурою зв'язку, 
а також на ділянках місцевості зі складним рельєфом, для розгортання розгалу-
жених цифрових мереж в регіонах, великих містах та індустріальних зонах, де 
прокладка нових кабелів занадто дорога або неможлива. При цьому, в залеж-
ності від тієї чи іншої ситуації, радіорелейний зв'язок може застосовуватися для 
вирішення таких завдань "останньої милі", як окрема самодостатня ланка при 
наявності у складі радіорелейного обладнання функціонально закінчених або-
нентських закінчень або в поєднанні з кінцевим мультиплексорним обладнанням, 
а також в поєднанні з іншими засобами абонентського радіодоступу.  

Важливим елементом цифрових радіорелейних мереж є наявність додаткових 
сервісів, пов'язаних з інтерфейсами Ethernet, можливістю телеуправління-телесиг-
налізації, програмним керуванням і програмованої переконфігурації мережі із здій-
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сненням віддаленого контролю, діагностики і моніторингу, динамічним управління 
трафіком. Світові виробники радіорелейного обладнання забезпечують можли-
вість передавати як TDM-, так і IP-трафік, інтеграцію з PDH/SDH системами 
передачі, перехід на All-IP-системи, мінімізацію габаритів і енергоспоживання.  

У табл.1.2 представлені основні технічні характеристики ЦРРС від основних 
світових виробників: Ericsson, Nokia Siemens Networks (Nokia + Alcatel-Lucent), 
NEC, NERA, Sagem, ZTE, Huawei Technologies [12–18].  

Однією з базових технологій для сучасного обладнання є технологія TDMoIP — 
технологія передачі каналів з часовим ущільненням (Е1) через мережі з комутацією 
пакетів. Технологія TDMoIP дозволяє скоротити операційні та капітальні витрати за 
рахунок прозорої передачі голосу, відео і даних по мережах IP/Ethernet/MPLS. 

Технологія TDM гарантує прозорість всього тракту для сигналів синхроніза-
ції. Пристрої TDMoIP підтримують різні протоколи сигналізації, включаючи CCS 
(SS7, ISDN PRI, QSIG) і CAS (DTMF, R2 / MFC).  

Устаткування FlexiHopper виробництва компанії Nokia Siemens Networks має 
універсальну платформу для всіх діапазонів частот, повне перекриття діапазонів 
7–38 ГГц, можливість підтримки одним внутрішнім блоком до трьох напрямків 
ліній передач з можливістю дублювання одного з них, що знижує загальну 
вартість обладнання.  

Програмне забезпечення Nokia Hopper Manager, розроблене для мережі 
РРЛ, дозволяє оператору дистанційно контролювати функціональні блоки мере-
жі за допомогою простого і зручного графічного інтерфейсу. Введення системи 
в експлуатацію може бути оперативно виконане за допомогою комп'ютерного 
терміналу з вбудованим програмним забезпеченням.  

Система управління — програмний продукт, що забезпечує повний набір 
функцій дистанційного керування системою, включаючи усунення несправнос-
тей, управління робочими характеристиками і конфігурацією, а також функціями 
безпеки мережі, дозволяє не тільки підвищити швидкість реагування при 
виникненні позаштатних ситуацій, а й значно економити фінансові ресурси при 
експлуатації і технічному обслуговуванні.  

Система управління Nokia NMS може бути використана централізовано для 
збору інформації про аварійні сигнали і результати вимірювання встановлених в 
мережі радіорелейних станцій Nokia Flexi Hopper, а також використовуватися 
для конфігурації радіорелейних станцій.  

Устаткування компанії Ericsson MINI-LINK НС є компактною системою для 
організації радіорелейних ліній SDH типу point-to-point зі швидкістю 155 Мбіт/c 
(STM-1), що працює в діапазонах частот 7–38 ГГц і містить рішення для всіх 
ділянок транспортної мережі: рівень доступу, міських мереж і магістралей. До не-
давнього часу Ericsson був розробником і виробником тільки систем на короткі 
відстані (Short Haul). З придбанням компанії Marconi в портфоліо увійшли систе-
ми, що працюють на великих відстанях (~ 50 км) з можливістю передачі до 
декількох потоків STM-1. 

Термінали Ericsson MINI-LINK НС укомплектовані пристроєм для одночасної 
організації каналів Ethernet і Е1/Т1 по радіорелейній лінії. При цьому вузлами 
Ericsson MINI-LINK НС можна управляти централізовано за допомогою системи 
управління MINI-LINK Manager.  



Вісник Університету «Україна», № 2 (23), 2019 

 

117 

 

 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

118 

 

 



Вісник Університету «Україна», № 2 (23), 2019 

 

119 

 

Устаткування Ericsson MINI-LINK TN об'єднує функції радіорелейних термі-
налів PDH різної пропускної здатності з функціями крос-комутаторів і терміналь-
них мультиплексорів SDH та управляється з єдиного пульта управління.  

Відзначимо, що в новому радіорелейному обладнанні компанії Huawei 
Technologies використовується кілька оригінальних технічних рішень. Наприклад, 
програмним способом по командам з пульта управління можна змінювати і смугу 
пропускання каналів від потоку Е1 до рівня STM-1.  

Цифрова радіорелейна система передачі нового покоління IP з розділеною 
структурою OptiX RTN 900 фірми Huawei Technologies є однією з перших систем 
з підтримкою платформ TDM, пакетної і гібридної передачі. Система підтримує 
зв'язок в мережах 2G, передачу голосових послуг і даних в мережах 3G, послуги 
широкосмугової передачі даних в мережах LTE.  

Компанії Huawei Technologies, NEC, NERA, Sagem застосовують в своєму 
обладнанні просторово і частотно рознесений прийом.  

У радіосистеми компаній NEC, NERA, Huawei Technologies, ZTE, Nokia Siemens 
Networks (former Alcatel-Lucent) реалізована адаптивна модуляція і кодування 
(Adaptive Coding & Modulation — ACM), що дозволяють змінювати параметри ра-
діоканалу при зміні умов поширення радіохвиль. Тим самим механізм АСМ дозво-
ляє оператору знизити свої капітальні витрати при будівництві РРЛ шляхом 
установки антен менших діаметрів або будівництва більш протяжних інтервалів 
зв'язку.  

Мультиплексори мають до 2-х портів Gigabit Ethernet і до 5 портів Fast Ether-
net, а також в разі необхідності можуть комплектуватися окремими портами Е1 
(до 16хЕ1). При цьому слід зазначити, що передача трафіку Ethernet і TDM 
здійснюється незалежно один від одного. При використанні АСМ трафік TDM 
передається з фіксованою швидкістю, тобто незалежно від змін параметрів 
радіоканалу. Продуктивність таких радіосистем становить від 50 до 500 Мбіт/с 
(повний дуплекс) на одній несучій (50/100/220/500 Мбіт/с в каналі зі смугою 
частот 7/14/28/56 МГц). Також розглянуті радіосистеми підтримують пріорите-
зацію пакетів даних QoS.  

 
Висновки 
Однією з основних тенденцій розвитку цифрових радіорелейних станцій є пе-

рехід на пакетну радіосистему і збільшення пропускної здатності. При цьому ви-
користовується модуляція QAM високого рівня — 4096 QAM (Huawei Technologies, 
Ericsson), 2048 QAM (NERA, ZTE, Nokia Siemens Networks (former Alcatel-Lucent)).  

Радіорелейні системи зв'язку попереднього покоління переважно будува-
лися на основі технології TDM. Основні виробники радіорелейного обладнання 
надають операторам зв'язку можливість поступового переходу від технології 
TDM до технології IP завдяки підтримці інтерфейсів обох технологій. По мірі 
переходу транспортних мереж на трафік Ethernet буде проводитися поступова 
модернізація цифрових радіоліній з трансформацією в пакетні мережі. 
Найближчим часом відбудеться повна заміна платформ PDH/SDH на IP-
платформи (пакетна передача даних).  
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Слід зазначити, що пропускна здатність цифрових радіорелейних станцій 
зросла до 5,5 Гбіт/с (Ericsson). Для цього освоєні нові ділянки міліметрового 
діапазону хвиль: 71...76 ГГц, 81...86 ГГц.  

Окремо слід відзначити радіорелейне обладнання типу GRC компанії Tadi-
ran [19]. Особливістю цього обладнання є можливість організації зв'язку за схе-
мою «крапка-багатокрапка» (point-to-multipoint), в тому числі в складній завадовій 
обстановці.  

Аналітичний аналіз показав перспективність створення комбінованих 
цифрових радіосистем НВЧ діапазону, що відповідають тенденціям розвитку 
тропосферних і радіорелейних засобів зв'язку. Актуальною темою для України є 
розробка комбінованої цифрової телекомунікаційної системи з використанням 
терагерцовогодіапазону для суттєвого підвищення пропускної здатності та 
завадозахищенносі і скритності радіоліній зв’язку.  
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