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Сучасний розвиток лазерної техніки вже дозволяє передавати інформа-
цію (дані) на дуже високих швидкостях в інфрачервоному лазерному спектрі 
за допомогою лазерних фотонів, що кодують дані. При цьому, існує протокол 
захищеної передачі даних на швидкості в 20 Мбіт/с з гарантованою відправ-
кою та отриманням даних. Лазерні відкриті системи зв'язку разом з відомими 
перевагами мають також і низку недоліків, зокрема “відносно низької швид-
кості передачі інформації” на великі дальності, жорстких вимог до розміщен-
ня приймально-передаввальної апаратури та низької надійності за рахунок 
відсутності адаптації до атмосферних умов [1–4]. 

Метою доповіді є розробка науково-практичних пропозицій щодо збі-
льшення об’ємів передачі інформації (даних) за допомогою багаточастотного 
лазерного випромінювання (ЛВ). 

В доповіді представлено аналіз існуючих лазерних систем зв'язку (за-
критих і відкритих) провідних країн світу та шляхів підвищення швидкості 
передачі даних (інформації) та збільшення їх об’ємів, у тому числі особливо-
стей спектру ЛВ. Розроблені науково-практичні пропозиції щодо збільшення 
об’ємів передачі інформації (даних) за допомогою багаточастотного ЛВ. Така 
можливість пов’язана з використанням одного (єдиного) лазера (джерела ви-
промінювання) та особливостей спектра одномодвого багаточастотного з 
синхронізацією подовжніх мод ЛВ. Використання багаточастотної структури 
спектра ЛВ дозволяє одночасно передавати до декілька потоків інформації 
(даних) за допомогою її модуляції на несучі частоти. 
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