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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО 

ЗВ'ЯЗКУ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

 

Анотація. За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики 

якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжини пакетної черги 

в трактах та вузлах мережі LTE.  

 

Впровадження технології LTE (Long Term Evolution) четвертого покоління 4G в 

мережах мобільного зв’язку України дозволяє реформувати структуру мобільної мережі, 

збільшити швидкості передачі інформації та розширити набір послуг для мобільних 

абонентів. Розвиток мережі LTE відбувається виключно на базі IP-технологій з побудовою 

нової мережі E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radioaccess Network) на базі існуючої 

мережі ЕРС (Evolved Packet Core). При кожній базовій станції eNodeB в мережі E-UTRAN 

використовується модуль управління мобільністю MME (Mobility Management Entity), який 

виконує функції управління абонентськими даними, авторизацію, автентифікації та 

управління мобільністю абонента [1-2].  

В такій мережі E-UTRAN необхідно знайти топологію та з’єднання eNodeB для 

забезпечення необхідних показників якості QoS (Quality of service). 

Розглянемо рішення задачі визначення характеристик якості мережі LTE. Знайдемо 

одну з характеристик якості обслуговування, а саме, середній час затримки пакетів в базових 

станціях eNodeB та трактах їхнього з’єднання. Для вирішення цієї задачі використаємо 

вузловий тензорний метод, який дозволяє одночасно враховувати не тільки структурні 

особливості побудови мережі LTE, а ще й функціональні особливості її об’єктів [3-4]. 

Нехай вихідна структура мережі E-UTRAN складається з N = 6 базових станцій 

eNodeB, які зв’язані між собою  гілками – трактами (рис. 1). Відомі інтенсивності 

трафіку в трактах мережі та задані в табл. 1 та довжина 
vH  пакетної черги, яка становить 

200 тис. пакетів [3-4].  

 

Таблиця 1 − Інтенсивності трафіку в трактах мережі LTE 

Інтенсивність навантаження, L 

тис. пакетів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

350 150 200 0 500 250 400 100 250 

 

Необхідно знайти: 

 середній час затримки пакетів в базових станціях eNodeB мережі E-UTRAN та 

трактах їхнього з’єднання; 

 довжину черги пакетів в базових станціях eNodeB мережі E-UTRAN та трактах 

їхнього з’єднання. 

Згідно розглянутого фрагменту мережі E-UTRAN/LTE (рис. 1), запишемо базисну 

матрицю B [3-4]: 

 

v1 

 

v3 

v10 
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(1) 

Для знаходження значень середнього часу затримки використовуємо формулу Літтла 

[3-4] в двох системах координат (СК), СК вузлових пар  базових станцій eNodeB та СК 

трактів з’єднання в мережі LTE. Згідно [3-4]: 

 TLH  ,  TLH  , (2) 

де H та H – пакетна черга в трактах та eNodeB мережі LTE,  L та L – інтенсивності 

трафіку в трактах та eNodeB мережі LTE, Т та Т – середній час затримки пакетів  трактах та 

eNodeB мережі LTE, відповідно. 

Для розрахунку пакетної черги в базових станціях eNodeB скористаємося формулою 

перетворення між СК [3-4]:  
 vHBH  . (3) 

Знайдемо інтенсивність трафіку L в eNodeB згідно [3-4] та значення інтенсивності із 

табл. 1: 
t

vBLBL   , (4) 

де L – інтенсивність трафіку в трактах з’єднання eNodeB. 

Результати розрахунку інтенсивностей трафіку в базових станціях eNodeB мережі 

LTE наведені в табл. 2. 

   

Таблиця 2 − Інтенсивності трафіку в базових станціях eNodeB мережі LTE 

Інтенсивність 

навантаження, L 

тис. пакетів 

1 2 3 4 5 6 

250 550 550 700 850 550 

Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB 

використовуємо вираз (2), з якого тримаємо T [3-4]: 

   HLT
1

 . (5) 

Час затримки пакетів в трактах Т  мережі LTE визначається згідно виразу [3-4]: 

TBT t

v  . (6) 

Результати знаходження часу затримки в трактах та базових станціях eNodeB мережі 

LTE показані на рис. 1. 

 
Рисунок 1  Результат рішення задачі 
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Висновки 

1. Вирішено задачу визначення часу затримки пакетів в мережі LTE за допомогою 

вузлового тензорного методу.  

2. За результатами розрахунків визначено середній час доставки пакетів з 

довжиною 200 тис. пакетів від базової станції N7 до базової станції N3, який складає 0,801 

с.  
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Кіфорук С.В. 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РОБОТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ 

ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ ДВОХ КЛІМАТИЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ 

 

Анотація. В даній роботі отримано результати досліджень показників якості 

роботи діючих підземних волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), що знаходяться в 

північно-західному та південно-східному кліматичних районах України на основі 

експлуатаційних даних про кількість, причини та характер пошкоджень за п’ятирічний 

період. Дослідження проведені на ВОЛЗ більшості адміністративних областей кліматичних 

районів. Лінії реалізовані на волоконно-оптичних кабелях (ВОК) з бронею та без броні. 

Отримані значення щільності (m), інтенсивності відмов ( ) і середнього часу 

відновлення зв’язку ( сер.вt ) на ВОЛЗ по областям дозволили  одержати середні значення цих 

показників вказаних кліматичних районів. 

Значення m,  , сер.вt  можна використовувати для розрахунку, у першому наближенні, 

параметрів надійності ВОЛЗ даних кліматичних районів України. 

Ключові слова:  волоконно-оптична лінія зв’язку, показники якості роботи, 

надійність, пошкодження, відмова. 

 

Широкий розвиток волоконно-оптичних ліній зв’язку на транспортних 

телекомунікаційних мережах та мережах абонентського доступу України привів до 

необхідності забезпечення відповідного рівня надійності їх роботи. 

Досконалість ВОЛЗ залежить, в свою чергу, від багаточисленних факторів, одним із 

яких є їх надійність. 

Визначення показників надійності діючих ВОЛЗ відіграє особливе значення для 

належної організації технічної експлуатації лінії та дозволяє контролювати зміни технічного 

стану оптичних кабелів та лінії в цілому. 

Контроль рівня технічного стану ВОЛЗ , в першу чергу, забезпечується шляхом 

визначення, обробки та аналізу експлуатаційних показників якості роботи лінії.  

http://pt.journal.kh.ua/

