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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОСТУПУ В 

МЕРЕЖІ LTE-ADVANCED 

 

Анотація. Запропоновано використання вузлового тензорного методу для 

дослідження параметрів якості обслуговування в мережі радіодоступу LTE-Advanced, а 

саме, значення середнього часу затримки пакетів. Отримані результати середнього часу 

затримки пакетів в базових станціях eNodeB та трактах їхньої взаємодії в мережі 

радіодоступу E-UTRAN за інтерфейсом Х2. Результати дослідження можуть бути 

використані для визначення середнього гарантованого часу затримки пакетів в мережі 

LTE-Advanced з різною структурою побудови та принципами взаємодії. 

 

Сьогодні, оператори мобільного зв’язку України знаходяться на етапі розвитку мережі 

четвертого покоління 4G, з використанням технології LTE-Advanced (Long Term Evolution) 

(Rel. 10-12) . Основною перевагою технології LTE Advanced є висока швидкість передачі 

даних від 150 Мбіт/с до 1 Гбіт/с, яка дозволить забезпечити всі послуги пакетної передачі, до 

яких віднесенні такі сервіси, як: Viber, Telegram, Skype, Gmail, Youtube, включаючи передачу 

призначеного для користувача мовного трафіку VoIP [1].  
Мережа LTE-Advanced складається з двох частин [1]: мережі радіодоступу E-UTRAN 

та базової мережі EPC (Evolved Packet Core). Мережа E-UTRAN, розглянута в технічній 

специфікації Rel. 10-12 3GPP, згідно якої складається з базових станцій e-NodeB (evolved               

Node В). Базові станції e-NodeB виконують функції замикання навантаження в мережі                            

E-UTRAN при взаємодії по інтерфейсу Х2. Мережа ЕРС повністю функціонує на базі 

комутації пакетів та забезпечує обслуговування трафіку та його маршрутизацію в мережі E-

UTRAN/LTE-Advanced [2]. 
Забезпечення необхідної пропускної спроможності в мережі LTE Advanced 

відбувається шляхом вибору варіанту проходження трафіку в мережі та використанням 

функцій перерозподілу і обмеження потоків трафіку. Досить важливим є рішення задачі 

вибору необхідної топології мережі і принципу з’єднання між базовими станціями eNodeB в 

мережі E-UTRAN LTE-Advanced та вибору напрямків передачі трафіку із забезпеченням 

параметрів QoS (Quality of Service). 

Метою даної роботи є дослідження параметрів якості обслуговування доступу в 

мережі lte-advanced. 

Рішення такої задачі потребує вибору математичного апарата, який би дозволив 

одночасно досліджувати як структуру, так і параметри розглядаємої мережі. В роботах [3-4] 

запропоновано використання вузлового тензорного методу, який дозволяє у порівнянні з 

іншими отримати необхідні параметри якості обслуговування QoS для мережі E-UTRAN. 

Для дослідження параметрів якості обслуговування доступу  використаємо вузловий 

тензорний метод, який дозволяє вирішувати завдання оцінки якості обслуговування QoS та 

враховує структурні та функціональні особливості побудови мережі LTE-Advanced [3-4]. 
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Для рішення відомо: 

1) Довжина 

vH  вихідної пакетної черги між базовими станціями eNodeB між 

51 NN   довжиною 300 тис. пакетів, задана як:  

  tHv 00003000000000  (1) 

 

2) Інтенсивність навантаження в трактах взаємодії між базовими станціями eNodeB, які 

представлені у вигляді тензора vL  [3-4]: 
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3) Базисна матриця B, яка описує граф фрагменту мережі, показаний на рис. 1: 
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Рисунок 1  Фрагмент мережі радіодоступуE-UTRAN 
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Розглянемо фрагмент мережі мережі E-UTRAN, який має з N = 7 базових станцій 

eNodeB, які зв’язані між собою 12v  гілками – трактами (рис. 1). На рис. 1 суцільними 

лініями виділені реальні гілки мережі, а пунктирною  гілкою – напрямок 51 NN  .  

Знайдемо час затримки пакетів в базових станціях eNodeB мережі й час затримки 

пакетів в трактах взаємодії мережі E-UTRAN/LTE-Advanced за допомогою вузлового 

тензорного методу, згідно [3-4]. 

В якості функціонального рівняння використовуємо формулу Літтла [3-4], яку 

розглянемо в двох системах координат (СК), СК вузлових пар  базових станцій eNodeB та 

СК трактів з’єднання в мережі LTE Advanced [3-4]: 

 TLH  ,  TLH  , (4) 

де H та H – довжина пакетної черги в трактах та базових станціях eNodeB мережі  E-

UTRAN/LTE Advanced, L та L – інтенсивність трафіку трактах та базових станціях eNodeB 

мережі E-UTRAN/LTE Advanced, Т та Т – час затримки пакетів  трактах та базових 

станціях eNodeB мережі E-UTRAN/LTE Advanced, відповідно.  

Для розрахунку довжини пакетної черги в базових станціях eNodeB скористаємося 

формулою перетворення між СК [3-4]:  
 vHBH  =   t00300000  (5) 

Знайдемо інтенсивність трафіку L в базових станціях eNodeB згідно виразу [3-4] та 

використовуючи вираз (1) та значення інтенсивності із табл. 1: 
t

vBLBL   , (6) 

де L – інтенсивність трафіку в трактах мережі, які з’єднують eNodeB. 

Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB 

використовуємо вираз (4), з якого виразимо Т [3-4]: 

   HLT
1

 . (7) 

Для знаходження середнього часу затримки пакетів в трактах взаємодії між базовими 

станціями eNodeB мережі E-UTRAN/LTE-Advanced використаємо вираз згідно [3-4]: 

TBT t
v  . (8) 

За допомогою представлених формул розрахуємо середній час затримки пакетів в 

трактах Т  та час затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB. 

Результати розрахунку інтенсивності трафіку в базових станціях eNodeB мережі LTE 

Advanced згідно виразу (6) наведені в табл. 2. 

 

Таблиця 2 − Інтенсивності трафіку в базових станціях eNodeB мережі LTE Advanced 

Інтенсивність 

навантаження, L тис. 

пакетів 

1 2 3 4 5 6 

800 1100 500 850 950 500 

 

Результати знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB згідно 

виразу (7) наведені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 − Час затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB мережі LTE Advanced 

Час затримки 

пакетів Т,  мс 

N2 N3 N4 N5 N6 N7 

0.418 1.088 1.213 1.505 1.169 0.911 

 

Результати розрахунку середнього часу затримки пакетів в трактах Т E-UTRAN/LTE-

Advanced, згідно виразу (8), наведені в табл. 4. 
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Таблиця 4 – Середній час затримки пакетів в трактах Т  мережі E-UTRAN/LTE-Advanced 
Час 

затримки 

пакетів в 

трактах 

Т,мс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,418 0,67 0,125 0,292 -0,336 -0,258 0,911 1,505 0,177 -0,751 0,081 -0,417 

 

Висновки. 

1. Запропоновано використання вузлового тензорного методу для дослідження 

параметрів якості обслуговування в мережі радіодоступу LTE-Advanced, а саме, значення 

середнього часу затримки пакетів.  

2. Отримані результати середнього часу затримки пакетів в базових станціях 

eNodeB та трактах їхньої взаємодії в мережі радіодоступу  E-UTRAN за інтерфейсом Х2, 

та можуть бути використані для  мережі LTE-Advanced з різною структурою побудови та 

принципами взаємодії. 
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ВПЛИВ ФОТОПРУЖНОСТІ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ЗА РАХУНОК ЙОГО 

УКЛАДАННЯ ЗА СПІРАЛЬНОЮ ЛІНІЄЮ НА КОЕФІЦІЄНТ ЗАГАСАННЯ 

 

Анотація. Визначено форму залежності величини втрат потужності оптичного 

сигналу в оптичному волокні від кроку його спірального укладання в осерді оптичного 

кабелю. Наведено рекомендації для виробників оптичних кабелів по використанню 

встановлених кроків спірального укладання оптичного волокна. 

 

В теперішній час суттєво зростають вимоги до волоконно-оптичних систем 

передавання (ВОСП): зростає обсяг інформації, що передається волоконно-оптичними 

лініями передавання (ВОЛП), швидкість передавання, смуга пропускання. В умовах 

поступового зростання протяжності ВОЛП є необхідність в оптимізації ВОСП: необхідно 

приймати наукові рішення як по удосконаленню властивостей оптичних пристроїв, так і по 

мінімізації впливу негативних явищ у ВОЛП, якими є хроматична дисперсія, загасання, 

нелінійні ефекти. 

Ключовими параметрами, що характеризують оптичне волокно (ОВ) з огляду на 

передачу інформації є загасання та дисперсія сигналу.  

https://portal.3gpp.org/Specifications.aspx?q=1&releases=190
http://pt.journal.kh.ua/

