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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 
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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/
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Причини виникнення дисперсійних ефектів та способи визначення величини різних 

видів дисперсії наведена в [1, 2, 3, 4].  

Значний вплив на властивості середовища поширення хвиль в ОВ причиняють 

різноманітні неоднорідності, які з’являються в них з різних причин. 

В роботі встановлено додаткові втрати, пов'язані зі спіральністю укладання ОВ в 

оптичний кабель (ОК). Застосовано наступний вираз для обчислення додатковіх втрат, 

пов'язаніх зі спіральністю укладання ОВ в оптичному кабелі [5, 6]: 
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де R – радіус спірального укладання ОВ, мкм; р – крок спірального укладання ОВ, мкм; b – 

радіус оболонки ОВ, мкм. 

В роботі визначено додаткові втрати, пов'язані зі спіральністю укладання ОВ в 

оптичному кабелы для кроків спірального укладання p = 50; 150; 350; 400; 500 мкм та 

радіусів спірального укладання R = 6; 7; 8; 9; 10 мм. 

В табл. 1 наведено результати розрахунку втрат за рахунок спірального укладання ОВ 

[6]. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунку коефіцієнта ξ , що враховує втрати за рахунок скрутки р: 

R, мм p, мм 

50 150 350 400 500 

6 1,715 1,624 1,536 1,453 1,376 

7 0,694 0,692 0,689 0,684 0,679 

8 0,305 0,307 0,308 0,309 0,311 

9 0,267 0,269 0,270 0,272 0,273 

10 0,214 0,215 0,217 0,218 0,219 

 

На рис. 1 наведено отриманий графік залежності втрат викликанних спіральностю 

укладання одномодового ОВ: 

 
Рисунок 1 – Графік залежності втрат за рахунок скрутки р, для заданих значень R (на 

графіку зверху вниз відповідно) від крока спіральної укладанні 
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З графіка рис. 1 видно, що із зменьшенням радіусу спіралі R, та, збільшенням крока 

спіралі p втрати зменшуються, що пояснюється зменшенням ступеню впливу фотопружності 

на діелектричні властивості ОВ. Числові значення отриманих параметрів можуть бути 

застосовані при розробці конструкцій ОК. 
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