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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-

NB/IoT 

 

Анотація. Досліджено характеристики якості мережі LTE-NB/IoT, такі як, середній 

час затримки пакетів та пропускна спроможність об’єктів мережі за допомогою вузлового 

тензорного методу. Результати роботи можуть бути використані для подальшого аналізу 

характеристик якості мереж LTE-NB/IoT різних структур та технологій. 

 

Розвиток мереж мобільного зв’язку для надання послуг IoT (Internet of thinks)  на базі 

технологій LTE-NB забезпечує надання послуг міжмашинної взаємодії М2М (Machine to 

Machine) до взаємодії D2D (Device to Device), це послуги IoT-sensors, IoT-device та IoT-

telemetry. При впровадженні таких послуг необхідно забезпечити необхідні значення 

характеристик якості QoS (Quality of Service), таких як середній час затримки пакетів в 

мережних вузлах й трактах їхньої взаємодії та пропускна спроможність цих вузлів [1].  

Для дослідження розглянемо мережу LTE-NB/IoT, яку побудовано на базових 

станціях технології e-NodeB/IoT, що обслуговують абонентські девайси UE (смартфони, 

планшети, ноутбуки) і пристроями М2М (smart-M2M objects, TV, smart-TV, IoT-cameras) IoT 

та підтримують мобільність абонентів за рахунок модулів ММЕ. Фрагмент такої  мережі 

LTE-NB/IoT показаний на рис. 1. Для рішення такого завдання будемо використовувати 

вузловий тензорний метод, який дозволяє отримати значення характеристик якості QoS 

одночасно для мережних вузлів й трактів їхньої взаємодії [2-3]. 

Для рішення поставленого завдання вважаємо відомими [2-3]: 

− структуру фрагмента мережі LTE-IoT, яка представлена у вигляді графу (рис. 1), 

який складається з N=6 вузлів, які моделюють базові станції e-NodeB/IoT та пов’язані за 

допомогою  ν=10 трактів взаємодії;  

− відомо обраний напрямок, для якого необхідно забезпечити передачу пакетів з 

черги умовної довжини 100 тис. пакетів.  

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


Секція 3. Інфокомунікації та програмна інженерія 

 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
103 

ν2 

ν3 
ν5 

ν1 

e-NodeB/IoT-2

ν4 

ν6 

ν7 

ν8 

ν9 

ν10 

e-NodeB/IoT-4

e-NodeB/IoT-1

e-NodeB/IoT-6

e-NodeB/IoT-3e-NodeB/IoT-5

Маршрут 3 Маршрут 3

Маршрут 2
Маршрут 2

Маршрут 2

Маршрут 1

Маршрут 4

Маршрут 4

Маршрут 4
Маршрут 5

Маршрут 5

Маршрут 5

Маршрут 5

 
Рисунок 1 − Структура фрагменту мережі LTE-NB/IoT у вигляді графу 

 

Розглянемо задачу дослідження характеристик мережі IoT на базі технології LTE-NB. 

Нехай передача тракту відбувається між eNodeB-1/IoT та eNodeB-2/IoT. Для рішення 

поставленої задачі вважаються відомими [2-3]: 

– базисна матриця B : 
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– значення пропускної спроможності трактів мережі Lν, які представлені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Значення пропускної спроможності трактів мережі 

Пропускна 

спроможність, 

Lν тис. пакетів 

Lν1 Lν2 Lν3 Lν4 Lν5 Lν6 Lν7 Lν8 Lν9 Lν10 

100 300 500 200 500 800 200 900 1000 0 

Будемо використовувати вузловий тензорний метод. Розглянемо функціональне 

рівняння Літтла в двох системах координат: вузлів мережі (e-NodeB/IoT) та трактів з’єднання 

[2-3]: 

vvv TLH  ,    TLH  , (2) 

де Hη, Hν – довжина пакетної черги в трактах та базових станціях e-NodeB/IoT  в мережі LTE-

NB відповідно, Lη, Lν – пропускна спроможність в трактах та базових станціях e-NodeB/IoT  

в мережі LTE-NB, Tη, Tν – час затримки пакетів в трактах та базових станціях e-NodeB/IoT в 

мережі LTE-NB. 

Згідно [2-3] відомі перетворення основних характеристик між заданими системами 

координат: 
t

v BLBL   , 
 vHBH  ,  TBT t

v  . (3) 

де Н – довжина пакетної черги  між eNodeB-1/IoT та eNodeB-2/IoT. 
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Знайдемо значення пропускної спроможності Lη в базових станціях eNodeB/IoT 

мережі згідно виразу (3), результати зведемо до табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунку пропускної спроможності Lη в базових станціях 

eNodeB/IoT мережі LTE-NB  

Показник η1 η2 η3 η4 η5 

Попускна спроможність, 

L , тис. пак/с 
900 1600 1200 2100 1900 

 

Згідно виразу (3) визначимо середній час затримки передачі пакетів в трактах мережі 

Tν, результати зведемо до табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Результати розрахунку середнього часу затримки пакетів Tν  в трактах 

Середній час 

затримки 

пакетів, 
vT , с 

ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 ν8 ν9 ν10 

0,283 -0,112 -0,076 0,106 -0,035 0,064 -0,100 0,056 0,050 0,171 

 

Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB/IoT мережі 

LTE-NB використовуємо (2), з якого виразимо Т, результати зведемо до табл. 4 [2-3]: 

   HLT
1

 . (4) 

Таблиця 4 – Результати розрахунку часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB/IoT 

мережі LTE-NB  

Показник tη1 tη2 tη3 tη4 tη5 

Середній час затримки 

пакетів, Т, с 
0,283 0,171 0,206 0,106 0,050 

 

Згідно проведеним розрахункам визначимо значення середнього часу затримки для 

передавання трафіку від заданого вузла мережі eNodeB-1/IoT до вузла мережі  eNodeB-2/IoT 

за допомогою різних маршрутів, що забезпечить підтримку пропускної спроможності 

мережі. Тоді: 

Маршрут 1: 10 = tзатр v10 = 0,171 с 

Маршрут 2: 1 = tзатр v4 + tзатр v6 = 0,171 с 

Маршрут 3: 1 = tзатр v1 + tзатр v2 = 0,171 с 

Маршрут 4: 1 = tзатр v4 + tзатр v7 + tзатр v5= 0,171 с 

Маршрут 5: 1 = tзатр v9 + tзатр v8  + tзатр v7 +  tзатр v5= 0,171 с 

Час затримки пакетів вздовж різних маршрутів передавання трафіку в мережі  LTE-

NB/IoT становить 0,171 с. 
 

Висновки 

1. Використання вузлового тензорного методу для дослідження характеристик якості 

обслуговування в мережі LTE-NB/IoT дозволило отримати значення пропускної 

спроможності вузлів мережі eNodeB-1/IoT та значення часу затримки пакетів в трактах та 

вузлах мережі.  

2. Використовуючи значення часу затримки пакетів в трактах мережі, визначено для 

кожного з маршрутів передавання трафіку в мережі  LTE-NB/IoT значення часу затримки, 

яке становить 0,171 с. 
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ЗАСТОСУВАННЯ IP-КАМЕРИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ АУДІО-ВІДЕО ТРАФІКУ У 

МАКЕТНІЙ МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

Анотація. Запропоновано спосіб використання типової smart-камери для генерації 

аудіо/відео трафіку у лабораторному макетному сегменті мережі Інтернету речей 

майбутнього на основі авторського методу конвеєрно-модульного переносу даних з 

контролем затримок та протоколу віртуальних з’єднань, розроблених в Одеській 

національній академії зв’язку. 

 

1. Вступ. Актуальність і мета роботи 

Світова мережа Інтернет мігрує у напрямку «Інтернету речей», який «додає» 

«Сенсорні мережі» до типових клієнтських мереж доступу, чутливі до затримок передачі 

даних реального часу. Відомі підходи до зменшення затримок передачі даних у сенсорних 

мережах Інтернету речей базуються на модифікаціях технології Ethernet. Натомість діючі 

протоколи між-мережевої взаємодії IPv4/v6 не мають дієвих механізмів контролю затримок. 

Тому актуальним завданням розвитку Інтернету речей є створення нових методів і 

протоколів на канальному та мережевому рівнях OSI, які обмежують затримки. На кафедрі 

«Мережі зв’язку» ОНАЗ запропоновано і теоретично обґрунтовано конвеєрно-модульний 

метод (CMM) для мультиплексування даних на канальному рівні OSI з контролем затримок, 

а також два додаткові протоколи мережевого рівня: LCP (Logical Connection Protocol) - для 

передачі різних типів потокових даних; VCP (Virtual Connection Protocol) – для передачі 

пакетних даних реального часу з обмеженням затримок, ([1]). Ці теоретичні результати 

потребують подальших досліджень і практичного підтвердження на діючих програмних та 

фізичних макетах.  

Метою даної роботи є проектування лабораторного макету для симуляції потокової 

передачі аудіо/відео даних реального часу у майбутньому Інтернеті речей на основі 

конвеєрно-модульного методу CMM і протоколів потокової передачі LCP/VCP. 

http://pt.journal.kh.ua/2010/1/1/101_strelkovskaya_tensor.pdf

