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ВСТУП 

На даний момент, в світі, головним видом зв’язку є мобільний зв’язок, 

широкого розповсюдження набув бездротовий доступ до персональних 

комп’ютерів. Мобільний зв’язок і бездротовий доступ розглядають як 

підмережі які взаємодіють між собою в єдиній мережі радіодоступу (RAN – 

Radio Access Network). 

Стандарт LTE – це новий крок в послідовності стандартів мобільного 

зв’язку GSM(GERAN) – UMTS – LTE. Даний стандарт спрямований на 

передачу пакетного трафіку, що базується на технологіях швидкісної 

пакетної передачі даних(були вперше реалізовані в мережах UMTS). 

Трафік в мережах LTE забезпечується передачею блоками тривалістю 

близько 1 мс при адаптивному керуванні форматом передачі в реальному 

часі. Застосування нетривалих пакетів в радіоканалах в сумі з адаптивним 

керуванням параметрів передачі дозволяє суттєво збільшити пропускну 

здатність системи і дає змогу досягнути більш високих та якісних показників 

послуг. 

Стандарт LTE розроблений з метою поєднання в собі переваг 

швидкісної пакетної передачі даних і мобільного радіозв’язку – 

радіодоступу. Архітекутра мережі LTE складається з ядра мережі EPC, 

модифіковані вузли базових станцій eNodeB (eNB) та інтерфейси S1 – 

передачі даних і сигналізації через вузли керування мобільністю та X2 – що, 

забезпечує обмін інформації між з’єднаними вузлами базових станцій. 

LTE відрізняється від інших мереж тим, що всі інтерфейси, окрім 

радіоінтерфейсу, реалізовані з використанням технології IP. Тому мережі 

LTE відносять до all-IP мереж. 

Передача трафіку в радіоканалі відбувається за допомогою 

пакетів(блоків) в субкадрах тривалістю 1 мс. Кадр складається з 10 субкадрів 

тривалістю 10 мс. Також по радіоканалу, окрім пакетів трафіку , передають 
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інформацію про параметри мережі, виклики абонентам(пейджинг), сигнали 

синхронізації PSS і SSS. Після прийняття цих сигналів, абонентська станція 

(UE) знаходить мережу і синхронізується з нею в часі. Наступним кроком 

вона зчитує інформацію каналу мовлення і відправляє запит на доступ до 

мережі. Після процедури доступу eNB створює зв’язок з UE і абонента 

реєструють в мережі. 

Файли, що передаються мають різний розмір, а в залежності від класу 

трафіку передача може відбуватися з підтвердженням або без підтвердження 

прийнятої інформації. Щоб передати інформаційні файли по радіоканалу , із 

них формують блоки стандартних форматів, відправляють дані блоки на 

фізичний рівень, де безпосередньо втілюють збиткове(захисне) кодування та 

модуляцію. Так з’являється трирівнева структура обробки інформації при 

передачі по радіоінтерфейсу і при її прийманні.  
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1 СТАНДАРТ LTE 

1.1Структура мережі LTE 

Основною задачею LTE є створення архітектури пакетного радіодоступу 

для мереж мобільного зв’язку і бездротового доступу на рівні стандарту 

WiMAX.  

Мережі LTE по версії Rel.8 підтримують швидкості передачі вниз до 100 

Мбіт/c і вгору до 50 Мбіт/c знаходячись в смузі 20 МГц , понижують 

затримки в площині керування до 50-100 мс при переході із сплячого чи 

неактивного режиму в режим визначеного каналу, забезпечують 

обслуговування до 200 активних абонентів в соті. LTE має реалізацію задачі 

еволюції системної архітектури SAE (System Architecture Evolution) при 

передачі пакетного трафіку. Архітектура E-UTRAN(рис. 1.1) має в своєму 

складі ядро пакетної мережі EPC (Evolved Packet Core), модернізовані eNB та 

інтерфейси S1 і X2.  

Рисунок 1.1 – Базова архітектура мережі E-UTRAN 

EPC складається з шлюзів доступу, які для обслуговуваних ними eNB і 

абонентських пристроїв стають S-GW (Serving Gateway). eNB зберігають 

функції вже існуючих Node B і контролерів RNC, які стосуються обробки 

пакетного трафіку і виділення канального ресурсу. В E-UTRAN має місце 

дотримання принципу логічного розподілу транспортних мереж передачі 

даних і сигналізації. Стеки протоколів площини керування інтерфейсу S1(що 
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зображений на рис. 1.2): S1-MME (Mobility Management Entity) і в площині 

користувача (тунельний протокол на рівні L2). 

Підрівні L2 SCTP (Stream Control Transmission Protocol) та IP 

підтримують звичайний транспорт для передачі сигнальних повідомлень. 

Зокрема, SCTP відповідає за надійність передачі і послідовність доставки 

повідомлень. 

Рисунок 1.2 – Інтерфейс S1 

Ядро мережі EPC (Evolved Packet Core) складається з шлюзу 

обслуговування S-GW (Serving Gateway), шлюзу для виходу на пакетні 

мережі P-GW (Packet Data Network Gateway), структури керування по 

протоколу Mobility Management MME (Mobility Management Entity), яка 

зв’язана з S-GW і eNodeB сигнальними інтерфейсами, як на рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Логічна структура мережі GSM/UMTS/LTE 

Розглянемо взаємодію вузла базових станцій eNB з елементами ядра 

мережі LTE. eNB поєднує в собі функції базових станцій і контролерів мереж 

3-го покоління: 

• надає можливість передавати трафік і сигналізацію по радіоканалу 

• керує сортуванням радіоресурсів 

• підтримує синхронізацію передач і контролює рівень завад в соті 

• забезпечує шифрування і цілісність передачі по радіоканалу 

• обирає MME і створює сигнальний обмін з ним 

• забезпечує стискання заголовків IP-пакетів 

• підтримує послуги мультимедійної передачі  
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• використовуючи структуру з підсиленням потужності на антені 

організовує керування антенами інтерфейсом Iuant 

Рисунок 1.4 – Структура мережі LTE 

Інтерфейс S1 підтримує передачу даних з S-GW і сигналізації через 

MME. eNB має з’єднання з декількома S-GW. 

Інтерфейси X2 потрібні для організації хендоверів між сусідніми 

базовими станціями, навіть при балансуванні навантаження між ними. Але 

інтерфейси X2 можуть бути і логічними , тобто для їх організації реальне 

фізичне з’єднання між eNB є необов’язковим.  

В обов’язки шлюзу обслуговування S-GW входить: 

• Маршрутизація пакетів даних, що передаються 

• Підтримка якісних показників (QoS) послуг, що надаються 

• Буферизація пакетів для UE, які знаходяться в стані Idle Mode. 

• Надання облікових даних для тарифікації і оплати виконаних послуг 

Шлюз для виходу на пакетні мережі P-GW створює точку доступу до 

зовнішніх IP-мереж. Відповідно P-GW є якорним шлюзом для забезпечення 

трафіку. Якщо абонент має статичний IP-адрес , то P-GW його активізує. 
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Керувальний блок MME підтримує виконання процедур протоколу 

Mobility Management: забезпечення безпеки роботи при підключенні UE і 

вибір S-GW, P-GW, MME пов’язаний з HSS своєї мережі за допомогою 

інтерфейсу S6a.  

Інтерфейс S10, що з’єднує різні MME, дозволяє обслуговувати UE при 

пересуваннях абонента, а також при його знаходженні в роумінгу.  

 Policy and Charging Resourse Function (PCRF) являє собою керуючий 

сервер, що забезпечує централізоване керування ресурсами мережі, облік та 

тарифікації послуг, що надаються. Як тільки з’являється запит на нове 

активне з’єднання, дана інформація приходить на PCRF. Він дає оцінку 

власним ресурсам мережі і направляє в PCEF шлюзу P-GW команди, які 

встановлюють вимоги до якості послуг і до їх тарифікації. 

1.2.Фізичний рівень стандарту LTE 

На фізичному рівні (на радіоінтерфейсі) в стандарті E-UTRA 

використовують OFDM з модуляцією 4-ФМ, 16-КАМ та 64-КАМ. 

Максимальне число підносійних частот в робочій смузі 20 МГц досягає 1200. 

Для взаємної синхронізації E-UTRA та UTRA використовують тактування з 

тривалістю часової одиниці Ts = 1/(15000*2048) c. Передача по радіоканалу 

відбувається кадрами довжиною 10 мс, що складає 307200*Ts. Виділяють 2 

структури кадрів: кадри типу 2 при роботі з тимчасовим дуплексом (TDD). 

Кадр має в своєму складі 20 тимчасових слотів довжиною 15360 Ts = 0.5 мс, 

пронумерованих від 0 до 19, що зображено на рис.1.5. Два послідовних слоти 

в сумі дають 1 субкадр – всього 10 субкадрів , від 0 до 9. 
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Рисунок 1.5 – Структура кадру при частотному дуплексі 

 

 

 

 

     Рисунок 1.6 – Конфігурація кадру при частотному дуплексі 

Кадр довжиною 10 мс складається із 10 субкадрів довжиною 1 мс, як 

показано на рис.1.6.  

1.2.1 Частотно - часові характеристики стандарту E-UTRA 

Розглянемо частотно-часові характеристики фізичного рівня стандарту 

E-UTRA. При відстані між підносійними ∆𝐹 = 15 кГц довжина OFDM – 

символу складає 1/∆𝐹 = 66.7 мкс. В кожній половині субкадру (слоті 

довжиною 0.5 мс) передають 6 чи 7 OFDM-символів в залежності  від 

тривалості циклічного префіксу CP(cyclic prefix) – активної паузи між 

символами, зображений на рис. 1.7. Тривалість циклічного префіксу Tcp 

складає 160Ts = 5.2 мкс перед першим символом та 144Ts = 4.7 мкс перед 

іншими символами. Можливий варіант використання розширеного CP 

тривалістю 512Ts = 16.7 мкс. В цьому випадку в одному субкадрі 6 OFDM 

символів. В залежності від варіанту який використовується CP можливі 9 

конфігурацій спеціального субкадру S при тимчасовому дуплексі, де 

реалізовані 4 варіанти використання нормального і розширеного CP при 

передачі вниз і вгору. 
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Рисунок 1.7 – Структура слоту на фізичному рівні 

В частотній області відстань між підносійними рівна ∆𝐹 = 15кГц. Вибір 

∆𝐹 = 15кГц підтримує взаємну синхронізацію пристроїв UMTS і E-UTRA. 

При кількості N = 256 тактова частота 𝐵 =
𝑁

𝑇𝑢
= 𝑁∆𝐹 = 3.84 МГц , що 

співпадає з чіповою швидкістю в стандарті UMTS. Забезпечується взаємна 

синхронізація з WiMAX. В WiMAX стандарту 802.16е відстань між 

підносійними складає 10.94кГц, що складає 1/351 від частоти 3.84МГц. 

Повний канальний ресурс поділяють на ресурсні блоки(РБ). Ресурсний 

блок складається з 12 розташованих поряд підносійних, які знаходяться в 

полосі 180кГц і одного тимчасового слота (7 чи 6 OFDM- символів на 

інтервалі 0.5 мс). Кожен з OFDM символів є ресурсним елементом. Його 

характеризують два параметри k та l, де k – визначає номер підносійної, а l – 

номер символу в ресурсному блоці. При передачі вниз, від eNB до UE, в 

кожному блоці з 12*7 = 84 РЕ частину ресурсних елементів використовують 

для передачі опорних символів. Виділений канальний ресурс обирають в 

залежності від ресурсних блоків чи груп ресурсних блоків. 
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Реальна швидкість передачі зменшується через передачу опорних 

символів і керуючих каналів. Для організації когерентної демодуляції і 

оцінки каналів використовують опорні символи. При передачі вниз на 

базовій станції можуть працювати до чотирьох антен. При цьому кожній 

антені виділені фіксовані ресурсні елементи для передачі опорних символів, 

схема передачі зображена на рис. 1.8.  

 Рисунок 1.8 – Позиціонування опорних символів в ресурсному блоці при 

передачі вниз 

1.2.2 Використання модифікованої технології OFDM 

При передачі вгору використовують модифіковану технологію OFDM. 

Фактично створюють передачу широкосмугового сигналу на одній носійній. 

Мета даного методу полягає в тому, щоб зменшити пік-фактор сигналу, що 

передається, оскільки високий пік-фактор є суттєвим недоліком технології 

OFDM. З цією задачею для формування сигналу OFDM роблять пряме 
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швидке перетворення Фур’є сигналу, що передається (ШПФ), після якого 

переходять до OFDM. Така технологія отримала назву ШПФ-OFDM чи SC-

FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) і її робота 

проілюстрована на рис 1.9. 

Рисунок 1.9 – Генерація сигналу ШПФ-OFDM 

При прийомі сигналу SC-FDMA над ним виконують операції, зворотні 

тим, що були при передачі. Для мінімізації впливу на якість прийому 

міжсимвольної інтерференції при передачі між символами після виконання 

ОБПФ вставляють CP, а в приймачах SC-FDMA після блоку ОБПФ 

використовують еквалайзери.  

В E-UTRA специфіковані 6 смуг частот для мереж, що розгортаються.  
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1.2.3 Виділені частотні діапазони для мереж LTE 

 Частотні діапазони для мереж з частотним дуплексом приведені на 

рисунку 1.10. 

Рисунок 1.10 – Діапазони для мереж з частотним дуплексом 

 

1.2.4 Виявлення мережі абонентською станцією 

На початку сеансу зв’язку UE повинна виявити мережу. Та для цього UE 

повинна забезпечити потрібну синхронізацію з потенційною базовою 

станцією і визначити ідентифікатор соти. Наступним кроком UE зчитує канал 

системної інформації, звідки отримує необхідні дані для передачі в мережі 

першого сигналу: преамубли. У відповідності з E-UTRAN підтримує 504 

різних ідентифікатора сот, розділених на 168 груп. В склад кожної групи 

входить 3 сектори сот. 
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Пошук мережі трохи схожий на той що в стандарті UMTS. Так як і в 

UMTS, для визначення ідентифікатора соти в напрямку вниз відбувається 

передача двох синхронізуючих сигналів: первинний PSS (Primary 

Synchronization Signal) та SSS(Secondary Synchronization Signal). Коли 

відбулось приймання PSS, UE синхронізується з точністю до половини 

кадру. Приймаючи SSS, UE синхронізується з точністю до кадру и визначає 

ідентифікатор соти. Ідентифікатор соти визначає формат передачі опорних 

сигналів (символів), що дозволяє UE створювати необхідні виміри. 

Наступним кроком UE зчитує повідомлення каналу BCCH системної 

інформації і по каналу випадкового доступу відсилає запит на доступ до 

мережі – преамбулу. 

Сигнали PSS і преамбули побудовані на основі ZC послідовності з 

циклічним зсувом. Аналогічні послідовності використовують і в якості 

опорних сигналів і при передачі вгору. З кожної первинної ZC – 

послідовності 𝑋(𝑢)
𝑧𝑐  можна отримати m-1 циклічно зсунутих послідовностей 

з зсувом на 
𝑀𝑧𝑐 

𝑚
, де Mzc – довжина первинної послідовності.  

ZC – послідовності відносяться до класу послідовностей CAZAC (Constant-

Amplitude Zero-Auto-Correlation), які мають наступні властивості: 

• Постійність амплітуди сигналу 

• Нульова взаємна кореляцієя 

ZC – послідовність являє собою функцію  

(𝑋𝑧𝑐)(𝑢) (𝑘) = 𝑒
−𝑗𝜋𝑢

𝑘(𝑘+1)
𝑀𝑧𝑐  (1.1) 

Де u – індекс ZC-послідовності з поміж можливого набору для даної довжини 

𝑀𝑧𝑐. 

Число ZC – послідовностей довжиною 𝑀𝑧𝑐 рівне кількості простих цілих 

чисел від 0 до 𝑀𝑧𝑐. Дуже часто довжину 𝑀𝑧𝑐 також беруть рівну простому 

цілому числу. 
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Рисунок 1.11 – ZC – послідовність 

В якості PSS в E-UTRA використовують три взаємно-ортогональні ZC – 

послідовності, що зображена на рис 1.11. Кожній з них відповідає 

ідентифікатор фізичного рівня N𝑁𝑖𝑑 = 0; 1; 2. На практиці це дуже зручно 

при побудові мережі на основі трьохсекторних мобільних структур: в eNB 

знаходяться 3 базові станції, які належать до однієї ідентифікаційної групи, 

але кожна має власний 𝑁𝑖𝑑. 

Символи сигналу PSS розміщують в одному OFDM-символі, роблячи 

резерв для цього 72 підносійних з обох боків від центральної частоти 𝑓0(рис. 

1.12). Це означає, що число ресурсних блоків, що використовуються в 

мережі, не може бути менше шести. Фактично передача відбувається на 62 

підносійних з модуляцією 4-ФМ. По 5 підносійних з обох боків смуги не 

використовують. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Генерація синхронізованих сигналів 
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PSS передають двічі на протязі 10 мс кадру. При роботі з частотним 

дуплексом його розміщують в субкадрах 0 та 5 в останніх OFDM-символах 

тимчасових слотів 0 і 10 відповідно. Прийнявши PSS, UE стає 

синхронізованою з мережею з точністю до половини кадру і визначає групу 

𝑁𝑖𝑑. 

 

2 LTE РАДІО ПРОТОКОЛ 

2.1 Структура LTE протоколу 

LTE радіо протокол складається 3 рівнів. 

Рисунок 2.1 – Структура радіо протоколів LTE 

В площині керування на рівні L3 знаходиться RRC (Radio Resource 

Control) протокол. Рівень L2 розділений ще на 3 підрівні: 

• PDCP – Packet Data Convergence Protocol, протокол конвергенції 

пакетів даних. 
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• RLC - Radio Link Control Protocol, протокол керування радіозв’язком 

• MAC – Medium Access Control Protocol, протокол керування доступом 

до середовища. 

Протокол RRC являє собою систему алгоритмів і команд, що 

використовуються для обслуговування UE на радіоінтерфейсі. 

Взаємодія протоколів при передачі пакетів трафіку в площині 

користувача(User Plane) показані на рис. 2.1. На ньому ж показані відповідні 

протоколи при використанні технології HSPA в мережах UMTS. В обох 

випадках обробка пакетів на рівнях MAC і фізичному рівні відбувається в 

базових станціях. На RLC-рівні в мережах UMTS втілюють в контроллері 

базових станцій. В контролері, відповідно, знаходиться буфер файлів для 

обміну з зовнішніми пристроями. В мережах LTE даний буфер розміщений 

eNB. Тому і виникає різниця в організації повторної передачі неприйнятих 

пакетів по протоколу TCP/IP.  Фізичний рівень, що зображений на рис 2.2 та 

рис 2.3, забезпечує різні варіанти повторної передачі Hybrid ARQ (CC – 

Chase Combining або IR  - Incremental Redundancy) безпосередньо на 

радіоінтерфейсі. При виникненні помилки починає працювати механізм 

повторної передачі на рівні RLC, але в мережах UMTS це супроводжується 

дещо більшою затримкою ніж в мережах LTE. Наостанок, повторну передачу 

файлів забезпечує рівень TCP. 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА42.46711.001 ПЗ    20 

Рисунок 2.2 – Протоколи сигнальної площини в архітектурі LTE 

 

Рисунок 2.3 – Протоколи доставки пакетів трафіку в LTE та в HSPA UMTS. 

2.2 Функції протокольного рівню PDCP 

На протокольному рівні PDCP оброблюють дані більш високих рівнів: 

SDU(Service Data Units) – файли трафіку і сигнальні повідомлення. При 

цьому забезпечують: 

• Стиснення IP-заголовків, при цьому використовуючи протокол ROHC 

(Robust Header Compression), розроблений IETF і який застосовується в 

мережах UMTS 

• Шифрацію і дешифрацію SDU трафіка і сигналізації(в UMTS це 

роблять на рівнях RLC або MAC) 

• Захист(перевірку) цілісності сигнальних повідомлень, в UMTS це 

роблять на рівні RLC 
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Рисунок 2.4 – Операції, що виконуються на рівні PDCP 

Окрім вказаних функцій, рівень PDCP відтворює передачу даних без 

втрат при хендоверах і обривах зв’язку. 

На рівні RLC створюють: 

• Сегментацію SDU на PDU (Protocol Data Unit) для передачі та 

об’єднання пакетів, що відбувається при прийомі в потрібній 

послідовності 

• Виправлення помилок при передачі, використовуючи повторну 

передачу (ARQ) 

• Усунення помилок при передачі пакетів, що викликані помилками 

сигналізації 
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2.3. Опис рівню MAC 

На рівні MAC відбувається розміщення і мультиплексування пакетів 

логічних каналів в транспортні з наступною передачею їх по фізичним 

каналам. Рівень MAC забезпечує: 

• Вибір транспортних форматів передачі 

• Керування повторними передачами неприйнятих пакетів 

• Організацію доступу UE до мережі і періодичної синхронізації UE 

• Організація режиму сну чи переривистого прийому 

Переривистий прийом використовують для пониження рівня 

потужності, що використовує абонентська станція. Мова йде про 

мікросплячий режим, коли UE знаходиться в активному стані, відключається 

на визначене число субкадрів від мережі.  

Для організації DRX використовують декілька параметрів: 

DRX Cycle – визначає періодичність циклів ввімкнення та вимкнення станції. 

On Duration Timer – визначає число послідовних субкадрів, на протязі яких 

станція не вимкнена. 

DRX Inactivity Timer – визначає число послідовних субкадрів, на протязі яких 

станція не працює. 

Сигнальний протокол RRC забезпечує наступні функції та процедури: 

• Передачу системної інформації 

• Пейджинг 

• Інсталяцію, підтримку та обрив з’єднання по протоколу RRC між UE та 

e-UTRAN 

• Виконання задач безпеки, в тому числі керування ключами 

• Селекцію сот при переміщенні UE 

• Виправлення системних помилок між UE та ядром мережі 

• Підтримку самоконфігурації і самоотимізації мережі 
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3 ПРОЦЕДУРИ В МЕРЕЖАХ LTE 

3.1. Взаємодія абонентських станцій з ядром мережі 

Абонентська станція, в процесі роботи віртуально з’єднана з ядром 

мережі та реально при сигнальному обміні та передачі трафіку. В MME та 

шлюзах S-GW і P-GW абонент, що підключений до мережі записаний до 

відповідних баз даних. Якщо станція знаходиться в стані LTE_IDLE то вона 

прослуховує системну інформацію та канали пейджингу. Коли станція 

активна, між нею та мережею відбувається сигнальний обмін, що зображено 

на рис. 3.2 

На відмінну від мереж GSM/UMTS один MME може обслуговувати декілька 

зон слідкування. До того ж декілька MME можуть бути об’єднані в один пул 

MME, що дозволяє Enb та, відповідно, UE одночасно отримувати 

обслуговування від різних MME, які входять в пул. Зважаючи на це зони 

MME можуть накладатись одна на одну. Шлюзи S-GW також об’єднують в 

шлюзові зони обслуговування S-GW Service Area, як це показано на рис 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Фрагмент мережі LTE 

Рисунок 3.2 – Зонова структура мережі LTE 

Кожна зона отримує ідентифікатор GUMMEI (Globally MME Unique 

Identity).В глобальному ідентифікаторі зони відслідковування MCC (Mobile 

Country Code) – код країни(3 цифри), MNC (Mobile Network Code) – код 

оператору(2 цифри), MMEGI (MME Group ID) – ідентифікатор групи MME 

(16 біт), MME присвоює UE тимчасовий ідентифікатор GUTI = GUMMEI + 

M – TMSI(Globally Unique Temporary Identifier). 

Всі базові станції розподілені по зонам слідкування (Tracking Area). 

Визначення місцеположення UE залежить від її стану. При реєстрації в 

мережі мобільний абонент отримує тимчасовий номер M-TMSI (MME 

Temporary Subscriber Identify). Якщо станція знаходиться в стані LTE_IDLE 

(не в активному режимі), то її місцезнаходження в мережі визначено з 

точністю до зони слідкування. При переміщенні UE по мережі всередині зони 

слідкування станція викликає процедуру релаксації сот. Вона порівнює 

опорні сигнали, що приймаються, і приєднується до eNB з найбільш сильним 

сигналом. 
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При переміщенні UE із зони в зону відбувається процедура локалізації 

мобільного абонента. Якщо UE активна, то її місцезнаходження відоме з 

точністю до соти, а рух супроводжується хендоверами. 

3.2 Процедура доступу UE до мережі 

Доступ UE до мережі(рис. 3.3) починається з відсилання преамбули по 

каналу PRACH. На відмінну від мереж UMTS,  де преамбула на є 

ортогональним повідомленням по відношенню до трафіку користувача, в E-

UTRA вжиті спеціальні заходи для того щоб відбувалася ортогональна 

передача преамбули. По каналу системної інформації мережа відсилає 

повідомлення всім терміналам користувачів про визначений канальний 

ресурс для передачі преамбул. Цей ресурс складається з 6 ресурсних блоків і 

визначене число тимчасових слотів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Процедура доступу UE до мережі 

При цьому виникає проблема міжсимвольної інтерференції, оскільки UE 

проводить передачу преамбули з запізненням, що обумовлене її видаленням 

від eNB. Дану проблему вирішують наступним чином. Довжина преамбули 

складає приблизно 80% виділеного часового ресурсу, а на початку преамбули 
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передають CP, що займає 10% виділеного часу. В результаті формується 

захисний інтервал порядку 10% виділеного часу, зображений на рис.3.4, що 

дозволяє обслуговувати UE при їх видаленні до 15 км від eNB. 

 

Рисунок 3.4 – Часові співвідношення, що виникають при передачі преамбули 

Преамбула представляє собою ZC-послідовність, її довжина та довжина 

CP залежать від обраного в мережі формату преамбули. Специфікації 

встановлюють 5 можливих форматів преамбул. 

eNB знаходить абонента, який робить запит, детектуючи преамбулу. В 

зворотньому повідомленні RAR (Random Access Response) eNB підтверджує 

отримання преамбули, присвоює абоненту тимчасовий ідентифікатор і 

передає інформацію про час випередження, що необхідно для синхронної 

роботи. 
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4 МОДЕЛЮВАННЯ СТАНДАРТУ LTE В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB-

SIMULINK 

4.1. Опис роботи основних елементів моделі 

Рисунок 4.1 – Модель LTE (16 QAM) 

Перший елемент зображений на рис. 4.1 (Bernoulli Binary Generator) 

генерує випадкові двійкові числа, використовуючи при цьому розподіл 

Бернуллі, тобто формує наш сигнал. Даний елемент зображений на рис. 4.2.  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Генератор Бернуллі. 

Далі сигнал потрапляє на General CRC Generator, що зображений на рис 

4.3. Цей елемент генерує біти циклічного збиткового коду (CRC) для 

кожного кадру вхідних даних і приєднує їх до кадру. Цей блок приймає 

вхідний сигнал вектору подвійного стовбця. По своєму призначенню даний 
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блок, знаходить біти які були отримані з помилкою. Якщо CRC зазнає 

невдачі, біт повинен бути повторно переданий. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Загальний CRC генератор 

Наступним елементом маємо turbo encoder, що зображений на рис. 4.4. 

Турбокоди є найбільш ефективними при виправленні помилок в 

прямому напрямку. З появою  цифрових систем зв’язку виникла необхідність 

в корекції помилок. Це пов’язано з неідеальним характером реальних каналів 

зв’язку, які часто утворюють шум. Корекція помилок намагається 

компенсувати помилки, що були призведені шумом. Переваги прямої 

корекції помилок полягає в тому, що зворотній канал є необов’язковим і 

часто можна запобігти повторної передачі даних (за рахунок більш високих 

вимог до пропускної здатності).Тому FEC(forward error correction) 

застосовується в випадках, коли повторна передача даних є фінансово 

обтяжливою чи не неможливою. Схемою канального кодування для LTE – це 

турбокодування. Ітеративний механізм декодування, рекурсивні 

систематичні кодери і використання перемежувачів є характерними 

особливостями турбокодів. 
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 Рисунок 4.4 – Загальна структура turbo encoder 

Турбокодери розраховані на два або більше рекурсивних систематичних 

згорткових кодера, що паралельно з’єднані та розділені перемежувачем. 

Вхідні біти являють собою двійкову послідовність. Вхідна послідовність 

подається на згортковий кодер Encoder1 та генерує кодований потік бітів. 

Потім вхідні дані чергуються, тобто по різному завантажуються біти даних і 

по різному потрапляють в стовбці.  

Щоб покращити продуктивність турбокодів використовується 

перемежувач. У більшості випадків перемежувач являє собою перемежувач 

рядків. Біти читаються псевдовипадковим чином.  

Послідовність даних, що чергуються потрапляє в другий згортковий 

кодер і кодується другий бітовий потік. Кодована послідовність даних 

мультиплексована та виколота, перед тим як він буде відправлений по 

фізичному каналу, що складається з систематичних бітів Xsk і біт парності 

отриманий від першого кодера Xpk1 та другого кодера Xpk2.  

Операція мультиплексування і виколювання використовується для того 

щоб витягувати систематичні біти та рекурсивні біти з отриманої інформації. 

Вони будуть використовуватись декодером для того щоб звільнити дані від 

помилок, коли вони потрапляють до кінцевого користувача. Турбокоди 
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можуть ефективно працювати при низькому рівні співвідношення С/Ш з 

невеликою кількістю коду.   

Наступним елементом є блок зображений на рис. 4.5 , що називається 

Rectangular 16-QAM. Його задачею є модулювання з використанням 16-

річної квадратурної амплітудної модуляції. Вихід являє собою вид основної 

смуги модульованого сигналу. Цей блок приймає вхідний сигнал скалярного 

вектору. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – 16-QAM модулятор 

Сигнал OFDM, що використовується в LTE, має в своєму складі 

максимум 2048 різних підносійних, що мають інтервал 15 кГц. Хоча для 

мобільних телефонів є обов’язковим мати можливість приймати всі 2048 

підносійних, не всі вони повинні бути передані базовою станцією, яка 

повинна мати можливість підтримувати передачу 72 підносійних.  

Таким чином, всі мобільні телефони можуть мати зв’язок з будь якою 

базовою станцією. В сигналі OFDM можна обрати між трьома типами 

модуляції дял сигналу LTE : 

• QPSK(=4QAM) 2 біти на символ 

• 16QAM 4 біти на символ 

• 64QAM 6 біт на символ 

Ми обрали модуляцію 16QAM. 
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Далі на схемі симуляції зображений OFDM модулятор(рис. 4.6). OFDM-

системи показують стійкі характеристики проти селективного замирання, що 

викликано бездротовим каналом, оскільки отвори для затухання більші в 

порівнянні зі смугою пропускання підносійної. Це призводить до плоского 

замирання окремих підносійних, що вирівнюються шляхом інтерполяції між 

певними опорними символами (опорними підносійними). LTE визначає набір 

символів посилань, щоб розрізняти різні об’єкти: специфічні для конкретної 

комірки, специфічні для UE, специфічні для антени та специфічні для 

MBMS. 

Іншими словами, часова область є тільки «областю передачі» для систем 

OFDM. Результуючий сигнал часової області після перетворення 

модульованого частотного сигналу, що представляє дані, є так би мовити 

«просто шумом» і не може бути інтерпретованим без перетворення в 

частотну область. Вся оцінка каналу, вирівнювання і інтерпретація даних 

виконуються в частотній області в системах OFDM. 

 

 

 

 

Рисунок 4.6. – OFDM – модулятор 

Наступним елементом ми маємо P/S (мультиплексор). В цьому 

перетворювачі всі паралельні дані завантажуються одночасно в тригери D-

типу. Як тільки це буде досягнуто, дані зміщуються на один біт в секунду від 

останнього тригера. Цей процес проілюстрований на наведеному нижче рис. 

4.7.  
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Рисунок 4.7 – Parallel Data In 

В реальному перетворювачі потребується більше схем. Просто 

паралельні дані мультиплексуються, щоб перетворити їх в послідовні дані. 

Мультиплексор змусить паралельні дані зсуватися по одному біту за останній 

(найважливіший біт) тригер.  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Мультиплексор 

Далі мова піде про канал затухання(Multipath Rayleigh Fading 

Channel)(рис. 4.10). Моделі каналів описують характеристики з’єднання 

зв’язку між передавачем та приймачем, що передає інформацію у вигляді 

електромагнітних хвиль. Ці характеристики звичайно ілюструють розсіяння, 

затухання, відбиття та переломлення. Вивчення радіоканалів допомагає нам 

отримати уявлення про швидкі коливання амплітуди радіосигналу на протязі 

якогось часу і пропускної здатності. 
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Канали повільного замирання мають однакове значення затухання на 

протязі всього підкадру. Плоский Релеївський затухаючий канал є 

найпростішим релеївським каналом, що використовується для 

вузькосмугових передач бездротових та мобільних каналів зв’язку. Він 

називається плоским тому що має постійний коефіцієнт затухання для всієї 

пропускної здатності в будь який час.  

Функція розподілу ймовірності Релея визначає канал LTE (рис. 4.9). Цей 

тип каналу має імпульсну реакцію, задану дельта, який має зважену функцію 

розподілу енергії: 

𝑝(𝑟) =
𝑟

𝜎2
∗ 𝑒

−(
𝑟2

2𝜎2)
 (4.1) 

• 𝜎 − середньоквадратичне значення прийнятого сигналу 

• 
𝑟2

2
 − миттєва потужність 

• 𝜎2 − являє собою середню потужність прийнятого сигналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Огинаюча функції розподілу потужності прийнятого сигналу з 

замиранням 
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Поки мобільна станція знаходиться в стані руху, прийнятий сигнал 

зникає і вага дельта функція також змінюється відповідно до розподілу 

Релея. Якщо рухома станція знаходиться в стані глибокого затухання, вага 

дельти мала, і коли прийнятий сигнал покращений, вага дельти велика. 

Гаусівський канал може бути представлений як імпульсна характеристика з 

дельтою постійної ваги; ідеальний плюс джерело AWGN (адитивний білий 

гаусівський шум). 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Релеївський канал затухання 

Наступним блоком є AWGN Channel block(рис. 4.11), що додає білий 

гаусівський шум до реального чи комплексного вхідного сигналу. Коли 

вхідний сигнал реальний, цей блок додає реальний гаусівський шум і 

створює реальний вихідний сигнал. Коли вхідний сигнал є комплексним блок 

додає комплексний гаусівський шум і створює копмплексний вихідний 

сигнал. Він наслідує свій час вибірки від вхідного сигналу. 

Базова і загальноприйнята модель теплового шуму в каналах зв’зку – це 

наступний набір тверджень: 

• Шум є адитивним, тобто прийнятий сигнал рівний тому що 

передається плюс деякий шум, де шум статично не залежить від 

сигналу 

• Шум білий, тобто спектральна щільність потужності є плоскою, тому 

автокореляція шуму в часовій області рівна нулю для будь якого 

ненульового зміщення в часі 

• Зразки шуму мають гаусівський розподіл 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА42.46711.001 ПЗ    35 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – AWGN block channel (канал адитивного білого гаусівського 

шуму) 

Далі розглянемо ланцюг елементів LTE приймача. Почнемо з елементу 

S/P(serial to parallel) мультиплексор.  

Для перетворення послідовних даних в паралельні дані необхідний набір 

тригерів. Кількість тригерів – це точно розмір послідовних даних, які 

необхідно передати. Наприклад, для передачі чотирибітового послідовного 

потоку необхідно чотири тригера. 

Послідовні дані доставляються на вході першого тригера, і біт успішно 

передається на наступний тригер.  

Рисунок 4.12 – S/P мультиплексор 

На приймальному шляху після цифрового понижаючого перетворення 

(DDC), циклічні префікси видаляються з вхідних символів OFDM. Модуль 

циклічного видалення що зображений на рис. 4.13 виконує пошук 

правильного початку символу OFDM і подає дані в ШПФ для демодуляції, за 

яку відповідає блок OFDM Baseband Demodulator(рисунок 8.14). Одиночний 
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буфер, що є наступним після FFT модулю і слугує тільки буфером розвороту 

біт на шляху прийому.  

На рисунку 4.13 можна відрізнити, чи відповідає поточний пакет даних 

передачі прийому і прийняти відповідні міри. В цій пам’яті присутня 

ефективна реалізація – ядро FFT працює з швидкістю символу. Блок OFDM 

демодуляції зображений на рис.4.14 

Рисунок 4.13 – Загальна модуляція і демодуляція OFDM в системі з 

поодинокою антеною TDD 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14 – OFDM Baseband Demodulator 

Існує багато різних методів оцінки каналу, але фундаментальні 

концепції схожі. Процес виконується наступним чином: 

• Встановити математичну модель для кореляції «сигналу, що 

передається» і «отриманого сигналу» з використанням матриці «канал» 

• Передача відомого каналу і знаходимо прийнятий сигнал 
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• Порівнюючи сигнал, що передається і прийнятий сигнал, ми можемо 

визначити кожен елемент канальної матриці 

У випадку 2 * 2 MIMO в LTE, кожний підкадр має різні місця для 

опорного сигналу для кожної антени. Підкадр для антени 0 передає опорний 

сигнал що виділений для антени 0 і не передає на опорний сигнал для антени 

1. Ілюстрацію алгоритму оцінки каналу можна побачити на рис. 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Опис методу оцінки каналу 

Процес проілюстрований вище полягає в тому, щоб виміряти матрицю H 

для однієї конкретної точки в частотній області в символі LTE OFDMA. 

Якщо застосовувати виміряне значення H, таке як воно є в процесі 

декодування інших частин символу, точність декодованого символу може 

бути не такою хорошою. Це може трапитись через те, що виміряні дані, що 

використовувались на попередньому етапі, будь мати в своєму складі деякий 

рівень шуму. А сам блок оцінки каналу зображений на рис. 4.16. 
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Рисунок 4.16 – Блок оцінки каналу 

Далі сигнал потрапляє в 16-QAM модулятор роботу якого описано вище. 

Після маємо турбодекодер. Основна робота турбодекодера полягає в 

тому щоб відновити передані вхідні дані від отриманих систематичних бітів і 

мультиплексовані рекурсивні біти парності, хоча вони пошкоджені шумом. 

Турбодекодер складається з двох одиночних декодерів(SISO) серійно 

підключених через перемежувач, ідентично тому як це було в кодері. 
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4.2. Дослідження та оцінка результатів роботи схеми 

4.2.1 Спектр сигналу до та після проходження каналу додавання 

шуму та каналу Релея 

Отже, запустивши розроблену модель можна спостерігати спектр 

сигналу до проходження релеївського каналу та гаусівського шуму і спектр 

сигналу після проходження даних блоків(рис. 4.17). Також ми можемо 

оцінити BER(Bit Error Rate) параметр, що виведений на блоці схеми. 

 

Рисунок 4.17 –  Спектр сигналу передавача LTE(LTE transmitter) 
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Схема запускається за 3мс і за цей час ми передаємо 20 частин 

інформації за кадр(20 samples per second) 38 разів. Кількість разів ми вказали 

в коді(рис. 4.18), що описаний в блоці Embedded Matlab Function. 

Рисунок 4.18 – Код блоку Embedded Matlab Function 

Після того як наш сигнал пройшов через блоки Релеївського каналу та 

AWGN блоку його спектр(рис. 4.19) змінився наступним чином. 

 

Рисунок 4.19 – Спектр сигналу після проходження релеївського каналу та 

гаусівського шуму(SNR = 5) 
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4.2.2 Спектр сигналу при збільшенні співвідношення С/Ш 

Збільшуючи співвідношення С/Ш призводить до рівномірнішої 

поведінки спектру сигналу. Наприклад, збільшивши С/Ш до значення 40 - ми 

отримаємо спектр зображений на рис. 4.20  

  

 

Рисунок 4.20 – Спектр сигналу при різних значеннях С/Ш 

Ми можемо спостерігати зміну спаду амплітуди в порівнянні з 

попереднім спектром. Якщо в попередньому випадку амплітуда сигналу 

спадала рівномірно, то тут ми маємо переривчастий спад. 

Також в результаті симуляції моделі можемо спостерігати зміну 

бінарного відображення(сузір’я) 16QAM, що зображено на рис. 4.21, в 

залежності від параметру С/Ш(SNR). 

 

SNR = 5 SNR = 10 SNR = 15 

SNR = 5 SNR = 15 

 

SNR = 10 
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Рисунок 4.21 – сузір’я 16QAM при різних значеннях С/Ш  

4.2.3 Оцінка параметру BER (Bit Error Rate) 

Також за допомогою засобів Simulink частина реалізації схеми 

порахувала BER(Bit Error Rate),що зображено на рис. 4.21, тобто відношення 

числа помилково прийнятих біт до загального числа біт сигналу, що ми 

вимірюємо в заданому інтервалі часу. 

  

 

 

 

 

Рисунок 4.21 – BER (Bit Error Rate) коефіцієнт бітових помилок 

Тобто, ми маємо 1.3% пошкоджених біт передачі при значенні 

параметру C/Ш = 5. При послідовному зменшенні значення С/Ш до 1 

параметр BER не зазнає змін, а так і залишається 1.3%.Тобто навіть при 

маленькому C/Ш ми отримуємо прийнятний рівень помилкових біт при 

передачі, що свідчить про стабільність мережі, що досліджується. 

 Якщо видалити з моделі блок каналу Релея то BER буде складати 0.26%. 

Теоретичні та практичні залежності BER від C/Ш зображені на рис. 4.22. 
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Рисунок 4.22 – Теоретичні та практичні залежності BER від С/Ш 
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5 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

В процесі виконання даної науково-дослідницької роботи існує ряд 

небезпечних і шкідливих для життя і здоров’я людини факторів виробництва. 

В даному розділі визначені основні потенційні шкідливі і небезпечні 

виробничі фактори пов’язані з використанням засобів обчислювальної 

техніки і електронного устаткування при проведенні науково-дослідних 

робіт, а також виконана перевірка умов праці на відповідність санітарним 

нормам і вимогам техніки безпеки. 

Також запропоновані відповідні технічні рішення і організаційні заходи 

з безпеки і гігієни праці і виробничої санітарії, і визначені певні заходи з 

безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників при виконанні науково-дослідної роботи. 

В дипломі розроблюється та досліджується модель для стандарту LTE, 

тобто розробка ПЗ(програмного забезпечення), що являє собою симуляцію 

технології LTE. Оскільки основу роботи складає розробка ПЗ із 

використанням електронно-обчислювальних машин (ЕОМ),  існує небезпека 

ураження електричним струмом. Має місце пожежна небезпека з причин 

електричного характеру. 

Небезпечні та шкідливі фактори при розробці ПЗ: 

1. Небезпека ураження електричним струмом 

2. Недостатня освітленість робочого місця 

3. Незадовільні параметри мікроклімату у робочій зоні 

4. Значні психофізіологічні навантаження 
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5.2 Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, 

виробничої санітарії та техніки безпеки 
 

5.2.1 Електробезпека 

Приміщення лабораторії, що розглядається, знаходиться в будівлі з 4-х 

провідною 3-х фазною електромережею з зануленням. Температура в 

приміщенні не перевищує +30 С, а вологість повітря не перевищує 60%. 

Також відсутнє хімічно активне середовище, що руйнує ізоляцію і електричні 

матеріали або струмопровідний пил. У приміщенні можливе одночасне 

дотикання людини до корпусів електричного обладнання і заземлених 

металевих конструкцій будівлі. Таким чином, згідно з ПУЕ, умови 

приміщення за рівнем електронебезпеки можна віднести до умов з 

підвищеною небезпекою. 

 У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання 

можливе доторкання до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин полягає у 

визначенні сили струму, що протікає через тіло людини, і порівнянні її з 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному 

випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, 

залежить від схеми підключення електроустаткування до електромережі, 

роду і величини напруги живлення, схеми включення. 

 Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від 

ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг 

доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 

 Гранично допустимі значення напруги дотику та сили струму для 

нормального(безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні через тіло людини шляху «рука - рука» чи «рука - ноги» 

регламентуються ГОСТ 12.1.038-88(табл. 4.1 та 4.2) 
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Вид струму U, В I mA 

Не більше 

Змінний, 50 Гц 2,0 0,3 

Змінний, 400 Гц 3,0 0,4 

Постійний 8,0 1,0 

Таблиця 4.1 – гранично допустимі значення напруги дотику та сили струму 

для нормально режиму електроустановки 

 

Гранично допустимі значення сили струму(змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1с нижчі за 

пороговий струм, тому при таких значеннях людина, доторкнувшись до 

струмопровідних частин установки, здатна самостійно звільнитись від дії 

електричного струму 

 

Вид струму Нормоване 

значення 

Тривалість дії струму t, c 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний, 50 

Гц 

U, В (не 

більше) 

500 250 100 70 50 36 

I, A (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постіний U, В (не 

більше) 

500 400 250 230 200 40 

I, A (не більше) 500 400 250 230 200 15 

 

Основними причинами ураження людей електричним струмом є дотик до 

відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних елементів обладнання, 

які виявилися під напругою в результаті порушення ізоляції. Нижче наведені 

групи технічних рішень щодо запобігання електротравм згідно ПУЕ. 
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«Правила улаштування електроустановок. Розділ 1 Загальні правила. Гл.17 

Заземлення і захисні заходи електробезпеки»: 

• Технічні рішення із запобігання електротравм від контакту із 

нормально струмопровідними елементами електрообладнання: надійна 

ізоляція нормально струмопровідних елементів електроустаткування; 

застосування закритих клемових з’єднань; розведення електромережі в 

приміщеннях у каналах стін 

• Технічні рішення щодо запобігання електротравм при переході напруги 

на електропровідні нормально не струмопровідні елементи 

устаткування(аварійний режим роботи електрообладнання, наприклад, 

пробій робочої ізоляції): занулення, тобто навмисне електричне 

з’єднання нормально струмопровідних елементів електроустаткування 

із заземленою нейтраллю електромережі за допомогою нульового 

дроту і автоматичне вимкнення живлення. При аварійному режимі 

спрацьовує захист від короткого замикання(автомат максимального 

струмового захисту чи плавкий запобіжник) і пошкоджене 

електрообладнання відключається від електромережі. 

5.2.2 Розрахунок захисного відключення електромережі при аварійному 

режимі роботи електрообладнання. 

 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного 

проводу при короткому замиканні(КЗ). Струм КЗ можна обчислити 

формулою: 

𝐼𝐾𝑍 =  
𝑈𝐹

𝑅0 + 𝑅𝐹 + 𝑍𝑇𝑅
 , 𝐴 (5.1) 

Де 𝑈𝐹 = 220 В – напруга фазного проводу; 𝑅0 = 3 Ом – опір нульового 

проводу; 𝑅𝐹 = 7 Ом – опір фазного проводу; 𝑍𝑇𝑅 = 0, 1 Ом – еквівалентний 

опір трансформатора. 
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𝐼𝐾𝑍 =  
220

1.8 + 2.3 + 0.1
= 21.78 𝐴 (5.2) 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним 

розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання 

при струмі короткого замикання 100 А. 

𝐼𝐶 <
21, 78

1,4
= 15,56 𝐴 (5.3) 

Струм спрацьовування автомату повинен бути не менше 15,6 А. Цим 

умовам відповідають сучасні автомати струмового захисту зі струмом 

спрацювання 10 А та часом спрацювання близько 0,1 с. 

 Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при 

короткому замиканні (𝐼𝐾𝑍): 

𝑈𝑇 =  𝐼𝐾𝑍 ∗  𝑅0 = 21, 78 ∗ 3 = 65В (5.4) 

 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88(табл. 4.1) максимально допустима напруга 

дотику при часі спрацьовування автомату струмового захисту < 0,1cдорівнює 

500В. 

 

5.2.3. Мікроклімат робочої зони 

Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042-99. «Державні 

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», 

приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою 

кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та 

об’єму повітря, що подається, у відповідності до ДБН В.2.5 – 67:2013 

Опалення, вентиляція та кондиціонування. Для захисту від перегрівання в 

теплий період року та радіаційного охолодження – в зимовий, приміщення 

обладнане жалюзі і екранами. 
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 На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують 

фізичного напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що 

охоплює види діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

 Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздухорабочей зоны» 

параметри мікроклімату, що нормуються: температура (𝑡° 𝐶)і відносна 

вологість (𝑊, %)повітря, швидкість руху повітря (V, м/с). 

 Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що 

розглядаються(категорія робіт та період року) наведені в табл. 4.3 

Період року Оптимальні Допустимі 

𝑡° 𝐶 W, % V, м/c 𝑡° 𝐶 W, % V, м/c 

Теплий 23-25 40-60 0,1 22-28 55 0,2-0,1 

Холодний 22-24 40-60 0,1 21-25 75 ≤ 0,1 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведеним 

вище нормам ДСН 3.3.6.042-99. 

 

5.2.3 Виробниче освітлення 

 Для збереження тривалої працездатності, підвищення продуктивності 

праці суттєвим є забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами ДБН В.2.5-28-2006. 

Приміщення з ЕОМ, відповідно до ДБН В.2.5-28-2006. «Природне і штучне 

освітлення. Норми проектування», відноситься до класу кабінетів 

інформатики та обчислювальної техніки. Розряд і підрозряд зорової роботи 

Б-2. 

 Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН 

В.2.5-28-2006. Для загального освітлення використовують головним чином 
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люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

Ф =  
Е ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

𝑁 ∙ 𝐶
 (5.4) 

Де Ф – світловий потік, Е – нормована мінімальна освітленість; К – 

коефіцієнт запасу; S – освітлювальна площа; Z – коефіцієнт нерівномірності 

освітлення; С – коефіцієнт використання випромінювального світильниками 

світлового потоку на розрахунковій площі; N – число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості. 

E = 300 лк; K = 1,4; S = 6, 4 * 4 = 25, 6 м2; Z = 1,2 

Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

𝑁 =  
Е ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

Ф ∙ 𝐶
 (5.5) 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД(деноого 

світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-40 

дорівнює Ф=2340 люмен (лм). Величиною i, індексом приміщення можна 

встановити залежність від площі і висоти підвісу: 

𝑖 =  
𝐴 ∙ 𝐵

ℎ ∙ (𝐴 + 𝐵)
, (5.6) 

 

Де А = 5м – довжина приміщення; B = 4м – ширина приміщення; h–висота 

підвісу; 

ℎ = 𝐻 − ℎ𝑝 − ℎ𝑐, (5.7) 

де H = 2, 75м – висота приміщення; hp = 0,8м – висота робочої поверхні; 

hc=0,4м –висота від стелі до нижньої частини лампи; 

h = 2, 75 – 0,8 – 0,4 = 1,55м (5.8) 
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𝑖 =  
6,4 ∙ 4

1,55 ∙ (6,4 + 4)
= 1,58 (5.9) 

 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі С = 0,3 

У підсумку число світильників вийде рівним 

𝑁 =  
300 ∗ 1,4 ∗ 25, 6 ∗ 1,2

2340 ∗ 0,3
= 1,84 (5.10) 

 

 Для штучного освітлення в робочому приміщенні достатньо 

використати 2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі світловим 

потоком Ф = 2340 лм кожна. 

5.2.5 Технічні рішення та організаційні заходи щодо організації 

комфортних умов праці на робочих місцях користувачів ВДТ ПЕОМ. 

 Вимоги до робочого місця робіт з використанням ЕОМ регламентує 

нормативний документ ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

 Конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергономіки і 

забезпечує оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного 

обладнання(дисплея, клавіатури, принтера) і документів 

 В якості робочого стільця використовується підйомно-поворотне 

крісло, регульоване за висотою, з кутом нахилу сидіння і спинки. 

Регулювання за кожним із параметрів здійснюється незалежно, легко і 

надійно фіксується. Для зниження статичного напруження м’язів 

використовується стаціонарні підлокітники, що регулюють висоту над 

сидінням. Поверхня сидіння і спинки крісла напівм’яка з нековзаючим 

покриттям. 

 Дисплей розташований на оптимальній відстані від очей користувача з 

урахування розміну літерно-цифрових знаків і символів. Розташування 

дисплея забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній 
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площині під кутом столу на відстані 100…300 мм від краю. У конструкціях 

клавіатури передбачений  опорний пристрій, який дає змогу змінювати кут 

нахилу поверхні клавіатури у межах 5..15. Таке положення клавіатури зручне 

для праці обома руками. 

 Приміщення для роботи з ЕОМ має природне та штучне освітлення. 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи. Штучне 

освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального рівномірного 

освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись 

люмінесцентні лампи ЛБ. 

 Працівники з ЕОМ підлягають обов’язковим попереднім медичним 

оглядам під час влаштування на роботу і періодичним – один раз на 2 роки 

комісією у складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. Медогляди 

мають на меті перевірку стану здоров’я працівника і виявлення відсутності у 

нього медичних протипоказань, які перешкоджають виконанню роботи з ПК. 

 При організації праці, що пов’язана з використанням ЕОМ, для 

збереження здоров’я працюючих, запобігання професійним захворюванням і 

підтримки працездатності слід передбачити регламентовані перерви для 

відпочинку. 

 Згідно з ДСанПін 3.3.2.007-98 характер трудової діяльності відповідає 

роботі оператора електронно-обчислювальних машин – роботі, яка пов’язана 

з обліком інформації одержаної з дисплея за попереднім запитом, або тієї, що 

надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов’язана з 

виконанням іншої роботи і характеризуються як робота з напруження зору, 

невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього 

ступеню та виконується у вільному темпі. 

 Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 15 

хвилин через кожні дві години роботи. 
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5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека у надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Одними з 

основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів щодо оповіщення, евакуації та дії виробничого персоналу у разі 

виникнення надзвичайної ситуації. 

 

5.3.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення 

персоналу при HC 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об'єктів будівництва".  

шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також з 

урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН 

В.1.1-7-2002.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  
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- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) із зонами оповіщення.  

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо  повідомлень 

для виробничого персоналу у такій послідовності:  

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь-якої 

іншої НС;  

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються 

автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);  

III - службові повідомлення, що не стосуються організації та 

управління евакуацією людей. 

Затримку часу оповіщення про НС /пожежу/ для різних поверхів 

будинку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на 

шляхах евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования".  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні 

пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі 

його наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 

1.6.14, 1.6.15 ДБН В.2.5-56:2014     Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Системи протипожежного захисту. 

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих 

приміщеннях повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного 

розподілу звуку.  

Настінні звукові та мовні оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 

2,2 м від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна 

становити не менше 150 мм.  

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які 

працюють у режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  
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- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Евакуаційні світлові покажчики "Вихід" слід вмикати разом з 

основними освітлювальними приладами робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення".  

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання 

мереж оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної 

сигналізації за ДБН В.2.5-56-2014"Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Системи протипожежного захисту ".  

Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до ДБН 

В.2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, 

необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно 

з "Правилами пристрою електроустановок" (ППЕ) від двох незалежних джерел 

енергії: основного - від мережі змінного струму, резервного - від 

акумуляторних батарей тощо.  

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".  

 

5.3.2Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив, повинен:  

- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи державної служби 

НС та державної пожежної охорони, вказати при цьому адресу, кількість 

поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

- організувати оповіщення людей про НС; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 
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- вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про 

виникнення НС, повинні: 

- перевірити, чи викликано підрозділи МНС та державної пожежної 

охорони; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 

рятування , вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у ліквідації наслідків НС; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС;  

 - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків НС; 

- організувати зустріч підрозділів МНС та державної пожежної охорони, 

надати їм допомогу у локалізації пожежі. 

Після прибуття підрозділів МНС та  Державної пожежної охорони повинен 

бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА42.46711.001 ПЗ    57 

 

ВИСНОВКИ 

В даному дипломному проекті було досліджено стандарт мобільного 

зв’язку LTE, розроблено модель симуляції мережі в середовищі Matlab-

Simulink.  

На першому етапі роботи були розглянуті основні структурні частини 

стандарту та досліджено роботу його головних шлюзів. Далі було розроблено 

модель в середовищі Simulink, для дослідження ефективності передачі при 

різних параметрах каналу. Основним показником ефективності є BER, тобто 

кількість бітових помилок, що утворилася внаслідок передачі даних. Було 

знято залежність BER від параметру SNR(тобто С/Ш). Максимальне 

значення бітових помилок, при мінімальному SNR досягло 1.3% , що є 

прийнятним показником. 

В результаті досліджень можна зробити висновок, що мережа LTE 

забезпечує швидкісну передачу даних з мінімальною кількістю бітових 

помилок.     
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