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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Роботу присвячено розв’язанню задачі підвищення пропускної здатності 

радіоканалу LTE (Long Term Evolution) та пропускної здатності, доступної 
абонентському терміналу в комірці системи LTE. Це досягається шляхом 
підвищення ефективності використання складних антенних систем MIMO за 
рахунок механізму діаграмоутворення та на основі запропонованого методу 
розподілу ресурсів усередині комірки LTE. 

Актуальність теми. Сьогодні постійно зростають вимоги користувачів до 
комунікаційних можливостей мобільних терміналів. Це пов’язано із 
конвергенцією проводових і безпроводових технологій передавання даних, а 
також інфокомунікаційних послуг. Ідеться про потребу отримувати доступ до 
послуг із мобільного термінала, еквівалентний традиційному доступу з точки 
погляду якості обслуговування, що спонукає до постійного нарощування 
пропускної здатності мобільної мережі. Цьому, насамперед, сприяють нові 
стандарти, які постійно з’являються на телекомунікаційному ринку, причому не 
останню роль відіграє також їх удосконалення з метою підвищення 
ефективності функціонування мобільних мереж. Як правило, сьогодні 
використовуються мобільні технології 3-го покоління, хоча повністю 
стандартизованими і підготовленими до використання є також технології 4-го 
покоління, серед яких найбільш поширеною та перспективною є технологія 
LTE. У багатьох країнах світу уже побудовано та функціонують безпроводові 
мережі, основою яких є LTE. Ця технологія не менш як удвічі збільшує 
доступну пропускну здатність у комірці мобільного зв’язку. Задачам, що 
пов’язані з дослідженням згаданої технології з метою підвищення її 
функціонування, присвячено праці широкого кола українських і зарубіжних 
учених, таких як Minho Jo, A. Meyerson, Klaus I. Pedersen, David Falconer, Jie 
Zhang, С.В. Гаркуша, Л.Н. Беркман, В.А. Лошаков. 

Слід відзначити, що у працях згаданих авторів невирішеною залишається 
суперечність між необхідністю постійного нарощування пропускної здатності 
системи мобільного зв’язку та обмеженими ресурсами, обсяг яких визначається 
особливостями технології та наданими спектральними ресурсами. 

Отже, вдосконалення технології LTE за рахунок підвищення пропускної 
здатності радіоканалів та підвищення ефективності її розподілу між окремими 
мобільними терміналами (UE) є актуальною науковою задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика 
дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана з науковим напрямом кафедри, 
на якій виконувалась робота, з положеннями Концепції національної 
інформаційної політики, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 
Україні, Закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки”. 

Мета і задачі дослідження. 
Мета дисертаційної роботи полягає в підвищенні пропускної здатності як 

радіоканалу LTE в цілому, так і тієї, що надається окремому мобільному 
терміналу, шляхом удосконалення методів формування каналу та розподілу 
його ресурсів. 
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Для досягнення поставленої наукової мети в дисертаційній роботі 
розв’язана актуальна наукова задача вдосконалення технології LTE за 
рахунок підвищення пропускної здатності радіоканалів та підвищення 
ефективності її розподілу між UE. 

Сформульована задача включає в себе низку часткових задач 
дослідження, розв’язання яких дало змогу в цілому досягти поставленої мети 
роботи: 

1. Аналіз шляхів підвищення пропускної здатності безпроводових мереж, 
побудованих на основі технології LTE. 

2. Удосконалення математичних моделей радіоканалу LTE з довільними 
конфігураціями приймально-передавального тракту. 

3. Дослідження впливу діаграмоутворення на пропускну здатність на вході 
мобільного терміналу LTE. 

4. Удосконалення методу розподілу ресурсних блоків у низхідному каналі 
LTE з урахуванням пріоритетного розподілу пропускної здатності. 

5. Розроблення рекомендацій щодо шляхів підвищення пропускної 
здатності мереж мобільного зв’язку, побудованих за технологією LTE. 

Об’єкт дослідження – процес каналоутворення за технологією LTE. 
Предмет дослідження – методи та моделі підвищення пропускної 

здатності в мережі за технологією LTE. 
Методи дослідження. У роботі використано основні положення теорії 

ймовірностей та математичної статистики, аналітичного та імітаційного 
моделювання. 

Наукова новизна результатів, отриманих в дисертаційній роботі: 
1. Удосконалено математичну модель радіоканалу LTE, яка, на відміну від 

відомих, враховує довільну конфігурацію приймально-передавального тракту 
та дає змогу оцінити досяжні значення пропускної здатності радіоканалу. 

2. Набув подальшого розвитку метод діаграмоутворення в комірці LTE, 
який, на відміну від відомого, враховує просторово-часову та просторово-
частотну обробку сигналу, забезпечуючи формування оптимальної діаграми 
спрямованості антенної системи стосовно співвідношення між імовірністю 
бітової помилки і пропускною здатністю на вході терміналу користувача. 

3. Набув подальшого розвитку метод розподілу ресурсних блоків у 
низхідному каналі комірки LTE, який, на відміну від відомих, враховує 
пріоритетність розподілу пропускної здатності між мобільними терміналами та 
дає змогу підвищити ступінь збалансування пропускної здатності низхідного 
каналу зв’язку та ймовірність призначення необхідної пропускної здатності 
кожному мобільному терміналу. 

Практичне значення здобутих результатів: 
1. Встановлено, що із використанням багатоантенної системи MIMO 4x4 у 

низхідному каналі зв’язку LTE досягається удвічі більша пропускна здатність 
порівняно із системою MIMO 2x2 і утричі більша пропускна здатність 
порівняно із системою SIMO 1x2. 

2. Для висхідного каналу зв’язку використання багатоантенної системи 
MIMO 4x4 є ефективним у діапазоні значень відношення сигнал/шум від -10 дБ 
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до 35 дБ. В інших діапазонах використання багатоантенної системи SIMO 1x2 
дає змогу досягти співмірних значень пропускної здатності. 

3. Із використанням діаграмоутворення досягається в середньому на 30-
60% вища пропускна здатність у радіоканалі LTE. 

4. Для забезпечення однакового рівня ймовірності бітової помилки на 
вході приймача поза приміщеннями необхідно на 10-20% більше відношення 
сигнал/шум на вході приймача мобільного терміналу. 

5. Запропонований метод розподілу ресурсних блоків, що враховує 
пропорційний розподіл пропускної здатності між абонентськими терміналами, 
забезпечує підвищення ступеня збалансування пропускної здатності низхідного 
каналу зв’язку від 10 до 100 разів у порівнянні з методом максимізації сумарної 
пропускної здатності за умови зниження продуктивності комірки LTE на 40-
50%. Даний метод забезпечує оптимальне співвідношення між продуктивністю 
комірки та ступенем збалансування пропускної здатності низхідного каналу 
зв’язку.  

6. Введення пріоритетів станцій у задачі розподілу ресурсних блоків 
забезпечує можливість збільшення тривалості надання необхідної пропускної 
здатності високопріоритетним запитам за рахунок блокування 
низькопріоритетних запитів, навіть до повної відмови в обслуговуванні. Лише в 
цьому випадку почнеться обмеження запитів високопріоритетних станцій. 

7. Сформовано рекомендації щодо шляхів підвищення пропускної 
здатності на фізичному рівні у безпроводовій мережі, побудованій за 
технологією LTE. 

Результати роботи використано у ПП “Цифрові технології” (м. Львів) для 
збільшення тривалості надання необхідної пропускної здатності 
високопріоритетним запитам у експериментальній системі мобільного зв’язку. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати і 
положення дисертації були представлені, доповідались та всебічно обговорені 
на дев’яти міжнародних науково-технічних конференціях і форумах: Conference 
BEAR, University of Birmingham, 24 June 2013 (Birmingham, UK), ІХ 
Міжнародна конференція “Електроніка та прикладна фізика”, жовтень 2013 р. 
(Київ, Україна), XII International Conference Modern Problems of Radio 
Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2014, Slavske, 
Ukraine), Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: 18-й Международный 
молодежный форум, 14–16 апреля 2014 г. (Харьков, Украина), Perspective 
technologies and methods in MEMS design, 22-24 June 2014 (MEMSTECH’2014, 
Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine), The First International Scientific-Practical 
Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, 14-17 
October 2014 (Kharkiv, Ukraine), ІХ Міжнародна конференція “Електроніка та 
прикладна фізика”, 22-25 жовтня 2014 (Київ, Україна), 5th Annual Conference 
BEAR PGR, 15 December, 2014 (Birmingham, UK), XIIIth International Conference 
The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics 
(CADSM’2015, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine). 

Публікації. За результатами досліджень, які викладено в дисертаційній 
роботі, опубліковано 19 наукових праць, серед них 1 стаття в зарубіжному 
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виданні, що входить до переліку міжнародних наукометричних баз, 8 статей у 
фахових виданнях України, які входять до переліку міжнародних 
наукометричних баз, 10 публікацій у збірниках праць міжнародних 
конференцій. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукових, теоретичних і 
практичних досліджень, викладені в дисертації, здобуто автором особисто. У 
працях, опублікованих у співавторстві, дисертантові належать: у роботах [1-2, 
4, 8] – методика дослідження, [3, 5] – розробка моделі для проведення 
досліджень, [6, 7] – удосконалені методи каналоутворення за технологією LTE. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 
становить 127 сторінок друкованого тексту, із них 5 сторінок вступу, 98 
сторінок основного тексту, 46 рисунків, 13 таблиць, 100 найменувань списку 
використаних джерел. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, подано зв’язок з 
науковими програмами, планами, темами. Сформульовано мету, задачу, об’єкт, 
предмет і методи дослідження. Розкрито наукову новизну і практичне значення 
результатів. Подано інформацію щодо апробації та публікацій, особистого 
внеску автора. Наведено характеристику структури та обсягу дисертаційної 
роботи. 

У розділі 1 “Аналіз методів і моделей формування каналів та 
підвищення пропускної здатності в LTE” розглянуто найбільш поширені 
підходи до забезпечення високої швидкості передавання даних у технології 
LTE до користувацьких станцій для підтримки необхідної якості 
обслуговування. Проаналізовано особливості узгодженого передавання 
інформації між фізичним і канальним рівнями. Окреслено шляхи підвищення 
пропускної здатності мережі на фізичному і канальному рівнях, які 
передбачають адаптивний вибір модуляції, індикатора якості каналу, 
формування діаграми спрямованості з використанням MIMO технології. 

Для визначення необхідних параметрів канального рівня використано 
метод взаємної інформації. Проаналізовано способи визначення SNR, BER і 
ймовірності помилок пакетів. Аналіз показав, що тип модуляції забезпечує 
спектральну ефективність, близьку до межі Шеннона, але не перевищує її.  

Для підвищення пропускної здатності в технології LTE слід досліджувати 
та вдосконалювати фізичні рівні та такі технології як MIMO, багаторівневі 
мережі, метод управління мережею, D2D комунікацію, вивчати вплив 
співвідношення пікової потужності до відповідної середньої (PAPR) на процес 
передавання модульованого сигналу, враховувати необхідний рівень якості 
обслуговування (QoS) тощо. Така система буде використовувати деякі 
результати, запропоновані у більш ранніх дослідників. Тому вдосконалення 
технології LTE за рахунок підвищення пропускної здатності радіоканалів та 
підвищення ефективності її розподілу між UE є актуальною та досі не 
розв’язаною науковою задачею. 



5 
 

До основних функцій фізичного рівня належать кодування/декодування, 
модуляція/демодуляція з урахуванням структури багатоантенних систем. Окрім 
того, фізичний рівень забезпечує доступ до канального рівня у вигляді 
транспортних каналів. Дані, що передаються по транспортному каналу, 
поділяються на транспортні блоки таким чином, що протягом одного TTI може 
передаватися один транспортний блок за відсутності просторового 
мультиплексування. У разі просторового мультиплексування (MIMO) протягом 
одного TTI можуть бути передані два транспортні блоки. Тому фізичний рівень 
надає значні можливості для підвищення пропускної здатності. 

Розв’язанню задач дисертаційної роботи сприятиме удосконалення методу 
MU-MIMO шляхом адаптивного формування діаграми спрямованості, а також 
адаптивне збалансування частотно-часових ресурсів, що надаються станції 
користувача, і пріоритетний розподіл пропускної здатності низхідного каналу 
LTE. 

У розділі 2 “Удосконалені методи та моделі підвищення пропускної 
здатності каналів передавання LTE” розглянуто теоретичні та практичні 
підходи до визначення пропускної здатності безпроводової мережі з метою 
забезпечення більшої точності розрахунків. У ході дослідження встановлено, 
що достатньо зручним показником при порівнянні результатів, здобутих 
лабораторним та теоретичним шляхом, є максимальна фізична швидкість 
передавання даних. Проте вона не враховує будь-яких методів коригування 
даних, забезпечення якості сигналу, визначення завад, планування. Досліджено 
вплив використання MIMO та адаптивного формування діаграми спрямованості 
(зокрема, кута надходження сигналу та рознесеного передавання) на 
підвищення пропускної здатності низхідного каналу зв’язку. 

У процесі аналізу встановлено, що існує достатньо велика кількість 
параметрів у мережі LTE, поліпшення яких може забезпечити збільшення 
пропускної здатності: PAPR, CQI, ISI, SNR тощо. При цьому найбільш 
ефективних результатів щодо забезпечення необхідної пропускної здатності в 
технології LTE може бути досягнуто шляхом розв’язання задачі розподілу 
частотних і часових ресурсів у низхідному каналі зв’язку. 

Блок-схему низхідного каналу багатокористувацької системи за 
технологією Beamforming, яка містить одного користувача (Single User, SU) або 
багато користувачів (Multi-User, MU), зображено на рис. 1, де також подано: 

• середовище між базовою станцією і станціями користувачів 
(k = 1, 2, … K); 

• передавальні антени (загальна кількість N); 
• приймальні антени k-ї станції ( 1M , 2M , ... , 1KM − , KM ); 
• дані, що передаються k-му користувачу у матричній формі (матриця H

каналу) ( 1H , 2H , ... , 1KH − , KH ); 
• kw  − вектор діаграми спрямованості на вході каналу передавання даних 

для k-ї станції; 
• ( )ks t  − дані, що передаються до k-ї станції в момент часу t; 
• SLR − показник послаблення гучності передачі (Send Loudness Rating); 
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• 1 2 1ˆ ˆ ˆ ˆ,  ,  ,  k ky y y y−  − вихідні дані для користувача k-ї станції. 
Кількість переданих даних визначається так: 

1
( ) ( )

K

k k
k

x t w s t
=

=∑   k = 1, 2, …, K. (1) 

Технологія Beamforming являє собою поєднання антенних і цифрових 
технологій: кількість напрямів передавання 𝑁𝑁×1 для сигналу 𝑥𝑥(t), що 
транслюється по каналу, та вектор приймача kM ×1 для k-ї станції користувача, 
який визначається так: 

1
( ) ( ) ( )

K

k k k k
k

y t H w s t z t
=

= +∑ ,  k = 1, 2, …, K, (2) 

де ( )kz t  – часова залежність шуму. 

 
Рис. 1. Блок схема низхідного каналу багатокористувацької системи, що 

використовує технологію Beamforming 
 
Розглянемо параметр τ загального каналу з урахуванням 

багатопроменевості та ефекту Допплера. При цьому матриця каналу H набере 
вигляду: 

11 12 1

21 22 2

1 2

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

T

T

R R R T

N

N

N N N N

h t h t h t

h t h t h t

h t h t h t

t t t

t t t

t t t

 
 
 
 
 
  

2

2

   

2

. (3) 

Кожен коефіцієнт матриці є функцією не тільки часу t, в результаті 
пересування станції користувача, а й часу t  затримки порівняно з іншими 
шляхами. Змінні вказують на відносні затримки між всіма компонентами, що 
викликані зсувами частоти. Змінна часу t відображає, яким чином змінюється 
характер каналу в часі відповідно до ефекту Допплера або інших змін у часі. 

Якщо сигнал, що передається, позначити через ( )is t , а сигнал, що 
приймається, як ( )ir t , то відношення між ними для каналу МІМО можна подати 
у вигляді: 
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( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )
T TN N

i ij j ij j
j j

r t h t S t d h t St t t t t
∞

=−∞ =−∞−∞

= − =∑ ∑∫ ,   1,2,..., Ri N= .  (4) 

Рівняння для прийнятого сигналу ( )ir t  може бути виражене як згортка 
канальної матриці H і переданих сигналів через змінну затримки τ. Запишемо ці 
відношення в матричній формі 

( ) ( , ) ( )r t H t S tt= . (5) 
Кожна з конфігурацій матриці H називається її реалізацією. Швидкість 

зміни цих реалізацій залежить від типу каналу: 
11 12 1

21 22 2

1 2

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

T

T

R R R T

N

N

N N N N

h t h t h t

h t h t h t
Н

h t h t h t

t t t

t t t

t t t

 
 
 =  
 
  

2

2

   

2

. (6) 

Для фіксованої випадкової реалізації матриці H співвідношення між 
входом і виходом можуть бути подані так: 

( ) ( )r t Hs t= . (7) 
На рис. 2 а, б наведено залежність між спектральною ефективністю і 

значенням SNR для випадку відповідно формування і відсутності діаграми 
спрямованості, а також двох типів модуляції. 

 

 
а б 

Рис. 2. Залежність спектральної ефективності від значення SNR для виду 
модуляції QPSK (а), 16QAM (б) 

 
Проведено порівняння результатів формування діаграми спрямованості і 

просторового рознесення в рамках комірок і сценаріїв взаємодії між комірками 
для низхідного каналу зв’язку для одного користувача. 

В умовах поширення сигналу на відкритій місцевості завдяки високій 
рухливості UE метод STBC є неефективним через втрату квазістатичних 
характеристик каналу. У цьому випадку необхідно застосовувати метод SFBC. 
Для випадку відкритої місцевості крива значення BER перевищує аналогічний 
показник для закритого приміщення через високу частотну вибірковість каналу. 
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Рис. 3. Залежність значення BER від SNR при різних кутах приходу сигнала 

 
У третьому розділі “Методи розподілу частотних і часових ресурсів у 

низхідному каналі зв’язку мережі LTE” на підставі виявлених недоліків 
відомих механізмів розподілу частотних ресурсів у низхідному каналі 
запропоновано метод задоволення вимог за пропускною здатністю в 
низхідному каналі зв’язку. Новизна методу полягає у формулюванні задачі 
розподілу підканалів як задачі перерозподілу доступної пропускної здатності 
низхідного каналу технології LTE для передавання інформації в напрямі 
станцій користувачів, з урахуванням їх територіальної віддаленості (виду схеми 
модуляції та кодування), а також необхідної пропускної здатності. 

У запропонованому методі вважаються відомими такі вихідні дані: 
1) N – загальна кількість UE в мережі; 
2) K – кількість RB, що формуються протягом передавання одного 

кадру; 
3) n

необR  – необхідна пропускна здатність (Мбіт/с) для обслуговування n-
го UE; 

4) n
cR  – швидкість кодування, що використовується при кодуванні 

сигналу n-го UE; 
5) n

bk  – бітове завантаження символу n-го UE;  
6) sK  – кількість піднесівних для передавання даних в одному RB; 
7) RB

symbN  – кількість символів, що формують один ресурсний блок; 
8) SFT =1 мс – час передавання одного підкадру; 
9) RB

SFN =2 – кількість RB, що формуються на однакових піднесівних і 
виділяються UE протягом передавання одного підкадру. 

В результаті вищезазначеного задача розподілу пропускної здатності 
низхідного каналу зв’язку технології LTE зводиться до задачі розподілу груп 
ресурсних блоків. На рис. 4 наведено блок-схему алгоритму послідовності 
виконання операцій в рамках запропонованого методу розподілу груп 
ресурсних блоків, що здійснює виділення необхідної пропускної здатності всім 
станціям користувачів. 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритму запропонованого методу розподілу груп 

ресурсних блоків 
 
На рис. 5 показано, як змінюється загальна продуктивність низхідного 

каналу зв’язку залежно від необхідної швидкості передавання. 

 
Рис. 5. Залежність загальної продуктивності низхідного каналу зв’язку від 

способу розподілу підканалів і необхідної швидкості передавання 
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На рис. 6 наведено результати моделювання, які відображають динаміку 
зміни ступеня збалансування пропускної здатності низхідного каналу між 
станціями користувачів.  

 
Рис. 6. Залежність ступеня збалансування пропускної здатності низхідного 

каналу зв’язку від способу розподілу підканалів і необхідної пропускної 
здатності 

 
Ступінь збалансування пропускної здатності визначався згідно з виразом 

1

max min
1

i i
n ni nn
N

i
n

n

R R
 F

R
=

 
 −
 = −
 
 
 

∑
, (8) 

де i
nR  – пропускна здатність, виділена n -й UE на i -му інтервалі вимірювання, 

1,n N= . 
Як показали результати моделювання (рис. 6), ступінь збалансування 

пропускної здатності низхідного каналу зв’язку при використанні відомих 
методів протягом всього інтервалу вимірювання не змінювався і становив для 
методу Maximum Fairness – 0,85, для методу Proportional Fairness – 0,825, а для 
методу Maximum Sum Rate – 0. 

Окрім того, було запропоновано метод, новизна якого полягає в 
можливості превентивного обмеження пропускної здатності, що виділяється 
станціям користувачів у низхідному каналі зв’язку технології LTE, з 
урахуванням їх пріоритетів. Запропонований метод спрямовано на розв’язання 
задачі розподілу ресурсних блоків як задачі збалансування доступної 
пропускної здатності низхідного каналу зв’язку технології LTE для 
передавання корисної інформації в напрямі станцій користувачів з урахуванням 
виду схеми модуляції та кодування. 

З метою врахування пріоритетів, що надаються кожній зі станцій 
користувачів, введемо поняття матриці пріоритетів, кількість рядків якої 
відповідає кількості UE, а стовпців – кількості Н призначених пріоритетів: 

,n hD d= , ( 1,n N= , 1,h H= ) (9) 
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де ,

1,  якщо  -й станції користувача  надано -й пріоритет;
0, у протилежному випадку.n h

n h
d 

= 


 

Таким чином, задачу розподілу пропускної здатності низхідного каналу 
зв’язку технології LTE необхідно сформулювати як задачу розподілу груп 
ресурсних блоків з урахуванням пріоритетів станцій користувачів 
безпроводової мережі. На рис. 7 наведено блок-схему алгоритму послідовності 
виконання операцій в рамках запропонованого методу розподілу груп 
ресурсних блоків, що виконує виділення необхідної пропускної здатності всім 
станціям користувачів відповідно до їх пріоритетів. 
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Рис. 7. Блок-схема алгоритму запропонованого методу розподілу груп 

ресурсних блоків 
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В результаті аналізу рішень встановлено, що обслуговування запитів від 
станцій користувачів реалізується на основі так званих абсолютних пріоритетів. 
Так, у випадку, коли сума запитів від станцій користувачів перевищувала 
пропускну здатність низхідного каналу зв’язку, превентивного обмеження 
зазнавав в першу чергу запит від низькопріоритетної станції користувача навіть 
до повної відмови в доступі. Запит на швидкість передачі від станції 
користувача з більш високим пріоритетом задовольняли доти, доки можна було 
відмовити станції з низькопріоритетним запитом. 

У четвертому розділі “Практичні підходи до підвищення пропускної 
здатності технології LTE” проведено аналіз напрямків підвищення пропускної 
здатності на фізичному рівні технології LTE за кількома аспектами, а саме: при 
використанні режимів TDD та FDD, різної ширини частотного каналу (від 1,4 
до 20 МГц), різних схем модуляції, кодових швидкостей і портів антени. 

З метою проведення порівняльного аналізу було оцінено відношення 
середньої потужності передавання для технології SC-FDMA. На рис. 8, а 
наведені результати залежності значення PAPR при використанні технології SC-
FDMA від різних схем модуляції. У процесі аналізу встановлено, що схеми 
модуляції більш високого порядку мають вищу PAPR порівняно зі схемами 
модуляції нижчого порядку. У технології SC-FDMA, що використовує для 
передавання єдину несівну, значення PAPR, в основному, залежить від варіації 
обвідної в кожній схемі модуляції. Таким чином, модуляція високого порядку 
призведе до більшого динамічного діапазону і вищого значення PAPR. 

 

 
а б 

Рис. 8. Залежність значення PAPR при SC-FDMA (а) та при ОFDM (б) для 
різних схем модуляції 

 
З метою порівняння на рис. 8, б наведено значення PAPR для OFDMA при 

використанні різних схем модуляції. Слід зазначити, що значення PAPR не 
залежить від типу схеми модуляції. Після виконання оберненого швидкого 
перетворення Фур’є в системі OFDM модульовані символи підсумовуються, 
щоб сформувати сигнал із множиною несівних. Додавання збільшує PAPR 
сигналу OFDM, але зменшує вплив схеми модуляції. Порівняльну оцінку SC-
FDMA і OFDMA на основі PAPR наведено на рис. 9. SC-FDMA має перевагу в 
отриманні невисокого значення PAPR для схем модуляції більш низького 
порядку. При р/2 для BPSK значення PAPR із SC-FDMA на 4 дБ нижче від 
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аналогічного показника в OFDM. Для 64-QAM різниця не перевищує 1,6 дБ 
порівняно з OFDMA. 

 
Рис. 9. Порівняльний аналіз значення PAPR для SC-FDMA та OFDMA 
 
На підставі відомостей, зазначених раніше в даній роботі, розподіл 

фізичного каналу технології LTE на низхідний та висхідний може виконуватись 
за допомогою механізмів FDD та TDD. На рис. 10 наведено приклад розподілу 
низхідного каналу зв’язку на фізичні канали, а також зазначено опорні сигнали 
в режимі TDD у випадку використання чотирьох антен, а на рис. 11 − 
висхідного каналу зв’язку, що підтримує форми 2/2A/2B у фізичному каналі 
PUCCH. 

 
Рис. 10. Приклад конфігурації каналу в режимі TDD для смуги пропускання 

20 МГц і режиму 0 
 

 
Рис. 11. Приклад формування висхідного каналу зв’язку для смуги пропускання 

в 20 МГц і форм 2/2A/2B для фізичного каналу PUCCH 
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Кількість фізичних каналів для випадку чотирьох антенних портів 
наведено на рис. 12. Наприклад, максимальна пропускна здатність у разі 
використання одного порту антени, одного OFDM символу, призначеного для 
PDCCH, 64-QAM модуляції та швидкості кодування 0,85 становить 75,31 
Мбіт/c. У випадку, якщо використовуються два порти антени, то максимальна 
пропускна здатність становить 144,595 Мбіт/c. Максимальна пропускна 
здатність при використанні чотирьох антенних портів і швидкості кодування 
0,92 становить 299,122 Мбіт/c. 

 

 
а)    б)    в) 

Рис. 12. Кількість ресурсних елементів у кадрі, відведених під PDSCH, за 
наявності чотирьох антен і режиму TDD при використанні одного (а), двох (б) 

або трьох (в) OFDM символів 
 
З метою аналізу залежності значень BLER було використано програму LTE 

Simulators System Level Simulator. Результати, наведені на рис. 13, можуть бути 
використані при перетворенні значення SNR у CQI для передавання на eNodeB. 

 

 
Рис. 13. Значення BLER для CQI=7 при різних кількостях дозволених 

повторних передач 
 

ВИСНОВКИ 
Розглянуто найбільш поширені підходи до забезпечення високої 

швидкості передавання даних станцій користувачів мережі технології LTE для 
забезпечення необхідної якості обслуговування. Описані режими передавання, 
що використовуються в низхідному каналі зв’язку, для станцій користувачів – 
особливості передавання інформації між фізичним і канальним рівнями.  



15 
 

Здійснено аналіз шляхів підвищення пропускної здатності мережі на 
фізичному і канальному рівнях, до яких слід віднести модуляцію, індикатор 
якості каналу, формування діаграми спрямованості з використанням технології 
МІМО тощо. Встановлено, що із використанням багатоантенної системи MIMO 
4x4 у низхідному каналі зв’язку LTE досягається удвічі більша пропускна 
здатність порівняно із системою MIMO 2x2 і утричі більша пропускна здатність 
порівняно із системою SIMO 1x2. Для висхідного каналу зв’язку використання 
багатоантенної системи MIMO 4x4 є ефективним у діапазоні значень 
відношення сигнал/шум від -10 дБ до 35 дБ. В інших діапазонах використання 
багатоантенної системи SIMO 1x2 дає змогу досягти співмірних значень 
пропускної здатності. 

Проведено визначення необхідних показників якості обслуговування 
канального рівня, для чого використано метод взаємної інформації. Виконано 
обчислення значення SNR, BER, а також коефіцієнта помилок пакетів. Для 
забезпечення однакового рівня ймовірності бітової помилки на вході приймача 
поза приміщеннями необхідно на 10-20% більше відношення сигнал/шум на 
вході приймача мобільного термінала. В ході аналізу встановлено, що схеми 
модуляції надають значення, близькі до значень, що розраховуються з 
використанням формули Шеннона, але не перевищують їх.  

Розглянуто теоретичні та практичні підходи до визначення пропускної 
здатності безпроводової мережі з метою забезпечення більшої точності 
розрахунків. У ході дослідження встановлено, що достатньо зручним 
показником при порівнянні результатів лабораторних та теоретичних 
досліджень є максимальна фізична швидкість передавання даних, але вона не 
враховує будь-яких методів коригування даних, забезпечення якості сигналу, 
визначення завад, планування. Таким чином, даний параметр не може бути 
використаний при забезпеченні підвищення пропускної здатності з метою 
поліпшення якості обслуговування. При забезпеченні QoS повинні 
враховуватися вимоги SLA, які задаються у вигляді пріоритетів трафіку, 
забезпечуючи детерміновані затримки і джитер (для додатків реального часу) 
мінімізуючи навантаження на мережу. Таким чином, було розглянуто моделі, 
спрямовані на поліпшення пропускної здатності і забезпечення QоS. Тому 
важливою задачею дослідження є виділення станціям користувачів мережі 
необхідної пропускної здатності в низхідному каналі зв’язку. 

У ході аналізу встановлено, що існує достатньо велика кількість 
параметрів у мережі LTE, поліпшення яких може забезпечити збільшення 
пропускної здатності: PAPR, CQI, ISI, SNR тощо. При цьому найбільш 
ефективних результатів щодо забезпечення необхідної пропускної здатності в 
технології LTE може бути досягнуто шляхом розв’язання задачі розподілу 
частотних і часових ресурсів у низхідному каналі зв’язку. Із використанням 
діаграмоутворення досягається в середньому на 30-60% вища пропускна 
здатність у радіоканалі LTE. 

Встановлено, що однією з основних задач у безпроводовій мережі, що 
функціонує з використанням технології LTE, є задача забезпечення необхідної 
якості обслуговування, що передбачає потребу виділення станціям 
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користувачів мережі необхідної пропускної здатності в низхідному каналі 
зв’язку. Також установлено, що забезпечення необхідної пропускної здатності в 
технології LTE може бути досягнуто шляхом розв’язання задачі розподілу 
підканалів у низхідному каналі зв’язку. З огляду на це проаналізовано існуючі 
механізми розподілу підканалів між станціями користувачів у низхідному 
каналі зв’язку безпроводової мережі, що функціонує з використанням 
технології LTE. Запропонований метод розподілу ресурсних блоків, що 
враховує пропорційний розподіл пропускної здатності між абонентськими 
терміналами, забезпечує підвищення ступеня збалансування пропускної 
здатності низхідного каналу зв’язку від 10 до 100 разів порівняно із методом 
максимізації сумарної пропускної здатності за умови зниження продуктивності 
комірки LTE на 40-50%. Даний метод забезпечує оптимальне співвідношення 
між продуктивністю комірки та ступенем збалансування пропускної здатності 
низхідного каналу зв’язку. 

На підставі виявлених недоліків відомих механізмів розподілу частотних 
ресурсів у низхідному каналі запропоновано метод задоволення вимог щодо 
пропускної здатності в низхідному каналі зв’язку. Новизна методу полягає у 
формулюванні задачі розподілу підканалів як задачі перерозподілу доступної 
пропускної здатності низхідного каналу технології LTE для передавання 
інформації в напрямі станцій користувачів з урахуванням їх територіальної 
віддаленості (виду схеми модуляції та кодування), а також необхідної 
пропускної здатності. 

Проведений аналіз показав, що методи Maximum Sum Rate, Maximum 
Fairness та Proportional Fairness ефективні лише в разі невисоких вимог до 
пропускної здатності. У разі високих вимог до пропускної здатності станцій 
користувачів ефективними виявилися модель 1, модель 2 і запропонований 
метод, що забезпечують кожній станції користувача гарантовану пропускну 
здатність з можливістю доступу до додаткової смуги пропускання. Використання 
зазначених моделей і запропонованого методу в класах сервісу CoS відповідає 
підкласу B, тоді як інші методи не гарантують виділення необхідної пропускної 
здатності, що в класах сервісу CoS відповідає підкласу А. 

Порівняльний аналіз показав, що найкращі показники за пропускною 
здатністю забезпечують моделі 1 і 2, сформульовані у вигляді оптимізаційної 
задачі, спрямованої на максимізацію загальної продуктивності низхідного 
каналу зв’язку. Проте пропускні здатності, що виділяються станціям 
користувачів з використанням запропонованого методу, є більш 
збалансованими відносно одна одної. При цьому запропонований метод 
характеризується найнижчою обчислювальною складністю, зважаючи на свій 
евристичний характер. Більш високу обчислювальну складність, порівняно із 
запропонованим методом, має модель 2, яка подана у вигляді задачі нелінійного 
програмування. Найвищу ж обчислювальну складність має модель 1, 
сформульована як задача мішаного цілочислового нелінійного програмування. 

У результаті проведеного аналізу сформульовано рекомендації щодо 
використання відомих моделей і запропонованого методу. Запропонований 
метод розподілу підканалів може бути використано в умовах невисоких вимог 
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до пропускної здатності (стосовно моделі 1). Це дозволить знизити 
навантаження на обладнання під час розв’язання задачі виділення необхідної 
пропускної здатності. У разі потреби максимізації загальної пропускної 
здатності низхідного каналу зв’язку без збільшення вимог до необхідної 
пропускної здатності доцільно перейти до використання моделі 2. А в разі 
високих вимог до пропускної здатності найбільш ефективним буде 
використання моделі 1. 

Окрім того, запропоновано метод, новизна якого полягає в можливості 
превентивного обмеження пропускної здатності, що виділяється станціям 
користувачів у низхідному каналі зв’язку технології LTE, з урахуванням їх 
пріоритетів. Зазначений метод спрямовано на розв’язання задачі розподілу 
ресурсних блоків як задачі збалансування доступної пропускної здатності 
низхідного каналу зв’язку технології LTE для передавання корисної інформації 
в напрямі станцій користувачів з урахуванням виду схеми модуляції та 
кодування. 

За результатами аналізу рішень встановлено, що обслуговування запитів 
від станцій користувачів реалізується на основі так званих абсолютних 
пріоритетів. Так, у випадку, коли сума запитів від станцій користувачів 
перевищувала пропускну здатність низхідного каналу зв’язку, превентивного 
обмеження зазнавав насамперед запит від низькопріоритетної станції 
користувача навіть до повної відмови в доступі. Запит на швидкість 
передавання від станції користувача з більш високим пріоритетом задовольняли 
доти, доки можна було відмовити станції з низькопріоритетним запитом. 

Проведено аналіз способів підвищення пропускної здатності на фізичному 
рівні технології LTE за кількома напрямками, а саме: при використанні режимів 
TDD та FDD, різної ширини частотного каналу (від 1,4 МГц до 20 МГц), різних 
схем модуляції, кодових швидкостей і портів антени. 

Основна мета системи безпроводового зв’язку технології LTE полягає в 
розробці мережі радіодоступу з високою якістю обслуговування і широкою 
зоною покриття, яка забезпечується за рахунок формування вузького променя 
діаграми спрямованості системою MIMO, що призводить до збільшення 
пропускної здатності. Окрім того, у LTE також допускається використання 
технології SC-FDMA, основна перевага якої полягає в забезпеченні низького 
PAPR. 

На основі результатів проведених досліджень сформовано рекомендації 
щодо шляхів підвищення пропускної здатності на фізичному рівні у 
безпроводовій мережі, побудованій за технологією LTE. 
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АНОТАЦІЯ 

Муштак Таліб Аль-Шурайфі. Методи та моделі підвищення 
пропускної здатності каналів передавання інформації в коміркових 
мережах на основі технології LTE. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2016. 

Роботу присвячено розв’язанню задачі вдосконалення технології LTE за 
рахунок підвищення пропускної здатності радіоканалів та підвищення 
ефективності її розподілу між окремими мобільними терміналами. Це 
досягається шляхом підвищення ефективності використання складних антенних 
систем MIMO за рахунок механізму діаграмоутворення та на основі 
запропонованого методу розподілу ресурсів всередині комірки LTE. 

Проведено визначення необхідних показників якості обслуговування 
канального рівня, для чого використано метод взаємної інформації. Виконано 
також обчислення значення SNR, BER і коефіцієнта помилок пакетів. Для 
забезпечення однакового рівня ймовірності бітової помилки на вході приймача 
поза приміщеннями необхідно на 10-20% більше відношення сигнал/шум на 
вході приймача мобільного термінала. У ході аналізу встановлено, що схеми 
модуляції надають значення, близькі до значень, що розраховуються з 
використанням формули Шеннона, але не перевищують їх.  



20 
 

Найбільш ефективних результатів щодо забезпечення необхідної 
пропускної здатності в технології LTE може бути досягнуто шляхом 
розв’язання задачі розподілу частотних і часових ресурсів у низхідному каналі 
зв’язку. Із використанням діаграмоутворення досягається в середньому на 30-
60% вища пропускна здатність у радіоканалі LTE. 

Запропонований метод розподілу ресурсних блоків, що враховує 
пропорційний розподіл пропускної здатності між абонентськими терміналами, 
забезпечує підвищення ступеня збалансування пропускної здатності низхідного 
каналу зв’язку від 10 до 100 разів порівняно із методом максимізації сумарної 
пропускної здатності за умови зниження продуктивності комірки LTE на 40-
50%. Метод забезпечує оптимальне співвідношення між продуктивністю комірки 
та ступенем збалансування пропускної здатності низхідного каналу зв’язку. 

На основі результатів проведених досліджень сформовано рекомендації 
щодо шляхів підвищення пропускної здатності на фізичному рівні у 
безпроводовій мережі, побудованій за технологією LTE. 

Ключові слова: LTE, пропускна здатність, розподіл ресурсів. 
 

АННОТАЦИЯ 
Муштак Талиб Аль-Шураифи. Методы и модели повышения 

пропускной способности каналов передачи информации в сотовых сетях 
на основе технологии LTE. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.12.13 – радиотехнические устройства и средства 
телекоммуникаций. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Киев, 2016. 

Работа посвящена решению задачи усовершенствования технологии LTE 
за счет повышения пропускной способности радиоканалов и повышения 
эффективности ее распределения между отдельными мобильными терминалами. 
Это достигается путем повышения эффективности использования сложных 
антенных систем MIMO за счет механизма формирования диаграммы 
направленности и на основе предложенного метода распределения ресурсов 
внутри ячейки LTE. 

Проведено определение необходимых показателей качества обслуживания 
канального уровня, для чего использован метод взаимной информации. Также 
выполнено вычисление значения SNR, BER, а также коэффициента ошибок 
пакетов. Для обеспечения одинакового уровня вероятности битовой ошибки на 
входе приемника вне помещений необходимо на 10-20% больше соотношение 
сигнал / шум на входе приемника мобильного терминала. В ходе анализа 
установлено, что схемы модуляции обеспечивают значения, близкие к 
рассчитанным с использованием формулы Шеннона, но не превышают их. 

Наиболее эффективные результаты по обеспечению необходимой 
пропускной способности в технологии LTE достигаются путем решения задачи 
распределения частотных и временных ресурсов в нисходящем канале связи. С 
использованием формирования диаграммы направленности в среднем на 30-
60% увеличивается пропускная способность радиоканала LTE. 
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Предложенный метод распределения ресурсных блоков учитывает 
пропорциональное распределение пропускной способности между 
абонентскими терминалами. Данный метод обеспечивает повышение степени 
сбалансированности пропускной способности нисходящего канала связи от 10 
до 100 раз по сравнению с методом максимизации суммарной пропускной 
способности при снижении производительности соты LTE на 40-50%, а также 
оптимальное соотношение между производительностью ячейки и степенью 
сбалансированности пропускной способности нисходящего канала связи. 

На основе результатов проведенных исследований сформированы 
рекомендации, касающиеся путей повышения пропускной способности на 
физическом уровне в беспроводной сети, построенной по технологии LTE. 

Ключевые слова: LTE, пропускная способность, распределение ресурсов. 
 

ABSTRACT 
Mushtaq Talib Al-Sharify. Methods and models of information channels 

throughput increasing in cellular networks based on LTE technology. – 
Manuscript. 

A thesis submitted in fulfillment of the PhD in technical sciences in specialty 
05.12.13 – radioengineering devices and telecommunication means. – Taras 
Shevchenko National Kyiv University of Kyiv, Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the problem of LTE technology improving by increasing 
radio channel throughput and efficiency of its allocation among UE. This is 
achievable by improving the efficiency of complex MIMO antenna systems, using 
beamforming mechanism and is based on the proposed method of resource allocation 
within the LTE cell. 

We have determined the necessary parameters of service quality on data link 
layer using the mutual information method. Also we have calculated SNR, BER, and 
packet error rate. It should be 10-20% higher signal / noise ratio at the mobile 
terminal receiver input outdoors to assure the same level of bit error rate. The 
analysis has showed the modulation schemes provide rate value close to the values 
calculated using the Shannon formula, but do not exceed them. 

The most effective results to provide necessary throughput in LTE technology 
can be achieved by solving the problem of frequency and time resources allocation in 
the downlink. Using beamforming we have achieved in average 30-60% higher 
throughput in the radio channel LTE. 

The proposed method of resource blocks allocating that considers the 
proportional allocation of throughput among the subscriber terminals assures the raise 
of the throughput balancing from 10 to 100 times comparing to the method of 
maximizing the total throughput provided the decreasing of LTE cell performance by 
40-50 %. This method ensures optimum ratio between LTE cells performance and the 
degree of downlink throughput balancing in communication channel. 

With regard to the results of the carried out research a set of recommendations 
concerning the ways of throughput improvement on the physical layer of the wireless 
network, built on LTE technology has been stated. 

Keywords: LTE, throughput, resource allocation. 


