
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Кафедра інформаційних систем та технологій 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Пояснювальна записка 
до магістерської роботи 

на ступінь вищої освіти магістр 
 

на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ NB-ІОТ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 

 

 

 

 

 

 

Виконала: студентка 6 курсу, групи ІМДМ-51 

спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 

освітня програма  «Інформаційні мережі зв’язку 
(шифр і назва спеціальності) 

                     Шевченко О.О.                                        . 
(прізвище та ініціали) 

Керівник      Полоневич О.В.                                      . 
(прізвище та ініціали) 

Рецензент___________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 



ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

                                                                               

Кафедра  Інформаційних систем та технологій       

Ступінь вищої освіти -  «Магістр»         

Спеціальність підготовки  172 Телекомунікації та радіотехніка      

Освітня програма  «Інформаційні мережі зв’язку      
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри ІСТ 

 __________    К.П.Сторчак 

                       “____” ________2019 року 

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

_________________________________Шевченко Ользі Олексіївні     
                                                                               (прізвище, ім’я,  по батькові) 

1.Тема роботи: «Дослідження технології NB-ІоТ для побудови мереж Інтернету 

речей»             

Керівник роботи: Полоневич Ольга Володимирівна, к.т.н.                                        , 
                                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від “14” 11 2019 року №518 

2. Строк подання студентом роботи  27 грудня 2019 року     

3. Вихідні дані до роботи : 

1. Науково-технічна література  

2. Рекомендації MCE Y.2060, MCE Y.2069 

 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити): 

1. Аналіз основних принципів концепції «Інтернет речей» 

2. Аналіз розвитку сучасних інтелектуальних технологій 

3. Дослідження основ NB-ІоТ 

4. Дослідження алгоритмів оптимізації NB-ІоТ 

 

5. Перелік графічного матеріалу  

 

 

 

6. Дата видачі завдання     28.10.2019        

  



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 

Назва етапів бакалаврської 

роботи 

Строк виконання 

етапів роботи  

Приміт

ка 

1 Підбір науково-технічної літератури   

2 Вивчення матеріалів для аналізу та порівняння 

роботи інтелектуальних систем 

  

3 Дослідження  концепцій «Інтернету речей»   

4 Аналіз розвитку сучасних інтелектуальних 

технологій 

  

5 Дослідження технологій вузькосмугового ІоТ   

6 Дослідження взаємозв’язків в NB-ІоТ   

7 Вступ, висновки, реферат   

8 Розробка демонстраційних матеріалів   

9 Попередній захист роботи   
 

 

 

                                                                                         Студент  __________   Шевченко О.О.                                                                                                
( підпис )                (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи  __________  Полоневич О.В. 

                                                                                                                         (підпис )              (прізвище та ініціали) 
 

 

 

  



РЕФЕРАТ 

 

 

Текстова частина бакалаврської роботи 60 с., 4 табл., 25 рис., 39 джерел. 

 

Об’єкт дослідження: ІоТ 

Предмет дослідження: вузькосмуговий Інтернет речей 

Мета роботи: визначення перспективи та потенційних переваг 

використання технології NB-IoT для підвищення ефективності функціонування 

мережі Інтернет речей.  

Методи дослідження: методи теорії інформації, методи наукового 

моделювання, методи дослідження інформаційних систем. 

 

У роботі проведено аналіз розвитку сучасних інтелектуальних технологій. 

Проаналізовано основні принципи концепції «Інтернет речей». 

Досліджено ключові проблеми розвитку даної концепції та шляхи їх 

вирішення, одним з яких є технологія NB-IoT, наведено передумови її виникнення 

та сучасний стан. 

Досліджено взаємозв’язки основних характеристик вузькосмугового 

Інтернету речей.  

Проаналізовано переваги, які дає використання NB-IoT при вирішенні 

широкого спектра завдань, що виникають в реальному житті. Представлено 

теоретичну основу для ефективного аналізу швидкості передачі даних як низхідній, 

так і висхідній лінії зв’язку в NB-IoT з урахуванням обмежень. 

NB-IoT та IoT - дві технології, які мають великий потенціал, обидві вже 

широко використовуються. Поєднання NB-IoT та IoT є актуальним, тому що може 

бути способом для збільшення зони покриття, доступної пропускної здатності. 

 

Галузь використання: сучасні системи ІТ-інфраструктур 

NB-IOT, ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ, IOT, КОНЦЕПЦІЯ, LTE  



ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП  

1 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ  
 

 1.1 Аналіз концепції «Інтернету речей»   

 1.2 Технології  

2 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ВУЗЬКОСМУГОВОГО 

ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 
 

 2.1 Особливості NB-IoT  

 2.2 Основи теорії і ключові технології NB-IoT  

3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВИКОРИСТАННЮ NB-IOT  

 3.1 
Кореляція між швидкістю інформації, затримкою та 

підтримуваними пристроями 
 

 3.2 
Моделювання ефективного використання спектра систем NB-IoT у 

багатосотовому сценарії 
 

ВИСНОВКИ  

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ  

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (Презентація)  

 

 

 

  



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

CSI Інформація про стан каналу (channel state information) 

HARQ 
Гібридний автоматичний повторний запит (hybrid automatic repeat 

request) 

HTC Служби зв’язку людського типу (Human Type Communications) 

ICI Міжсотова інтерференція (intercell interference) 

ISM Частотний діапазон ISM (industrial, scientific and medical) 

MCL Максимальна втрата зчеплення (maximum coupling loss) 

MIB Головний блок інформації (master information block) 

MTC Зв'язок машинного типу (Machine Type Communication) 

NPBCH 
Вузькосмуговий фізичний канал широкомовної передачі 

(Narrowband physical broadcast channel) 

NPDCCH 
Вузькосмуговий фізичний канал управління низхідної лінії зв'язку 

(Narrowband physical downlink control channel) 

NPDSCH 
Вузькосмуговий фізичний розділений канал низхідної лінії 

зв’язку (Narrowband physical downlink shared channel) 

NPRACH 
Вузькосмуговий фізичний канал довільного доступу (Narrowband 

physical random access channel) 

NPSS 
Вузькосмугові первинні сигнали синхронізації (Narrowband 

primary synchronization signals) 

NPUSCH 
Вузькосмуговий спільний канал висхідної лінії зв'язку 

(Narrowband Uplink Shared Channel) 

NRS Вузькосмуговий опорний сигнал (Narrowband reference signal) 

NSSS 
Вузькосмуговий вторинний сигнал синхронізації (Narrowband 

secondary synchronization signals) 

PDCCH 

Фізичний канал, який несе інформацію про управління низхідній 

лінії зв'язку (physical channel that carries downlink control 

information) 

RACH Канал довільного доступу (Random Access Channel) 

RSSI Індикатор рівня сигналу (received signal strength indicator) 

SIB Блок системної інформації (system information block) 

SINR 
Відношення сигнал-перешкода-плюс-шум (signal-to-interference-

plus-noise ratio) 

  



ВСТУП 

 

 

Актуальність теми – використання NB-IoT для IoT є актуальним, тому що 

може сприятливим для більшого охоплення мережі Інтернету речей. 

Об’єкт дослідження – ІоТ 

Предмет дослідження – вузькосмуговий Інтернет речей 

Мета – визначення перспективи та потенційних переваг використання 

технології NB-IoT для підвищення ефективності функціонування мережі Інтернету 

речей. 

Завдання дослідження – в процесі дослідження вирішувалися наступні 

завдання: - аналіз основних принципів концепції «Інтернет речей»; - аналіз 

розвитку сучасних інтелектуальних технологій; - дослідження технологій 

Інтернету речей; - дослідження алгоритмів NB-IoT. 

 

Методика дослідження – методи теорії інформації, методи наукового 

моделювання, методи дослідження інформаційних систем. 

Наукова новизна: 

Проведено моделювання окремих випадків розгортання NB-IoT для аналізу 

продуктивності. 

Визначено ефективність різних сценаріїв використання IoT, необхідність 

спільної оптимізації швидкості передачі даних, затримки та щільності розміщення 

пристроїв та розподілу ресурсів. 

Показана необхідність урахування розподілу потужності та часових 

інтервалів для отримання оптимального балансу показників продуктивності. 

Практична значущість результатів дослідження полягає в можливості 

оптимізації сценаріїв розгортання розумних мереж за рахунок використання 

технології вузькосмугового Інтернету речей, а також змозі проведення подальших 

наукових досліджень. 

Апробація: Основні положення і результати магістерської роботи 



доповідались і обговорювались на 2-х науково-практичних конференціях: 
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технології»; 

- VІI Міжнародна науково-технічна конференція студентства «Світ 

інформації та телекомунікацій»; 

також опубліковано статтю у науковому періодичному виданні «Зв’язок». 

  



1 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1.1 Аналіз концепції «Інтернету речей» 

 

В останні роки в області ІКТ утворився новий напрямок розвитку технологій, 

що отримали назву Інтернету речей або IoT (Internet of Thimgs). Інтернет Речей 

(IoT) визначений у Рекомендації ITU-T Y.2060 (06/2012) як глобальна 

інфраструктура для інформаційного суспільства, що забезпечує розширені послуги 

шляхом взаємозв’язку (фізичних та віртуальних) речей на основі сумісної 

інформації  та комунікаційних технологій, які вже існують та розвиваються. З 

точки зору технічної стандартизації, IoT можна розглядати як глобальну 

інфраструктуру для інформаційного суспільства, що забезпечує розширені послуги 

шляхом взаємозв’язку (фізичних та віртуальних) речей, заснованих на 

інформаційно-комунікаційних технологіях [1]. Завдяки залученню можливостей 

ідентифікації, збору, обробки і передачі даних, в інтернеті речей забезпечується 

найбільш ефективне використання речей для надання послуг для всіх типів 

додатків при одночасному виконанні вимог безпеки і недоторканності приватного 

життя. У широкому сенсі інтернет речей можна сприймати як концепцію, що має 

технологічні та соціальні наслідки. [1] 

Концепція IoT почала набувати деяку популярність влітку 2010 року. Все 

почалося з того, що служба Google StreetView не тільки зробила фотографії на 360 

градусів, але також зберігала величезну кількість даних про приватні Wi-Fi мережі 

навколо. Почалося обговорення, чи було це початком нової стратегії Google, щоб 

не тільки індексувати Інтернет, але й індексувати фізичний світ. 

У тому ж році китайський уряд оголосив, що зробить "Інтернет речей" 

стратегічним пріоритетом у своєму п’ятирічному плані. 

2012 року темою найбільшої інтернет-конференції LeWeb став "Інтернет 

речей". У той же час популярні спеціалізовані журнали, такі як Forbes, Fast 

Company та Wired, починають використовувати термін IoT у своїх статтях.  



До 2013 року Інтернет речей перетворився в систему, що використовує різні 

технології, починаючи від Інтернету до безпроводового зв’язку та від 

мікроелектро-механічних систем (MEMS) до вбудованих систем. 

У жовтні 2013 р. IDC опублікував звіт про те, що Інтернет-речей у 2020 році 

буде ринок на 8,9 трильйонів доларів. 

Дослідження ринку ІоТ, проведене компанією Ericsson, стверджує, що 

широкомасштабні мережі IoT зростуть з 400 мільйонів пристроїв, підключених у 

2016 році, до 2,1 мільярда в 2022. 

Основою ідеї реалізації Інтернету Речей є оснащення оточуючих фізичних 

об’єктів навколо нас різними сенсорами, датчиками, програмними механізмами, 

що дозволяє отримувати дані з цих об’єктів, взаємодіяти з людьми та іншими 

пов’язаними пристроями. 

З появою і зростанням кількості підключених до мережі пристроїв, 

впровадженням хмарних сервісів і бізнес-додатків стало можливим об’єднувати в 

єдину комунікаційну мережу обладнання, інформаційні системи і системи 

управління. Впровадження мережевої взаємодії між машинами, обладнанням, 

будівлями і інформаційними системами, можливість здійснювати моніторинг і 

аналіз навколишнього середовища, процесу виробництва та власного стану в 

режимі реального часу, передача функції управління і прийняття рішень 

інтелектуальних систем призводять до нових можливостей технологічного 

розвитку, що виходить далеко за межі галузі ІКТ. 

Існують різні види інтерпретації архітектури IoT. Так, Рекомендація МСЕ-Т 

Y.2060 пропонує чотирьохрівневу модель IoT, яка приведена на рис.1.1. [1] 

З неї очевидно, що роль телекомунікаційної складової і радіочастотного 

спектру зосереджений на рівні мережі. 

 



 

Рисунок 1.1 – Архітектура Інтернету речей згідно з Рекомендацією МСЕ-Т 

Y.2060 [1] 

 

Для подальшого розвитку IoT запропоновано ряд багатошарових архітектур 

безпеки: трьох рівнів, чотирьох ключових рівнів, також запропонована 

п’ятишарова архітектура з використанням кращих функцій архітектур мереж 

управління Інтернетом та телекомунікаціями на основі TCP/IP та TMN моделі 

відповідно. Аналогічно запропонована шестишарова архітектура, заснована на 

мережевій ієрархічній структурі [2]. Тож загалом він розділений на шість шарів, як 

показано на рис. 2. 

Нижче описано шість шарів IoT: 

1. Рівень кодування – є основою IoT, який забезпечує ідентифікацію об’єктів. 

У цьому шарі кожному об’єкту присвоюється унікальний ідентифікатор, який 

полегшує розпізнавання об’єктів. 

 



 

Рисунок 1.2 – Шестишарова архітектура IoT [2] 

 

2. Рівень сприйняття надає фізичного значення кожному об’єкту. Він 

складається з датчиків у різних формах, таких як RFID-теги, ІЧ-датчики чи інші 

сенсорні мережі, які могли б відчувати температуру, вологість, швидкість і 

розташування тощо. Цей шар збирає корисну інформацію об’єктів з пов’язаних з 

ними сенсорних пристроїв і перетворює інформацію в цифрові сигнали, які потім 

передаються на мережевий рівень для подальшої дії. 

3. Мережевий рівень, метою цього шару є отримання корисної інформації у 

вигляді цифрових сигналів з шару сприйняття та передача її до систем обробки на 

рівні проміжного програмного забезпечення через засоби передачі даних, такі як 

WiFi, Bluetooth, WiMaX, Zigbee, GSM, 3G тощо з протоколами як IPv4, IPv6, 

MQTT, DDS тощо. 

4. Рівень проміжного програмного забезпечення обробляє інформацію, 

отриману від сенсорних пристроїв. Вона включає такі технології, як хмарні 

обчислення, всюдисущі обчислення, що забезпечують прямий доступ до бази 

даних для зберігання всієї необхідної інформації в ній. Використовуючи деяке 

обладнання для інтелектуальної обробки, інформація обробляється та вживається 

повністю автоматизована дія на основі оброблених результатів інформації. 

5. Прикладний рівень реалізує застосування IoT для всіх галузей 

промисловості на основі оброблених даних. Оскільки програми сприяють розвитку 
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IoT, цей шар дуже допомагає у масштабному розвитку мережі IoT. Програми, що 

стосуються IoT, можуть бути: розумні будинками, розумний транспорт, розумна 

планетою тощо. 

6. Бізнес рівень управляє програмами та послугами IoT і відповідає за всі 

дослідження, пов’язані з IoT. Він формує різні бізнес-моделі для ефективних 

бізнес-стратегій. 

 

1.2 Технології 

 

Розвиток всюдисущої обчислювальної системи, де цифрові об’єкти можна 

однозначно ідентифікувати та які можуть мислити та взаємодіяти з іншими 

об’єктами для збору даних, на основі яких здійснюються автоматизовані дії, 

вимагає необхідності поєднання нових та ефективних технологій, що можливо 

лише за рахунок інтеграції різних технологій, які дозволяють змусити 

ідентифікувати об’єкти та спілкуватися один з одним. 

 

а) Радіочастотна ідентифікація (RFID) – ключова технологія для об’єктів, 

що дозволяє їх однозначно ідентифікувати. Зменшені розміри та вартість робить її 

інтегрованою у будь-який об’єкт. Це приймаюча мікросхема, схожа на наклейку, 

яка може бути як активною, так і пасивною, залежно від типу застосування. 

Активні теги мають приєднаний до них акумулятор, завдяки якому вони завжди 

активні і тому постійно випромінюють сигнали даних, тоді як пасивні теги просто 

активуються при їх спрацюванні. Активні теги коштують дорожче, ніж пасивні 

теги, однак вони мають широкий спектр корисних програм. [3] Система RFID 

складається з зчитувачів та пов’язаних з ними RFID тегів, які випромінюють 

ідентифікацію, місцеположення чи будь-яку іншу специфіку щодо об’єкта, коли 

його викликає генерація будь-якого відповідного сигналу. Сигнали даних, що 

випромінюються, передаються на зчитувачі за допомогою радіочастот, які потім 

передаються процесорам для аналізу даних. 



Штрих-код також є ідентифікаційною технологією, яка виконує майже ту ж 

функцію, що і RFID, але RFID є більш ефективною, ніж штрих-код через низку її 

переваг. RFID, що є радіотехнологією, не вимагає від читача фізичного зору, тоді 

як штрих-код – це оптична технологія, яка не може працювати, якщо її читач не 

поставити перед нею. Більше того, RFID може працювати як привід для запуску 

різних подій, і він має навіть можливості модифікації, яких штрих-кодів явно не 

має. 

 

 

Рисунок 1.3 – Радіочастотна ідентифікація (RFID) 

 

б) Безпроводові сенсорні мережі (WSN) – це двонаправлена безпроводово 

підключена мережа датчиків у багатохоронному режимі, побудована з декількох 

вузлів, рознесених у полі датчика, кожен з яких з’єднаний з одним або декількома 

датчиками, які можуть збирати дані, характерні для об’єкта, такі як температура, 

вологість, швидкість тощо, а потім передавати на технологічне обладнання [4]. 

Сенсорні вузли спілкуються в мультихопі. Кожен датчик – це приймач, що має 

антену, мікроконтролер і схему взаємозв’язку для датчиків як модуля зв’язку, 

приводу та зондування відповідно з джерелом живлення, яким може бути як 

акумулятор, так і будь-яка технологія збирання енергії [5]. Типовий сенсорний 

вузол показаний на рисунку нижче: 



 

Рисунок 1.3 – Вузол безпроводової сенсорної мережі [5] 

 

Технології WSN та RFID в поєднанні разом відкривають можливості для ще 

більш розумних пристроїв, для яких було запропоновано ряд рішень [2]. Приклад 

рішення надається дослідницькими лабораторіями Intel у вигляді платформи 

безпроводової ідентифікації ідентифікації (WISP). WISP – це пасивна 

безпроводова мережа датчиків із вбудованим світлом, температурою та багатьма 

іншими датчиками. Як WSN, так і RFID сенсорні мережі мають свої переваги, але 

сенсорні мережі RFID мають низький діапазон, а їх зв’язок асиметричний, тоді як 

WSN мають порівняно більший діапазон, а їх зв’язок – Peer-to-Peer. Більш того, 

більшість WSN базуються на стандарті IEEE 802.15.4 [4], який визначає фізичний 

та MAC-шар рівня безпроводових персональних мереж LowRate (LRWPAN) [6]. 

 

в) Хмарні обчислення (Cloud Computing) – є технологією, яка може 

ефективно аналізувати та зберігати всі дані. Це інтелектуальна обчислювальна 

технологія, в якій кількість серверів конвертується на одній хмарній платформі, що 

дозволяє обмінюватися ресурсами між собою, до яких можна отримати доступ в 

будь-який час і в будь-якому місці. Хмарні обчислення – це найважливіша частина 

IoT, яка не тільки конвертує сервери, але й обробляє підвищену потужність 



обробки та аналізує корисну інформацію, отриману від датчиків і навіть забезпечує 

хорошу ємність зберігання. Хмарні обчислення, пов’язані з розумними об’єктами, 

які використовують потенційно мільйони датчиків, можуть принести величезну 

користь і можуть допомогти IoT в дуже масштабному розвитку, тому дослідження 

проводяться, оскільки IoT буде повністю залежати від хмарних обчислень [2]. 

 

Рисунок 1.4 – Хмарні обчислення 

 

г) Мережеві технології (Networking Technologies) відіграють важливу роль 

в успіху IoT, оскільки вони відповідають за зв’язок між об’єктами, коли потрібна 

швидка та ефективна мережа для обробки великої кількості потенційних пристроїв. 

Для широкосмугової мережі передачі ми зазвичай використовуємо 3G, 4G і т.д., 

але, як ми знаємо, мобільний трафік настільки передбачуваний, оскільки він 

виконує лише звичайні завдання, такі як здійснення дзвінків, відправлення 

текстового повідомлення тощо. Аналогічно для короткої мережі зв’язку ми 

використовуємо такі технології, як Bluetooth, WiFi тощо. 

 

д) Нанотехнології – ця технологія реалізує менші та вдосконалені версії 

речей, які взаємопов’язані. Це може зменшити споживання системи, дозволити 

розробляти пристрої в масштабі нанометрів, які можна використовувати як датчик 



і привід, на кшталт звичайних пристроїв. Такий нанопристрій виготовляється з 

нанокомпонентів, і отримана в результаті мережа визначає нову мережеву 

парадигму, що є Internet of NanoThings.  

 

е) Технології мікроелектромеханічних систем (MEMS) – це комбінація 

електричних та механічних компонентів, які працюють разом для забезпечення 

декількох застосунків, включаючи зондування та спрацьовування, які вже 

комерційно використовуються у багатьох сферах у вигляді перетворювачів та 

акселерометрів тощо. MEMS у поєднанні з нанотехнологіями – це ефективне 

рішення для зменшення розмірів датчиків та пускачів, інтегрованих всюдисущих 

обчислювальних пристроїв та підвищення діапазону частот тощо. 

 

ж) Оптичні технології. Швидкі розробки в цій області у вигляді таких 

технологій, як LiFi та оптична технологія BiDi Cisco, можуть стати головним 

проривом у розробці IoT. LiFi, технологія створення видимої світлової комунікації 

(Visible Light Communication, VLC), забезпечить чудову взаємодію на більш 

високій пропускній здатності для об’єктів, пов’язаних між собою за концепцією 

IoT. 

 

1.3 Протоколи енергоефективних мереж 

 

Ринок Інтернету речей (IoT) швидко розширюється завдяки великому попиту 

на інтелектуальне вимірювання та контроль, відстеження активів, віддаленому 

моніторингу та ряду інших додатків для створення розумних міст, ферм та галузей 

майбутнього. [7]. Стандартна технологія зв’язку, яка використовується зараз, – це 

мережа GPRS, оскільки вже доступна мережна інфраструктура застаріла. Пристрої, 

як правило, нерухомі та підключені до електромережі, за винятком кількох 

акумуляторів або мобільних пристроїв, що працюють на сонячних батареях. 

Доступні й інші технології безпроводового зв’язку, такі як Bluetooth з низькою 

енергією (BLE), Zigbee на базі 802.15.4 та WiFi, хоча вони, як правило, 



класифікуються як мережі малої дальності. У міру того, як додатки IoT 

розвиваються, все більше уваги переноситься на мережі, які можуть забезпечувати 

зв’язок на великій відстані до пристроїв, керованих акумулятором [7]. 

Технології широкомасштабних мереж малої потужності (LPWAN), 

дозволяють додаткам розширювати сфери дії IoT, оскільки вони пропонують ряд 

переваг перед іншими сучасними мережами комунікаційних технологій. 

Технології LPWAN використовують надійну модуляцію сигналу при низькій 

швидкості передачі даних для підключення мережі датчиків у зірковій топології 

для досягнення багатокілометрового діапазону зв’язку, використовуючи при цьому 

менше енергії, ніж діючий стандарт GPRS [8]. 

Дві основні технології LPWAN, стільниковий та неліцензований діапазон, 

кожен має свої переваги та обмеження. LPWAN, які працюють в діапазоні ISM до 

1 ГГц, який складається з декількох неліцензованих смуг, мають дві основні 

переваги. Діапазон суб-1 ГГц менш перевантажений, ніж діапазони 2,4 та 5 ГГц, 

які зазвичай використовуються такими технологіями, як Wi-Fi, і не стягується 

плати за використання ISM діапазону. Однак смуга ISM обмежує пристрої до 1% 

часу в ефірі, щоб зробити спектр доступним для великої кількості пристроїв і 

обмежує потужність передачі пристроїв до 14 дБм. Це значно обмежує пропускну 

здатність пристроїв. Стільниковий LPWAN дозволяє пристроям передавати до 23 

дБм, без обмежень робочого циклу; однак придбання ліцензованого спектру може 

бути дорогим і може зайняти час [9]. 

Прикладами таких технологій є: 

а) Sigfox технологія, що походить з Франції, має на меті забезпечити 

підключення end-to-end LPWAN IoT. Кінцеві пристрої використовують дисперсію 

200 кГц навколо 868 МГц ISM діапазону для передачі повідомлень через ультра 

вузькосмугову (UNB) модуляцію (100 Гц) базовим станціям зіркової топології зі 

швидкістю передачі даних, що коливається між 100 і 600 бітами в секунду (залежно 

від регіону). Модуляція UNB призводить до наднизького рівня шуму, що означає 

більшу чутливість приймача, таким чином пристрої можуть отримати вигоду від 

низького енергоспоживання та недорогих антен. Радіостанції базової станції, які 



приймають повідомлення, що надсилаються пристроями, і передають їм 

повідомлення, розгортаються мережевими операторами Sigfox (SqwidNet в 

Південній Африці) і підключаються до системи Sigfox за допомогою IP-технологій, 

таких як ADSL, отика або LTE. В даний час SqwidNet охоплює більшість основних 

центрів Південної Африки, причому нові базові станції розгортаються швидкими 

темпами. Sigfox обмежений 140, 12-байтними повідомленнями висхідної лінії 

зв’язку (пристрій до шлюзу) на день на пристрій, щоб відповідати 1% -ному циклу 

роботи, розміщеному в діапазоні ISM 868 МГц. Пристрої також обмежені двома 8-

байтовими низхідними повідомленнями на день, які можна надсилати лише у 

відповідь на повідомлення висхідної лінії зв’язку. Це запобігає визнанню всіх 

повідомлень висхідної лінії зв’язку мережею, таким чином, більшість повідомлень 

висхідної лінії зв’язку дотримуються протоколу fire-and-forget. Повідомлення 

висхідної лінії зв’язку в середньому займає шість секунд time-on-air для передачі 

до базових станцій, а 12-байтова корисна навантаження даних передається в 26 

байт (загалом) Sigfox кадр [10]. Кадр передається тричі на трохи різних частотах, 

щоб забезпечити наявність дублікатів і тим самим збільшити шанс доставки 

пакетів. Базові станції відстежують всі різні канали, а дублюючі прийоми 

консолідуються на зворотній частині. Потім консолідоване повідомлення 

відображається на задній частині Sigfox разом із інформацією приймача (даючи 

користувачеві уявлення про якість прийому пристрою). Повідомлення можна 

пересилати на власний сервер даних клієнта через протокол HTTP або ж можна 

налаштувати просту службу електронної пошти [9]. 

 



 

Рисунок 1.5 – Sigfox модуль 

 

б) LoRaWAN – це мережевий стек, який використовує фізичний рівень LoRa. 

Він має максимальну швидкість передачі даних 27 кбіт/с і використовує мережу 

зірка для пристроїв і шлюзів (можливі також точка-точка додатки на основі LoRa). 

Для передачі даних від передавача до приймача LoRa використовує модуляцію 

широкого спектру чирсу (chirp spread spectrum, CSS). CSS використовує для 

кодування даних синусоїдальний сигнал (чирпс), який має лінійні зміни частоти в 

часі. Дальність зв’язку LoRaWAN значно варіюється від 2 до 5 км у міських 

районах до >15 км у сільській місцевості. Діапазон сильно залежить від обраних 

параметрів модуляції LoRa [9]. 

Модуляція LoRa має три основні параметри, які можна встановити 

передавачем: коефіцієнт розповсюдження (SF), швидкість коду (CR) та BW. Зміна 

цих параметрів змінює ефективну швидкість передачі бітів, стійкість до перешкод, 

діапазон і простоту декодування. На відміну від випадкового вибору частоти 

Sigfox, LoRaWAN використовує певні частоти (канали) для передачі повідомлень. 

Існує три класи пристроїв LoRaWAN: A, B і C. У пристроях класу A висхідна 

лінія складається з одного слота висхідної лінії зв’язку з наступними двома 

слотами низхідній лінії зв’язку (або вікнами). Пристрої класу В дотримуються того 

самого правила, що і А, за винятком того, що є додатковий слот низхідній лінії 

зв’язку. Пристрої класу C постійно перебувають у режимі прийому, переходять у 

режим передачі лише тоді, коли заплановано висхідну лінію зв’язку [11]. 



В LoRaWAN була забезпечена безпека, хоча унікальний 128-розрядний 

мережевий ключ сеансу, який спільно використовується між кінцевим пристроєм 

та мережевим сервером, та унікальний 128-розрядний ключ сеансу програми 

спільно використовується на прикладному рівні. Поєднання двох ключів 

забезпечує автентифікацію та цілісність пакетів до мережевого сервера та 

шифрування в кінці до сервера додатків, що запобігає сніфінгу радіо пакетів. 

Додавання лічильника кадрів гарантує, що будь-які підозрілі пакети, отримані, такі 

як атака повторного відтворення (помилкові повідомлення), будуть відкинуті, 

якщо кількість кадрів не перебуває в очікуваних межах або нижче поточного числа 

кадрів [9]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Архітектура LoRaWAN 

 

в) EC-GSM-IoT або розширене покриття GSM IoT було запропоновано як 

частину специфікації 3GPP випуску 13, і це забезпечує додатковий набір 



інструментів для тих випадків використання IoT, які потребують кращого 

покриття, не будучи такими вимогливими до пропускної здатності [12].  

За допомогою цієї передумови було доцільно використовувати повсюдну 

присутність GSM/GPRS, не потребуючи нової мережевої інфраструктури. У цьому 

ландшафті перевірена і надійна стільникова технологія другого покоління – це не 

просто хороша комбінація покриття з низькою вартістю розгортання. 

Для мережевого оператора розгортання EC-GSM-IoT настільки ж просте, як 

присвячення одному оператору GSM служби, як і вбудована технологія. Його 

можна використовувати як частину більш широкої частоти перерозподілу чи 

ведення сільського господарства; цей стандарт – це набір удосконалень стандартів 

повітряного інтерфейсу GSM. Досягнуті швидкості передачі даних залежать від 

фактичної модуляції або через GSMK (мінімальний зсув Гаусса, оригінальна 

модуляція GSM), або 8PSK модуляцію. Основна можливість пристрою призначена 

для EGPRS MC1 до MCS4, тоді як для цього стандарту не потрібна підтримка 

функцій комутації ланцюгів або GPRS. 

EC-GSM-IoT можна легко розгорнути на існуючих інфраструктурах 2G, а 

стандарт передбачає, що вдосконалення повітряного інтерфейсу будуть мати 

мінімальний вплив на вимоги до обладнання для базового обладнання. Стандарт 

згадує зворотну сумісність з GSM/GPRS, співіснування та повторне використання 

дизайну [12]. Моделі приймачів, запропоновані в стандарті EC-GSM-IoT, у 

більшості випадків використання відповідають вимогам тривалості роботи від 

батареї 10 років. Одним із факторів, що сприяють більш тривалому ресурсу 

акумулятора, є енергозберігаючий режим EC-GSM-IoT. 

EC-GSM-IoT має покращену безпеку порівняно з існуючими мережами 

GSM/GPRS і пропонує захист цілісності, взаємну автентифікацію та потребує 

більш сильних алгоритмів шифрування. Затримка знаходиться в діапазоні від 

середнього до високого, оскільки це може бути отримане з відомих значень 

затримки існуючих мереж GSM / GPRS. Затримка, хоча і важливий аспект вибору 

технології для IoT, не повинна бути перешкодою для певних застосувань [12]. 

 



 

Рисунок 1.7 – Чотири класи покриття, підтримувані системою EC-GSM 

 

г) ZigBee – це найпопулярніший галузевий стандарт безпроводових mesh-

мереж для підключення датчиків, приладів та систем управління. ZigBee, 

специфікація для зв’язку в безпроводовій персональній мережі (WPAN), що 

отримала назву «Інтернет речей» [13]. ZigBee – це відкритий, глобальний пакетний 

протокол, розроблений, щоб забезпечити просту у використанні архітектуру для 

безпечних, надійних безпроводових мереж низької потужності. ZigBee та IEEE 

802.15.4 – це стандарти безпроводової мережі з низькою швидкістю передачі 

даних, які можуть усунути дорогі та схильні до пошкодження електропроводки в 

промислових програмах управління. Обладнання для управління потоком або 

процесом можна розмістити в будь-якому місці і все ще спілкуватися з рештою 

системи. Його також можна перемістити, оскільки мережу не хвилює фізичне 

розташування датчика, насоса чи клапана. Стандарт ZigBee RF4CE розширює 

стандарт IEEE 802.15.4, забезпечуючи простий мережевий шар та стандартні 

профілі додатків, які можуть бути використані для створення сумісних 

електронних рішень для багатьох постачальників. ZigBee орієнтований на область 

застосувань з низькою потужністю, низьким циклом роботи та пристроями з 

низькою швидкістю передачі даних [13].  

ZigBee в основному використовує цифрові радіо, щоб пристрої могли 

спілкуватися один з одним. Типова мережа ZigBee складається з декількох типів 

пристроїв. Мережевий координатор – це пристрій, який налаштовує мережу, знає 

про всі вузли в її мережі та керує як інформацією про кожен вузол, так і 

інформацією, яка передається/приймається всередині мережі. Кожна мережа 



ZigBee повинна містити мережевого координатора. Інші повнофункціональні 

пристрої (FFD) можуть бути знайдені в мережі, і ці пристрої підтримують усі 

функції 802.15.4. Вони можуть служити мережевими координаторами, 

мережевими маршрутизаторами або як пристрої, що взаємодіють з фізичним 

світом. Кінцевим пристроєм у цих мережах, є пристрій зменшених функцій (RFD), 

який зазвичай служить лише пристроями, що взаємодіють з фізичним світом. Як 

було сказано вище, ZigBee підтримує кілька топологій, включаючи зірку, mesh та 

дерево кластерів [13]. Топологія зірка є найбільш корисною, коли кілька кінцевих 

пристроїв розташовані близько один до одного, щоб вони могли спілкуватися з 

одним вузлом маршрутизатора. Потім цей вузол може бути частиною більшої 

mesh-мережі, яка врешті-решт спілкується з мережевим координатором. Mesh-

мережа забезпечує надмірність зв’язків вузлів, так що якщо один вузол виходить з 

ладу, пристрої можуть знайти альтернативний шлях для спілкування один з одним. 

 

 

Рисунок 1.7 – ZigBee мережа 



д) Z-Wave – це безпроводова технологія, розроблена та оптимізована 

спеціально для розумних домашніх додатків та Інтернету речей. Z-Wave – єдиний 

протокол розумного дому, призначений для взаємодії між брендами. На відміну від 

конкуруючих протоколів, кожен продукт Z-Wave завжди працює з будь-яким 

іншим продуктом Z-Wave, незалежно від торгової марки, і сумісний із зворотною 

версією між версіями [14]. 

Окрім сумісності продуктів, яка суворо сертифікована, Z-Wave пропонує 

безліч переваг перед іншими протоколами розумного дому. Інтелектуальна та 

масштабована mesh-мережева топологія Z-Wave легко забезпечує надійне 

покриття практично в будь-якому будинку чи будівлі – пристрої Z-Wave також є 

ретрансляторами. Шифрування S2 end-to-end робить розумні будинки Z-Wave 

практично непорушними. Z-Wave має лідерство в галузі управління енергією, що 

дозволяє сенсори, які можуть роками працювати без зміни акумулятора. 

Z-Wave використовує mesh-мережеву топологію і має дальність близько 30 

метрів між вузлами. Є два основні компоненти: контролери, приспішники (slaves). 

Для всіх мереж Z-Wave потрібен контролер. Перший контролер в мережі є 

основним контролером і відповідає за включення та виключення вузлів, 

присвоєння ідентифікаторів вузлів вузлам і ведення таблиці маршрутизації мережі. 

Контролеру присвоюється заводський ідентифікатор мережі, який він присвоює 

всім вузлам, що входять у мережу [14]. 

Приспішники (slaves) – це такі вузли, як світильники, вимикачі тощо. Вузли 

можуть мати живлення від мережі або від акумулятора. Вузли, що живляться від 

мережі (завжди увімкнені), можуть використовуватися як ретранслятори. 

Mesh-топологія дозволяє будь-якому вузлу підключитися до будь-якого 

іншого вузла і дозволяє безліч з’єднань. У Z-Wave вузол повинен знаходитися в 

межах іншого вузла і може спілкуватися з суміжними вузлами. Пакет може 

переходити через 4 вузли, що ефективно обмежує відстань між контролером та 

найдальшим вузлом. 

 



 

Рисунок 1.8 – Z-Wave топологія 

 

е) LTE-M (eMTC) – це спрощений галузевий термін для технологічного 

стандарту LTE-MTC з низькою потужністю (LPWA), опублікованого 3GPP у 

специфікації випуску 13. LTE-M – це широкосмугова технологія малої потужності, 

забезпечує меншу складність пристрою та розширене покриття, дозволяючи 

повторно використовувати існуючі базові станції базу LTE. Ця технологія дозволяє 

збільшити тривалість роботи акумулятора до 10 років або більше для широкого 

кола випадків використання, при цьому витрати на модем знижуються до 20-25% 

від поточних модемів EGPRS. LTE-M також підтримує відносно швидку передачу 

даних, мобільність, роумінг та потенційно голосові послуги [15]. 

Підтримувані всіма основними виробниками мобільного обладнання, 

чіпсетів та модулів, мережі LTE-M співіснуватимуть з мобільними мережами 2G, 

3G та 4G та користуватимуться всіма функціями безпеки та конфіденційності 

мобільних мереж, такими як підтримка конфіденційності особистих даних, 

автентифікація, цілісність даних та ідентифікація мобільного обладнання. 



 

 

Рисунок 1.9 – Архітектура мережі LTE-M 

 

 

ж) Bluetooth Low Energy (BLE, , Bluetooth з низьким енергоспоживанням) – 

це безпроводова технологія, яка використовується для з’єднання пристроїв між 

собою. BLE працює в діапазоні 2,4 ГГц ISM (промисловий, науковий та медичний) 

та орієнтований на додатки, які потребують меншої енергії та можуть заряджатись 

від батарей протягом більш тривалого періоду часу – місяців і навіть років [16]. 

Bluetooth почався як технологія заміна кабелю на невеликих відстанях. 

Наприклад, для заміни проводів на таких пристроях, як миша, клавіатура або ПК, 

що з’єднуються з персональними цифровими помічниками (КПК), які були 

популярними в кінці 1990-х та на початку 2000-х. Перша офіційна версія Bluetooth 

була випущена Ericsson в 1994 році, названа на честь короля Харальда «Bluetooth» 



Гормссона Данії, який допоміг об’єднати ворогуючі угруповання в 10 столітті 

нашої ери. 

 

Рисунок 1.10 – Приклад топології мережі BLE 

 

Проте, Bluetooth з низьким енергоспоживанням (BLE) була представлена у 

версії 4.0 специфікації Bluetooth у 2010 році. Оригінальний Bluetooth, визначений 

у попередніх версіях, називається Bluetooth Classic. BLE не був оновленням 

оригінального Bluetooth: Bluetooth Classic, але це нова технологія, яка використовує 

бренд Bluetooth, але фокусується на додатках Internet of Things (IoT), де невеликі 

обсяги даних передаються з меншою швидкістю. Важливо зауважити, що існує 

велика різниця між Bluetooth Classic і Bluetooth Low Energy в технічних 

характеристиках, реалізації та типах додатків, для яких вони підходять [16]. 

 

Всі вище перераховані технології доцільно використовувати у певних 

випадках, проте у вересні 2015 року 3GPP оголосив у рамках випуску 13, 

технологію NB-IoT як наступну галузеву мережу IoT в галузі. NB-IoT можна 

прокласти на більшості існуючої мережевої інфраструктури із зміною вбудованого 

програмного забезпечення, що полегшує перехід для операторів мобільної мережі 

та швидко відстежує розвиток технології. 

  



2 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ВУЗЬКОСМУГОВОГО 

ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

Протягом тривалого часу стільниковий мобільний зв’язок в основному 

підтримував голосовий сервіс, орієнтований на людину, та мобільний 

широкосмуговий доступ. Починаючи з 2005 року, 3GPP почав глибокі дослідження 

мережі стільникового зв’язку (наприклад, GSM, UMTS і LTE) для Machine-Type 

Communication (МТС) послуги. Відповідні дослідження техніко-економічного 

обґрунтування та удосконалення мають на меті дозволити MTC стати важливим 

компонентом у мережах 5G, як показано в таблиці 2.1 [17]. Виходячи з раннього 

розгортання MTC, попередня робота 3GPP (R8-R11) в основному фокусується на 

таких проблемах, як перевантаження та сполучення планів даних та сигналізації, а 

також нумерація та усунення дефіциту ресурсів під час синхронного доступу 

численних терміналів до мережі. Після подальшого уточнення і визначення вимог 

і особливостей обслуговування MTC, в R12 3GPP оголосив удосконалення мережі 

доступу GSM, пов’язану з дизайном недорогих MTC терміналів, вимогами до 

архітектури системи безпеки і мережі. За сприяння технології non-3GPP LPWA 

(такі, як LoRa і Sigfox), в R13 3GPP зазначає п’ять цілей для MTC, в тому числі 

підвищене покриття всередині приміщень, підтримка масиву терміналів невеликих 

даних, менша складність і вартість терміналів, вища ефективність використання 

енергії та підтримка різних функцій затримки. R13 також визначає три види нових 

вузькосмугових інтерфейсів, в тому числі GSM-сумісний EC-GSM-IoT, LTE-

сумісний еМТС і абсолютно нової технології NB-IoT. 

 

  



Таблиця 2.1 – Розвиток та перебіг стандартизації NB-IoT 

 

У порівнянні з технологією non-3GPP LPWA, технологія 3GPP LPWA 

(представлена NB-IoT) привертає все більшу увагу промисловості, завдяки своїй 

програмній модернізації і базової мережі розгорнутої в повторному використанні 



дозволених смуг частот. У лютому 2015 року робоча група з Китаю IMT2020 

представила відповідні концепції NB-IoT. З тих пір, IMT2020 поступово 

вдосконалював дослідження технічної пропозиції та розробки в аспектах 

принципової вибірки машини та кінцевого чіпа. Проте, R13 тільки забезпечує 

попередню основу принципу довгострокової перспективи NB-IoT. Відповідно до 

типового використання і різницями в сервісних функціях, послуги MTC, визначені 

R14 можуть бути розділені на дві категорії, еМТС і uRLLC. Крім того, на основі 

п’яти цілей R13, R14 пропонує функціональні вимоги в аспектах підтримки 

локалізації, групування, мобільності, високої швидкості передачі даних і адаптації 

лінії зв’язку для того, щоб зробити стільниковий IoT більш придатними об’єктами 

і областю застосування [18]. Одним словом, 3GPP приймає двокрокову стратегію, 

щоб впоратися з технологічними проблемами, принесених послугами MTC. 

Першим кроком є стратегія переходу, яка спрямована на використання і оптимізації 

існуючої мережі і технології для надання послуг MTC. Другим кроком є 

довгострокова стратегія, спрямована на введення нової радіо-інтерфейсної 

технології NB-IoT з метою зростання підтримки послуг MTC і підтримувати свою 

конкурентоспроможність по відношенню до технології non-3GPP LPWA [19].  

 

2.1 Особливості NB-IoT 

Основні особливості NB-IoT показані на рис. 2.1. 

1. Низьке споживання енергії 

Використання режиму економії енергії (PSM) і розширений переривчастий 

прийом (eDRX), більший час очікування може бути реалізовано в NB-IoT. За 

допомогою технології PSM, де в енергозберігаючому режимі термінал як і раніше 

залишається зареєстрованим, але не може бути досягнутий шляхом передачі 

сигналу для того, щоб термінал залишався в режимі глибокого сну протягом більш 

тривалого часу для досягнення економії енергії. 

 



 

Рисунок 2.1 – Основні властивості NB-IoT 

 

 

Рисунок 2.2 – Способи енергозбереження 

 

З іншого боку, eDRX, де додатково проходить цикл сну з терміналу в режимі 

очікування і зменшує непотрібний запуск приймального осередку. У порівнянні з 

PSM, eDRX значно сприяє низхідній лінії зв’язку. Механізм економії енергії PSM і 

eDRX є таким, як показано на рис. 2.2 [20]. 

NB-IoT вимагає, щоб термін служби батареї становив близько десяти років 



для типового сервісу при низькій швидкості роботи та низьких частотах. 

Відповідно до цього з використанням як PSM, так і eDRX, термін служби батареї 

може бути 12,8 років, якщо повідомлення 200 байт передається терміналом один 

раз в день [20]. 

 

2. Розширення покриття і низька чутливість затримки 

Потужність покриття NB-IoT може досягати 164 дБ в автономному режимі 

розгортання. Випробування було проведено моделювання як для 

внутрішньосмугового розгортання, так і захисної смуги розгортання. Для того щоб 

реалізувати поліпшення покриття, такі механізми, як повторна передача (200 раз) і 

низька частотна модуляція приймаються NB-IoT. В даний час підтримка NB-IoT 

для 16QAM ще в розробці. 

В даний час, допустимий час очікування в 3GPP IoT 10 с. Насправді, можна 

буде знизити час затримки до близько 6 с для максимальних втрат з’єднання [20]. 

 

3. Режим передачі 

Як показано в таблиці 2.2, розробка NB-IoT заснована на LTE. Модифікації в 

основному робляться на супутні технології LTE відповідно до NB-IoT унікальних 

особливостей. RF пропускна здатність NB-IoT фізичного рівня становить 200 кГц. 

У низхідній лінії зв’язку NB-IoT приймає QPSK модем і технології OFDMA з 

інтервалом піднесучої 15 кГц [21]. В висхідній лінії зв’язку, BPSK або QPSK модем 

і технологія SC-FDMA включаючи одну піднесучу і кілька поднесучих 

приймається. Одна технологія піднесучої з інтервалом піднесучої 3,75 кГц і 15 кГц 

може бути застосована до IoT терміналу з ультранизькою швидкістю і наднизькою 

споживаною потужністю. 

 

Таблиця 2.2 – Основні технічні характеристики NB-IoT [37] 



 

 

Для 15 кГц інтервалів піднесучої, визначені 12 безперервних піднесучих. 

Відповідно, 48 безперервних піднесучих визначені для інтервалів піднесучої 

3,75 кГц. Кілька піднесучих підтримують передачу з інтервалом піднесучої від 15 

кГц і визначає 12 безперервних піднесучих, які об’єднані в 3, 6 або 12 безперервних 

піднесучих. Здатність покриття для інтервалу 3.75 кГц вище, ніж для інтервалу 

15 кГц через збільшення потужності спектральної щільності. Ємність елемента для 

інтервалу 15 кГц складає 92% від відстані, що для 3.75 кГц, але перевершують 

ефективність і складності диспетчеризації. Оскільки вузький фізичний розділений 

канал низхідній лінії зв’язку (Narrow Physical Downlink Shared Channel, NPDSCH) 

повинен прийняти одну передачу піднесучої з кроком 3,75 кГц, більша частина 

обладнання переважно підтримує передачу одної піднесцчої з кроком 3,75 кГц для 

висхідній лінії зв’язку. Після введення однієї передачі піднесої з кроком 15 кГц і 

кратних передач піднесучих, вибір робиться адаптивно відповідно до якості каналу 

в терміналі. Мінімальна одиниця відправлення вузьким фізичним розділеним 

каналом низхідної лінії зв’язку (NPDSCH) передачі є блоком ресурсів (RB), і 

мінімальною одиниця відправлення для вузьким фізичним розділеним каналом 

висхідної лінії зв’язку (NPUSCH) передачі є юніт ресурсів (RU). В аспекті 

тимчасової області, для однієї передачі піднесучої, блок ресурсу становить 32 мс 

для інтервалу піднесучої 3,75 кГц і 8 мс для інтервалу піднесучої 15 кГц, і для 

багаторазової передачі піднесучої, блок ресурсу 4 мс для інтервалу з 3 піднесучої, 



2 мс для інтервалу з 6 піднесучої, і 1 мс для інтервалу з 12 піднесучих.  

Протокол NB-IoT високого рівня (шар, що вище фізичного рівня) 

формулюється шляхом модифікації деяких LTE-функції, такі як мультизв’язок, 

низьке енергоспоживання і невелика кількість даних. Базова мережа NB-IoT 

підключений через інтерфейс S1 [22]. 

 

4. Спектральний ресурс та робочий режим NB-IoT 

IoT є основним сервісом, який буде залучати велику групу користувачів, на 

ринку послуг зв’язку в майбутньому, тому розвиток NB-IoT має велику підтримку 

від найбільших операторів. 

Відповідно до положень в RP151621 для NB-IoT, NB-IoT в даний час 

підтримує тільки режим передачі FDD з шириною смуги 180 кГц і 3 наступних 

типів розгортання сцен, які показані на рис. 2.3 [21]: 

− незалежне розгортання (автономний режим), який використовує 

незалежну смугу частот, яка не перекривається з смугою частот LTE; 

− розгортання в захисній смузі (режим захисної смуги), яка використовує 

край смуги частот LTE; 

− внутрішньосмугове розгортання (режим внутрішньосмуговий), який 

використовує смугу частот LTE для розгортання, і він займає 1 PRB LTE в смузі 

частот ресурсу для розгортання. 

 

 

Рисунок 2.3 – Підтримувані способи розгортання 

 



5. Структура кадрів і NB-IoT мережа 

Низхідна лінія зв’язку NB-IоT еNodeB підтримує EUTRAN бездротової 

фрейм структуру 1 (FS1). Висхідна лінія зв’язоку також підтримує FS1 для 

інтервалів піднесучої 15 кГц. Проте, для інтервалу піднесучої 3,75 кГц, визначено 

новий вид структури кадру. 

Мережа NB-IoT показана на рис. 2.4 [21], в якому можна бачити, що вона 

складається з 5 частин .: 

− NB-IoT термінал. ІоТ пристрій у всіх галузях промисловості має доступ 

до NB-IoT мережі до тих пір, поки встановлена відповідна SIM-карта; 

− NB-IoT базова станція. Це в основному відноситься до базової станції, 

яка вже була розгорнута операторами зв’язку, і вона підтримує всі три типи режими 

розгортання; 

− Базова мережа NB-IoT. Через базову мережу NB-IoT, базова станція 

NB-IoT може підключатися до NB-IoT хмари; 

− NB-IoT хмарна платформа. NB-IoT хмарна платформа може обробляти 

різні послуги і результати направляються в вертикальний бізнес-центр або NB-IoT 

термінал; 

− Вертикальний бізнес-центр. Він може отримати дані служби NB-IoT в 

своєму власному центрі і взяти під свій контроль NB-IT терміналу. 

 



 

Рисунок 2.4 – Приклад мережі NB-IoT 

 

6. Напівстатична адаптація ланки 

Більшість цільових сцен обслуговування NB-IoT є передачами міні-пакетів, і 

для NB-IoT важко забезпечити довгострокову і безперервну індикацію зміни якості 

каналу, так що NB-IoT вводить рівень покриття замість динамічної схеми адаптації 

лінії зв’язку. Існує три види класів покриття, включаючи нормальне покриття, 

надійне покриття і надзвичайне покриття, які відповідають мінімальним втрат 

зчеплення (MCL) від 144 дБ, 158 дБ і 164 дБ, відповідно, як показано на рис. 2.5. 

Модуляція, режим кодування і кількість повторів передачі даних можуть бути 

обрані відповідно до класу обслуговування терміналів та і таким чином 

реалізується напівстатична адаптації лінії зв’язку. NB-ІоТ базова станція 

конфігурує один список RSPP, який містить два граничних значення RSPP, щоб 

відрізнити різні рівні покриття [23]. 



 

Рисунок 2.5 – Покриття класів NB-IoT 

 

7. Дані повторної передачі 

NB-IoT приймає механізм повторної передачі даних, щоб отримати виграш 

від рознесення за часом і низького порядку модуляції для підвищення 

продуктивності і ефективності демодуляції покриття. Всі канали підтримують 

ретрансляцію даних. Крім того, 3GPP також визначає кількість повторних передач 

і відповідний режим модуляції для кожного каналу, як показано в таблиці 2.3 [24]. 

  



Таблиця 2.3 – Кількість повторень для кожного каналу 

 

 

2.2 Основи теорії і ключові технології NB-IoT 

 

2.2.1 Аналіз зв’язку теорій 

 

3GPP проаналізував число з’єднань, які NB-IoT може досягти, якщо мережа 

підтримує термінальну періодичну службу звітів і команди мережі звітів. 

Припускаючи, що послуги розподілені рівномірно протягом одного дня, NB-IoT 

може підтримувати 52547 сполук у стільнику [25]. Насправді, припущення більш 

ніж ідеалізоване, що майже ігнорує пакетування послуг NB-IoT. В результаті, це 

важко узагальнити для інших сценаріїв додатків. В даний час існує мало 

досліджень по пакетування послуг NB-IoT. Проте, результати дослідження LTE-M 

і еМТС, як і раніше, варті вивчення. Для того щоб вирішити перевантаження мережі 

доступу LTE, коли велика кількість терміналів MTC підключені до мережі 

одночасно, дослідники зосередили аналізи на тиску завантаження LTE RACH і його 

механізми контролю перевантаження, наприклад, класифікований контрольований 

доступ, ексклюзивні RACH ресурси, динамічний розподіл ресурсів RACH, 

ексклюзивний механізм відкату, доступ з поділом за часом і механізм активного 

пошукового виклику [26]. Дослідження зазвичай визначають процес надходження 

служби в якості однорідного/складеного Пуассонівського процесу або незалежного 

процесу Бернуллі з однаковим розподілом і номером користувача повторної 

передачі і номером пакета повторної передачі в голові черги або стані каналу 

(зайнятий / очікування) в певний час слот в якості змінних стану, щоб отримати 

стабілізовану схему конструкції на передумові завершення стаціонарного аналізу 



стану продуктивності багатоканальних S-Aloha [27]. Розрахункова схема може 

бути застосована до оптимальної конструкції LTE RACH. Однак, коли велика 

кількість терміналів MTC підключаються до мережі одночасно, то велика кількість 

терміналів MTC буде одночасно посилати перехідний і швидкий запит сеансу в 

мережу протягом короткого часу, бо реагування на той же інцидент або здійснення 

відповідного моніторингу інциденту [28]. Ця функція може бути практично не 

описана з класичним однорідним/складеним Пуассонівським процесом, який 

ускладнює безпосереднє застосування методу аналізу продуктивності мережі, 

ґрунтуючись на припущенні усталеного стану. Тому перехідний метод аналізу 

продуктивності для багатоканального S-Aloha для обслуговування nonPoisson є 

необхідним. Через відсутність реальних сцен додатки існують декілька досліджень, 

присвячених аналізу перехідних характеристик S-Aloha. В роботі «Dynamic 

performance of Aloha-type VSAT channels: A simulation study», в перший раз, автори 

дали перехідні характеристики одного каналу ALOHA при імпульсному збудженні 

за допомогою комп’ютерного моделювання, і визначили незадовільний час падіння 

в якості показника оцінки перехідних характеристик. В роботі «Transient analysis of 

media access protocols by diffusion approximation», автори досліджували перехідну 

характеристику номера користувачів в одноканальній Aloha для процесу 

збудження Бернуллі через дифузне наближення [28]. 

 



 

Рисунок 2.6 – Порівняння NB-IoT та інших технологій 

 

На основі 3GPP MTC еталонної моделі обслуговування дали методи аналізу 

для багатоканальних перехідних процесів S-Aloha і LTE RACH, пропускна 

здатність, час очікування і кількість повторних передач через налашування в якості 

змінної стану. Проте подальші дослідження показали, що проблемою у висхідній 

лінії є не тільки RACH, але і PDCCH з рідкісними ресурсами, коли LTE здійснює 

MTC послуги. Перевірено тиск навантаження LTE/GSM RACH для обмежених 

PDCCH/AGCH, за допомогою чисельного моделювання і модель черги відповідно. 

Також вчені проаналізували процес доступу чотирьох кроків в LTE RACH для 

обмеженого PDCCH і дали обчислювальний метод для середньої пропускної 

здатності на основі моделі URN. Обмежений за складністю аналітичного рішення, 



аналіз продуктивності RACH для обмеженого PDCCH більше фокусується на 

сталому стані при припущенні Пуассона. Таким чином, методи дослідження і 

висновки, згадані вище потребують подальшого вдосконалення. З метою 

вдосконалення теорії аналізу потенціалу в NB-IoT [22]. 

 

2.2.2 Аналіз теорії затримки та механізм покращення покриття 

 

Крім числа з’єднань 3GPP зазначив, що теоретична модель обчислень для 

затримки доступу по висхідній лінії зв’язку також є необхідною. Затримки доступу 

по висхідній лінії зв’язку складаються з затримки синхронізації системи, затримки 

широкомовної інформації зчитування, затримки випадкового доступу, затримки 

виділення ресурсів, затримки передачі даних і затримки відгуку зворотного зв’язку 

[25]. Частина згаданих затримок позначає детерміновану затримку обробки, в той 

час як інша частина позначає затримки, пов’язані з виявленням сигналу, і є також 

затримки на довільний доступ, пов’язані з поведінкою послуг. Існуючі дослідження 

в основному зосереджені на обчисленні середнього значення та дисперсії 

випадкової затримки доступу, в той час як кілька досліджень зосередитися на 

функції щільності ймовірності (PDF) від випадкової затримки доступу [27]. 

Виведено функцію генерації ймовірності (PGF) з PDF латентності випадкового 

доступу на основі марковського процесу [27]. Пропонується для забезпечення 

низької затримки і високої надійності зв’язку, SDN архітектуру мережі за сприяння 

MEC, що об’єднує різні типи технологій доступу. Однак складність обчислень 

занадто висока. Крім того, практично не можливо розв’язати, коли число 

користувачів занадто велике. Якщо припустити, що обидва проміжки часу 

прибуття і часу відстрочки наступних матимуть негативний експоненціальний 

розподіл випадкової затримки доступу. Виведена функція розподілу ймовірностей 

випадкової затримки доступу, припускаючи, що число спроб повторної передачі є 

постійною величиною або слідує геометричному розподілу. Крім того, сервісні 

моделі завжди приймалася як однорідні процеси Пуассона або процеси Бернуллі, 

так що важко поширити їх до застосування NB-IoT сценаріїв. Була отримана нижня 



межа випадкової затримки доступу через наближення бета-розподілу по кусково-

лінійній функції, не враховуючи в максимальних спроб повторної передачі. 

Коротко, теоретична модель обчислень латентності випадкового доступу не була 

повністю вирішена ще навіть для найпростішої моделі служби Пуассона і єдиного 

механізму відкоту [26]. Тому, дослідники приділяють більше уваги на статистичні 

властивості NB-IoT довільного доступу затримки в тому числі середнього 

значення, дисперсії, PDF і PGF для довільної сили довільного доступу збудження, 

щоб поліпшити теорію аналізу затримки для NB-IoT. 

Вузькосмугова модуляція і розгортання sub-GHz з NB-IoT може поліпшити 

чутливість прийому, щоб підвищити здатність покриття. Крім того, 3GPP 

запропонував новий механізм посилення покриття, заснований на класах покриття 

(CCS), яка представляє собою нову концепцію введено для NB-IoT 3GPP [25]. В 

даний час існує декілька відповідних досліджень про нього, але насправді, суть 

цього механізму є за своїм родом спеціального зв’язку технології адаптації, тобто 

термінали констатують клас покриття відповідно з навколишнім середовищем 

передачі, а потім реалізовують відповідний механізм посилення покриття 

(наприклад, сліпа повторна передача, і TTI комплектація) [22]. На жаль, 3GPP не 

давав механізмів дискримінації і модернізації, а оцінка продуктивності 

обмежується статичним аналізом на основі максимальної втрати зчеплення (MCL). 

В результаті, динамічний робочий процес механізму не може бути ефективно 

описано. Таким чином, дослідники спрямували наукові думки і методи в поле 

адаптивної модуляції і кодування в аналіз продуктивності та оптимального 

проектування механізму підвищення на основі класу покриття, з метою розробки 

свого роду класу покриття дискримінації, механізму модернізації та покриття 

технологія поліпшення на основі динамічного статистичного мультиплексування 

[25]. Є три етапи: визначення оптимального порогу дискримінації класу покриття, 

шляхом звернення до RSSI і SINR визначається шляхом створення втрати 

проникнення (BPL); динамічне регулювання класу покриття відповідно до HARQ 

рази в фізичному рівні або ACK/NAK рази на МАС рівні; покращення покриття 

відповідно до поточного стану та довгострокового статистичного закону 



вищезазначених показників, визначення оптимальної можливості передачі, часу 

повторної передачі та потужності передачі, завершення аналізу продуктивності та 

визначення оптимального діапазону значень параметрів системи [29]. 

 

2.2.3 Технологія наднизької споживаної потужності. Зв’язок між даними 

та сигналізацією 

 

Для досягнення ультранизької споживаної потужності для NB-IoT, 3GPP ввів 

режим збереження потужності і розширено переривчастого прийому на підставі 

більш низької потужності передачі. Проте, результати моделювання показали, що 

передбачений термін служби терміналу оснащений батареєю 5Wh може бути 10 

років, якщо дані передаються один раз в день, який є занадто ідеальним випадком 

для більшості випадків застосування NB-IoT [25]. Таким чином, необхідно 

додатково оцінити механізм енергетичної ефективності і запропонувати стратегію 

вдосконалення, яка також є одним із головних завдань 3GPP R14. Більшість 

існуючих робіт по DRX енергоспоживання моделі зосереджуються на рівні 

енергоспоживання одного терміналу і ключовою точкою моделювання є зв’язок 

між керуючою сигналізацією і режимами роботи терміналу перемиканням. 

Ефективність споживання енергії і компроміс між ним і затримкою можуть бути 

отримані після отримання ймовірності стабільності і часу тривалості марковського 

ланцюга для різних станів [30]. Більшість моделей, згаданих вище, в залежності від 

служби зв’язку людського типу (Human Type Communications, HTC), такі як 

мобільні інтернет-послуги, включаючи VoIP, перегляд веб-сторінок та відео 

послуги, навряд чи можна розглядати їх взаємозв’язок між керуючою сигналізації 

і NB-IoT тлі застосування (тобто кореляції коли велика кількість терміналів NB-IоT 

реагує на той же інцидент або здійснення відповідного моніторингу інциденту). 

Іншими словами, споживання енергії одного терміналу NB-IoT залежить не тільки 

від впливу свого власного операційного режиму перемикання, але від режиму 

роботи перемикання відповідних терміналів NB-IоT [31]. Таким чином, дослідники 

намагаються вивчити просторово-часову кореляцію сцен застосування NB-IоT і 



його в впливи на робочі режими NB-IoT для аналізу рівня споживання енергії групи 

терміналів NB-IоT. Індивідуальний рівень споживання енергії NB-IoT терміналу 

може бути проаналізований, використовуючи споживання енергії групи. 

Метод проектування для оптимізації енергоспоживання системи і терміналів 

NB-IoT може бути виконаний на основі цієї інформації. Крім того, деякі 

дослідження вказують на те, що NB-IoT термінал в стані очікування може 

завершити всю передачу даних тільки після довільного доступу. У разі сильного 

обслуговування пакетування, кілька годин очікування перед повторною спробою 

терміналу значно збільшується під час випадкового процесу доступу. Оскільки 

стратегія управління потужністю з механізмом підйому потужності користується 

популярністю у процесах довільного доступу, відповідне споживання 

електроенергії значно збільшується, тому оцінка рівня енергоспоживання в процесі 

випадкового доступу з механізмом підйому потужності є особливо важливою для 

NB-IoT [32]. Отже, більшість існуючих робіт визначають потужність передачі 

терміналу відповідно до ефекту втрати та захоплення зв’язку, а потім класифікують 

термінали на основі потужності передачі з метою завершення аналізу споживання 

електроенергії та проекту оптимізації для Aloha з механізмом пандуса потужності 

для збудження багатопотужного терміналу через розв’язання рівняння 

стаціонарного стану за припущенням Пуассона. 

Отже, на основі теорії аналізу чисел з’єднання та теорії аналізу затримок для 

NB-IoT, модель споживання енергії та оптимізований метод проектування для 

процесу випадкового доступу NB-IoT для довільного збудження сили випадкового 

доступу все ще потребують вивчення, щоб оцінити рівень енергетичної 

ефективності та всебічно вдосконалювати стратегію системи NB-IoT [22]. 

 



 

Рисунок 2.7 –Інтелектуальні додатки NB-IoT 

 

За винятком вищезазначених проблем, випробувальний відділ Ченду 

Інституту Huawei Technologies Co., Ltd заявив, що модель, яка може описати 

зв’язок зв’язку між сигналізацією та даними, бажана для здійснення моделювання 

зв’язку площини сигналізації та площини даних. Площина сигналізації більшості 

тестового обладнання та інструментів моделювання відокремлена від площини 

даних, яка забезпечує лише незалежні випробування тиску для площини 

сигналізації та площини даних, але не може реалізувати взаємне спрацьовування 

між сигналізацією та даними, особливо для тих служб площин сигналізації, що 

спрацьовує площиною користувача. Як результат, коли хочемо перевірити вплив 

одночасного доступу масових терміналів MTC до мережі, важко моделювати 

фактичне навантаження існуючої мережі та відтворювати перевантаження 

існуючої мережі. Більшість комерційних програм та інструментів імітують 

конкретний протокол та сцену на основі поведінки користувачів, однак 

релевантність між сигналізацією та моделлю даних або послуги дуже рідко 

стосується. Існує лише кілька досліджень з цього приводу, і більшість з них 



зосереджуються на короткому обліку накладних сигналів, яким все ще бракує 

згаданого вище моделювання та аналізу відповідності [22]. 

З іншого боку, для зменшення накладних витрат сигналів, викликаних 

одночасним доступом до масивних терміналів NB-IoT, площину сигналізації NB-

IoT необхідно відредагувати та оптимізувати. Тому вищезазначена відповідність є 

особливо важливою. Отже, необхідно глибоко проаналізувати основний робочий 

процес у фізичному шарі та шарі МАС NB-IoT, щоб встановити динамічну модель 

сигнальних накладних даних, яка може описати відповідність між сигналізацією та 

даними або моделлю обслуговування [33]. Тим часом також необхідно оцінити 

його ефективність у поєднанні з теорією шляху вибірки та ергодичною теорією, 

щоб забезпечити теоретичні вказівки для спільного випробування тиску 

сигналізації та даних та запобігання перевантажень. 

 

  



3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВИКОРИСТАННЮ NB-IOT 

 

 

3.1 Кореляція між швидкістю інформації, затримкою та 

підтримуваними пристроями 

 

Швидкість передачі даних – це частка ємності каналу, що використовується 

для передачі даних. Це показник того, скільки одиниць корисних інформаційних 

бітів може бути передано за певний час через канал зв’язку. Однак на швидкість 

передачі даних впливає багато параметрів, наприклад, ефективність уникнення 

зіткнень, використання каналів та затримка. У випадку NB-IoT швидкість передачі 

даних навмисно знижується за рахунок розширення передачі в часі з низькою 

потужністю. Це допомагає покращити споживання енергії пристроїв, але в той же 

час зменшує зону покриття. І навпаки, розширення зони покриття в NB-IoT 

досягається за допомогою повторів. Тому, щоб точно моделювати швидкість 

передачі даних NB-IoT, необхідно враховувати вищезазначений фактор. У цьому 

розділі представлено теоретичну основу для ефективного аналізу швидкості 

передачі даних як низхідній, так і висхідній лінії зв’язку в NB-IoT з урахуванням 

обмеження накладних каналів, накладних накладних витрат та кодів повторень 

[34]. 

Швидкість передачі даних: 

а) По низхідній лінії зв’язку 

Загальна ефективна швидкість передачі даних по низхідній лінії NB-IoT така: 

 

де IDL – це загальна кількість інформаційних бітів у низхідній лінії зв’язку, а TDL – 

загальний час передачі, включаючи весь час, відведений накладними потоками 

низхідної лінії зв’язку, і задається як: 

 



Тут: 

TDSCH – це час, необхідний для всієї NPDSCH, включаючи інформаційні біти, 

заголовок і циклічну перевірку надмірності (CRC) і задається як: 

 

де NPKT – загальна кількість бітів передачі, включаючи заголовок і CRC, CR – 

швидкість коду, M – кількість бітів на RE і залежить від порядку модуляції, такого 

як MD 2 для QPSK і MD 4 для 16-QAM, NRE – кількість RE, доступних для передачі 

в підкадрі. В кожному підкадрі є 168 РЕ (12 піднесучих * 14 символів). Однак 

завдяки опорним сигналам під час охоронної смуги або окремої роботи NB-IoT 16 

піднесучих зарезервовано для NRS, і тому 152 РЕ доступні для передачі. З іншого 

боку, у разі роботи в діапазоні 16 піднесучих зарезервовано для NRS, а 24 

піднесучих – для CRS, де завжди передбачається, що два антенних порти визначені 

для NRS і 4 антенних порти для CRS. Це припущення є необхідним, оскільки 

користувач отримує фактичну інформацію про порт антени лише зчитування MIB-

NB. Крім того, під час роботи в діапазоні перші три символи зарезервовані для 

каналів управління LTE, які становлять ще 28 піднесучих, що виключають RE для 

опорних сигналів [34]. Тому під час роботи в діапазоні лише 100 РЕ доступні для 

передачі. 

RDSCH – кількість повторень для NPDSCH, залежно від області покриття. 

TCRTL – накладний коефіцієнт, обумовлений каналами управління NPSS, 

NSSS та NPBCH. NPSS та NPBCH мають періодичність 10 мс, тоді як NSSS має 

періодичність 20 мс, отже, TCRTL обчислюється для тривалості кадру 20 мс і 

подається як: 

 

де Tframe – загальна тривалість кадру, TPSS, TSSS і TBCH – час передачі, необхідний для 

пакетів NPSS, NSSS та NPBCH відповідно протягом загальної тривалості кадру. 

RCCH – кількість повторень для NPDCCH. 

Виходячи з рівнянь (1) – (4), можна обчислити ефективну швидкість передачі 



даних по низхідній лінії NB-IoT в режимі автономної та в діапазоні з максимальною 

втратою зв’язку (MCL) 144 дБ та 164 дБ, як представлено в таблиці 3.1. 

Представлені тут результати враховують максимально підтримуваний розмір 

транспортного блоку (TBS) 680 біт. Застосовується заголовок у 65 байт (520 біт), 

припускаючи нестиснені заголовки. Це означає, що розмір блоку стає 1200 біт. 

Крім того, додається 24-бітна циклічна перевірка надмірності (CRC), що 

призводить до розміру блоку 1224 біт. Інші параметри, що передбачаються, також 

наведені в таблиці 3.1. Наприклад, для досягнення покриття 164 дБ MCL при 

вбудованому діапазоні, 1224 біти кодуються зі швидкістю коду 1/3, в результаті 

чого 1631 біт. Потім ці біти модулюються QPSK, що становить 815 символів. 

Оскільки в кожному підкадрі є 100 RE, для простоти ми вважаємо, що для передачі 

потрібно 8 підкадрів. Для досягнення покриття 164 MCL, передбачається, що ці 8 

підкадрів потім повторюються 128 разів під час передачі, в результаті чого в 

загальній складності 1024 підкадрів (1 мс кожен) зі швидкістю помилки блоку 

(BLER) становить 7,43% [35]. Через наявність періодичних NPSS, NSSS та NPBCH, 

лише 15 підкадрів доступні для передачі протягом 20 мс. Тому час передачі 

задається 1024*4/3=1362 мс. Крім того, для досягнення покриття 164 MCL з BLER 

0,6%, потрібно 256 повторень NPDCCH, в результаті чого час передачі складає 

256*4/3=341 мс. Таким чином, загальний час, необхідний для передачі 680 біт 

інформації з MCL 164 дБ, становить 341 C 1362 D 1703 мс, досягаючи ефективної 

швидкості передачі даних 369,3 біт на секунду (bps). 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1 – NB-IoT ефективна швидкість передачі даних по низхідній лінії 

зв'язку в різних сценаріях розгортання  



 

 

б) По висхідній лінії зв’язку 

У висхідній лінії зв’язку загальна ефективна швидкість передачі даних така: 

 

де, IUL – загальна кількість інформаційних бітів у висхідній лінії зв’язку, а TUL – 

загальний час передачі, включаючи всі накладні витрати та надається як: 

 

Тут: 

TUSCH – це час, необхідний для всього NPUSCH, включаючи інформаційні 

біти, заголовок та CRC, і обчислюється аналогічно, як у низхідній лінії зв’язку з 

рівнянням (3). Однак у випадку висхідної лінії зв’язку, якщо припустити проміжок 

15 кГц, через наявність інформації DMRS та NPUSCH Format 2, кількість RE (NRE), 

доступних для передачі, становить 148 у кожному підкадрі, де передбачається, що 

існує 6 піднесучих для DMRS та 12 піднесучих для NPUSCH Format 2 [34]. 

RUSCH – кількість повторень для NPDSCH, залежно від області покриття. 

TCRTL – накладний коефіцієнт, обумовлений NPRACH та NPUSCH Format 2, 

який містить керуючу інформацію. 

TCRTL надається як: 

 



де TRACH, TUSCH,2 – час передачі, необхідний для пакету NPRACH та NPUSCH Format 

2 відповідно протягом загальної тривалості кадру. 

 

Таблиця 3.2 – Обчислена ефективна швидкість передачі даних по NB-IoT в 

різних сценаріях розгортання  

 

 

Використовуючи рівняння (5) – (7), у таблиці 3.2 представлена ефективна 

швидкість передачі даних по висхідній лінії NB-IoT в автономній та в діапазоні 

роботи з MCL 144 дБ та 164 дБ.  

Представлені тут результати розглядають максимально підтримуваний TBS 

в 1000 біт у висхідній лінії зв’язку [36]. Розмір блоку із заголовком та CRC 

призводить до 1544 біт. Наприклад, для досягнення покриття 164 дБ MCL у 

вбудованому діапазоні, використовуючи швидкість коду 1/3 та модуляцію QPSK, 

отримують 1027 символів. Припускаючи інтервал між 15 кГц, у кожному підкадрі 

є 148 РЕ, тому для передачі потрібно 7 підкадрів. Для досягнення покриття 164 

MCL з BLER 7%, передбачається, що ці підкадри повторюються 64 рази під час 

передачі, в результаті чого в загальній складності 448 підкадрів (1 мс кожен) [35]. 

Крім того, передбачається, що майже 30% ресурсів висхідної лінії зв’язку 

зарезервовані для NPRACH [37]. Отже, виходячи з рівняння (7), час передачі 

становить 448*1,42=637 мс, досягаючи ефективної швидкості передачі даних у 

731,3 bps. 

По-перше, ми оцінюємо середню швидкість інформації на сектор, яку можуть 

досягти користувачі за наявності накладних каналів управління та коефіцієнта 



повторення. Швидкість інформації визначається як кількість інформаційних бітів, 

переданих за секунду, з усією накладною інформацією контрольної інформації. На 

рисунку 3.1 показана функція кумулятивного розподілу (CDF) середньої швидкості 

інформації в різних сценаріях розгортання з розміром пакету інформації 45 байт у 

висхідній лінії зв’язку та 20 байтах у низхідній лінії зв’язку. На рисунку видно, що 

максимальна швидкість інформації, яку можна досягти, становить 20 Кбіт/с, 32 

Кбіт/с і 60 Кбіт/с для вхідних, автономних та висхідних (15 кГц) сценаріїв 

відповідно. Однак ці швидкості значно нижчі, ніж пікова швидкість передачі даних 

226,7 Кбіт/с і 250 Кбіт/с у низхідній лінії зв’язку та висхідній лінії зв’язку [38]. Це 

пов’язано з накладними витратами каналів управління, особливо NPDCCH у 

низхідній лінії зв’язку, що вимагає великої кількості повторень для успішної 

передачі. Крім того, у висхідній лінії зв’язку 30% ресурсів зарезервовано для 

пакетів NPRACH та NPUSCH Format 2 [37]. Це призводить до зниження 

продуктивності. 

 

Рисунок 3.1 – Середня швидкість інформації для сектору NB-IoT в різних 

сценаріях розгортання 

 



 

Рисунок 3.2 – Кількість пристроїв, що обслуговуються в секунду в різних 

сценаріях розгортання з різними розмірами інформаційних пакетів 

Крім того, також спостерігається, що продуктивність розгортання в діапазоні 

значно погіршується порівняно з окремою завдяки наявності інформації 

управління LTE. 

На рисунку 3.2 показано вплив збільшення розміру пакету на кількість звітів 

за секунду, які одна комірка може успішно підтримувати [34]. Це відповідає 

кількості пристроїв, які можуть підтримувати комірку. В цілому збільшення 

розміру пакету, без сумніву, покращує ефективну швидкість передачі даних за 

рахунок зменшення накладних витрат, а також збільшує за час передачі пакету, 

внаслідок чого зменшується кількість підтримуваних пристроїв на комірку. 



 

Рисунок 3.3 – NB-IoT затримка в різних сценаріях розгортання з різними 

розмірами пакетів. 

 

На рисунку 3.3 представлена затримка розгортання NB-IoT в різних 

сценаріях з різними розмірами пакетів. Затримка визначається як середній час, 

необхідний для завершення передачі разом з необхідною інформацією накладного 

контролю. Видно, що зі збільшенням розміру пакету, час передачі, необхідний для 

пакету, також збільшується, що призводить до збільшення затримки для всіх 

пристроїв у мережі. Однак збільшений розмір пакету також покращує швидкість 

передачі даних. 

 



 

Рисунок 3.4 – Збільшення відсотка або зменшення кількості підтримуваних 

пристроїв, затримки та швидкості інформації з різними розмірами пакетів 

 

З вищенаведеного видно, що розмір пакету, кількість підтримуваних 

пристроїв, затримка та швидкість передачі даних значно залежать один від одного. 

На рисунку 3.4 представлено співвідношення між цими показниками 

продуктивності в частині збільшення відсотка затримки або зменшення затримки, 

кількості підтримуваних пристроїв та швидкості передачі даних з різними 

розмірами пакетів, оскільки вони знаходяться в різних масштабах. З цією метою ми 

припустили, що розмір пакету 32 байти забезпечують 100% підтримку пристрою, а 

потім намітили зменшення процентного співвідношення щодо різних розмірів 

пакетів. Аналогічно, для затримки та швидкості передачі даних передбачається, що 

розмір пакету 100 байт забезпечує 100% затримку та швидкість передачі даних. 

Видно, що розмір пакета в 50 байт є оптимальним в цьому випадку для отримання 

балансу між затримкою та кількістю підтримуваних пристроїв за ціною швидкості 

передачі даних. Однак розмір пакету в 70 байт – найкращий вибір затримки та 

швидкості передачі даних за ціною кількості підтримуваних пристроїв. Для 

отримання оптимального балансу всіх трьох показників продуктивності, а саме 

затримки, швидкості передачі даних та кількості підключених пристроїв, більш 

обґрунтованим вибором показано розмір пакету в 60 байт. 



 

3.2 Моделювання ефективного використання спектра систем NB-IoT у 

багатосотовому сценарії 

 

Замість наведеного вище можна зазначити, що для покращення 

характеристик системи NB-IoT важливо зменшити коефіцієнт повторення. 

Коефіцієнт повторення базується на MCL, де MCL залежить від SINR, а потужність 

передачі вузла визначається аналогічно рівнянню (8) наступним чином [37]: 

 

Тому основна мета алгоритму розподілу ресурсів – вдосконалити SINR за 

допомогою відповідного вибору рівня потужності в присутності ICI для зменшення 

необхідного для кожного користувача коефіцієнта повторення. Сценарій 

складається з багатоклітинної стільникової системи, в якій кожна комірка 

складається з трьох секторів з набором BS B={1,…,B}, який спілкується з 

терміналами користувача NB-IoT через ортогональні багатоканальні канали, такі 

як ортогональне мультиплексування поділу частоти (OFDM). Для кожної комірки 

загальна тривалість кадру поділяється на набір часових інтервалів T={1,…,T}, 

кожен з 1 мс і складається з одного блоку фізичних ресурсів 180 кГц. Нехай 

Ib={1,…, Ib} – це набір користувачів низхідної лінії зв’язку BS b. Досяжна 

швидкість передачі даних по низхідній лінії зв’язку ib-го користувача, асоційована 

з BS b на t-ому часовому слоті, задається числом 

 

де  є SINR ib -го користувача низхідної лінії зв’язку і задається: 

 

де - коефіцієнт посилення каналу між BS b і користувачем низхідній лінії 

зв’язку BS, N0 – добавка білого гауссового шуму (AWGN), а Iib,t – міжкоміркова 

інтерференція (ICI), отримана ib-им користувачем BS b у схемі передачі низхідній 



лінії зв’язку від користувачів сусідніх BS, що використовують той самий ресурс, і 

задається: 

 

де  – потужність передачі від ik-го користувача низхідної лінії сусідньої комірки 

і  – посилення каналу між сусіднім BS k і ib-й користувачем низхідній лінії 

зв’язку BS b. 

Аналогічно нехай Jb=={1,…, Jb} – це набір користувачів висхідної лінії 

зв’язку в системі. Досяжна швидкість передачі даних jb-го користувача на третьому 

часовому слоті від BS b в схемі передачі висхідної лінії зв’язку задається 

 

де  – SINR jb-го користувача висхідної лінії зв’язку і задається: 

 

де 

 

де  – посилення каналу між BS b та користувачем висхідної лінії jb, N0 – AWGN 

та Ijb,t – ICI на jb користувача BS b висхідної лінії зв’язку.  – посилення каналу 

між користувачем висхідної лінії зв’язку BS b та користувачем висхідної лінії 

сусіднього BS k.  – потужність передачі сусіднього осередку k висхідної лінії 

користувачеві j. 

Знаючи інформацію про стан каналу (CSI), проблема часового інтервалу та 

розподілу потужності, яка максимізує спектральну ефективність системи як 

низхідної, так і висхідної лінії BS b, може бути сформульована так: 



 

де Pb max і Pjb,max – максимальні потужності передачі BS b у схемі передачі низхідній 

лінії зв’язку та jb користувач у схемі передачі висхідної лінії зв’язку відповідно. хib,t 

і xjb,t  – індикатори розподілу часових слотів для схем передачі низхідній лінії 

зв’язку та висхідної лінії зв’язку, де хib,t і xjb,t  дорівнюють 1, якщо користувач 

третього часового інтервалу призначений користувачеві, а 0 – в іншому випадку. 

Rib,min та Rjb,min – вимоги щодо мінімальної ставки для користувачів низхідній лінії 

зв’язку та висхідної лінії зв’язку для забезпечення вимог щодо якості 

обслуговування (QoS). 

Проблема P1, сформульована в (15) – (21), є змішаною цілою нелінійною 

програмою (MINLP) через наявність змінних розподілу бінарних часових 

інтервалів. Ми можемо вирішити задачу P1 ітеративно. На першому етапі ми 

оцінюємо MCL на основі SINR кожного користувача з максимально можливою 

потужністю передачі, а потім визначається відповідний коефіцієнт повторення. 

Після цього часові проміжки для NPDCCH та передачі даних як у схемах передачі 

низхідній лінії зв’язку, так і у висхідній лінії зв’язку присвоюються необхідному 

коефіцієнту повторення, а також перевіряють обмеження часу зсуву між NPDCCH 

та передачею даних. На другому етапі ми можемо спільно оптимізувати розподіл 

потужності як у схемах передачі низхідній лінії зв’язку, так і у висхідній лінії 



зв’язку, щоб максимально збільшити швидкість суми системи для заданої змінної 

розподілу часових інтервалів. 

Для проведення аналізу продуктивності розглядалися окремі розгортання 

NB-IoT з пропускною здатністю 180 кГц у типовій комірці LTE. Сценарій – це 

звичайна сітка тригалузевих майданчиків з міжміською відстані 500 м. 

Передбачається, що мережа синхронізована, а NB-IoT розгорнуто з однаковим PRB 

у всіх осередках. Це означає, що на продуктивність системи впливає лише 

інтерференція міжклітинних елементів сусідньої комірки користувачів NB-IoT, як 

в низхідній, так і в висхідній лінії зв’язку. 

Припущення моделювання, що чітко відповідають стандартам 3GPP [36], 

представлені в таблиці 3.3. Повна ширина смуги частот 180 кГц, тобто 12 

піднесучих на відстані 15 кГц піднесучої як в низхідній, так і в висхідній лінії 

зв’язку, використовується для аналізу. Для висхідної лінії зв’язку, як відомо, вона 

працює гірше, ніж однотонний, наприклад 3,75 кГц або 15 кГц, тому досягнута 

продуктивність у цьому дослідженні дає нижчі межі порівняно з тим, що можна 

досягти за допомогою однотонних систем NB-IoT, і це більш реалістичне 

припущення при дослідженні ефективності висхідної лінії NB-IoT [38]. 

 

 

 

 

  



Таблиця 3.3 – Припущення про моделювання 

 

 

Для моделювання коефіцієнт повторення обчислюється на основі MCL, так 

що та сама інформація повторюється R разів. Передача виконується наосліп, тобто 

без зворотного зв’язку HARQ. Повторення явно не потрібні, коли втрати зв’язку є 

низькими, оскільки завжди використовується дуже міцна схема модуляції та 

кодування (MCS). Більше того, занадто агресивні повтори спричинить зайві 

втручання, отже, це негативно вплине на коефіцієнт помилок. Тому моделювання 

виконувались з кількома класами покриття, визначеними втратами зв’язку. 

Кількість повторень, що приймаються з різними значеннями MCL, представлено у 

таблиці 3.4. 

1) Модель трафіку 

Застосовувані моделі трафіку відповідають TR45.820 [36], додаток E, Модель 

періодичного руху трафіку мобільної автономної звітності (MAR). Розмір корисної 

навантаження програми розподіл Парето з параметрами: альфа D 2,5, мінімальний 

(бета) D 20 байт, обрізаний D 200 байт. Можна припустити, що середній розмір 

пакета становить 45 байт для висхідної лінії зв’язку та 20 байт для низхідній лінії 

зв’язку, оскільки вони зазвичай не дуже великі. Також застосовується заголовок у 



65 байтів та 3 байти CRC-поля. Крім того, всі користувачі застосовують схему 

кодування QPSK та 1/3 [36]. 

 

Таблиця 3.4 – Класи покриття з коефіцієнтом повторення 

 

 

Час між приїздом розподіляється за трьома категоріями періодичних передач 

з постійними часами між приїздом один день, дві години, одну годину та 30 хвилин 

[36]. Відповідні пропорції пристроїв складають 40%, 40%, 15% та 5%. Якщо 

припустити, 52K (52547) пристроїв на клітинку, це дає 143 події (звіти) в секунду 

[39]. 

2) Результати моделювання 

У цьому розділі ефективність системи NB-IoT на рівні системи оцінюється 

за допомогою симуляцій з точки зору ефективної швидкості інформації, середнього 

рівня повторення та середнього енергоспоживання. За допомогою параметрів, 

представлених у таблиці 3.3, моделювання запускається для різних користувачів, 

рівномірно розподілених по комірці, і генерує результати для понад 500 

випадкових ітерацій. 



 

Рисунок 3.5 – Ефективна швидкість інформації (Кбіт/с) на сектор 

 

На рисунку 3.5 представлено порівняння між однокомірковим та 

багатокомірковим сценаріями у низхідній лінії зв’язку (автономний режим) та 

висхідній лінії зв’язку. Можна також зазначити, що в багатоклітинному 

середовищі, під внутрішньоклітинною інтерференцією, ефективність NB-IoT 

значно знижується. Наприклад, видно, що мінімальна швидкість інформації в 

одноклітинній низхідній лінії зв’язку в автономному режимі становить 16 Кбіт/с, 

тоді як при багатоклітинному сценарії швидкість інформації падає до 6 Кбіт/с. 

Аналогічно для висхідної лінії зв’язку швидкість інформації падає з 45 Кбіт/с до 28 

Кбіт/с. В цілому погіршення продуктивності на 35% та 23% спостерігається 

відповідно у низхідній лінії та у висхідній лінії зв’язку. 

 



 

Рисунок 3.6 – Ефективна швидкість інформації (Кбіт/с) на сектор 

 

На рисунку 3.6 показана функція кумулятивного розподілу (CDF) середньої 

ефективної швидкості інформації на сектор для всіх трьох випадків, тобто відсутні 

схеми повторення, некооперації та співпраці як низхідної, так і висхідної лінії 

зв’язку. Видно, що спостерігається значне погіршення результатів роботи за 

схемою некооперації. Це тому, що кожен користувач намагається максимізувати 

свій SINR і впроваджує екстремальні ICI для сусідніх користувачів. Це призводить 

до збільшення кількості повторень. 



 

Рисунок 3.7 – Ефективна швидкість інформації (Кбіт/с) на сектор 

 

Однак за допомогою спільної схеми загальна продуктивність системи 

покращується на 8% у низхідній лінії зв’язку та висхідній лінії зв’язку для кожного 

сектора. Коефіцієнт посилення зумовлений зменшенням ІСІ та покращенням СІНР 

в обох кооперативних вузлах. Крім того, на рисунку 3.6 можна помітити, що в той 

момент, коли продуктивність некооперативної схеми є середньою, більший приріст 

досягається в кооперативній схемі, оскільки SINR вузлів знаходяться в діапазоні, 

коли обидва вузли можуть співпрацювати для досягнення найкращого можливий 

коефіцієнт повторення, що призводить до поліпшення швидкості передачі. 

Наприклад, на рисунку 3.6, коли середня швидкість у некооперативній схемі 

становить 45 Кбіт/с, вона становить близько 49 Кбіт/с при кооперативній схемі. 

Таким чином, до запропонованої схеми покращується швидкість інформації до 9%. 



 

Рисунок 3.8 – Середнє споживання енергії на сектор 

 

На рисунку 3.7 представлено середнє повторення як у схемах 

некооперативної, так і спільної співпраці, видно, що при некооперативному підході 

досягається значне зниження повторення. Однак можна зазначити, що повторення 

у низхідній лінії зв’язку вище в порівнянні з висхідною. Це відбувається тому, що 

в висхідній лінії зв’язку потужність передачі значно нижча, ніж у низхідній лінії 

зв’язку, тому ефект ІСІ не такий вже й значний. Однак можна помітити, що як у 

низхідній, так і у висхідній лінії зв’язку за рахунок спільного підходу досягається 

до 13% зниження повторення. 

На рисунку 3.8 представлено середнє споживання енергії на один сектор у 

режимі передачі усіма користувачами. Зі зменшенням повторення та покращеним 

SINR в кооперативному підході значно скорочується і споживання енергії. Можна 

зазначити, що до 17% зменшення споживання енергії досягається у низхідній лінії 

зв’язку та до 15% у висхідній лінії зв’язку порівняно з випадком, що не співпрацює. 

З проведеного теоретичного аналізу видно, що при 144 дБ MCL, 

максимальна досяжна ефективна швидкість передачі даних після додавання всіх 

накладних витрат становить 89,2 Кбіт с і 68,4 Кбіт/с для автономних та вбудованих 

NB-IoT розгортань відповідно. З іншого боку, у висхідній лінії зв’язку з інтервалом 



15 кГц максимальна досяжна ефективна швидкість передачі даних становить 92 

Кбіт/с. Тим не менш, результати показують деградацію 35% у низхідній лінії 

зв’язку та 23% у висхідній лінії зв’язку за багатоклітинним сценарієм через ICI. Для 

вирішення цього питання ми також представили ефективний розподіл ресурсів для 

NB-IoT з кооперативними підходами. За результатами моделювання показано, що 

запропонована схема забезпечує підвищення на 8% швидкості інформації та 

зменшення споживання енергії на 17%. Ці покращення досягаються завдяки 

зменшенню коефіцієнта повторення. З результатів можна також зробити висновок, 

що витрати на забезпечення більш високих швидкостей передачі даних за 

допомогою NB-IoT – це не лише менша кількість підтримуваних пристроїв на 

сектор, але й більша затримка. Тому, щоб забезпечити відповідне рішення для 

різних сценаріїв використання випадків використання IoT, потрібно спільно 

оптимізувати необхідну швидкість передачі даних, затримку та щільність 

пристрою та розподілити ресурс відповідно. 

 

  



ВИСНОВКИ 

 

 

У ході роботи було досліджено концепції «Інтернету речей» та Narrowband 

IoT.  

Визначено, що поки-що «Інтернет речей» - це слабо пов’язані між собою 

розрізнені мережі та інформаційні системи, кожна з яких створювалася в 

розрахунку на певні завдання. Але зовсім скоро велика частина навколишніх 

предметів буде оснащена датчиками і сенсорами, які утворять єдину мережу і 

спілкуватимуться між собою, обмінюючись даними. Так з’являться розумні 

будинки, автомобілі, дороги, міста і країни. 

Очевидно, що можливості, які дають сучасні технології IoT, мають як свої 

переваги, так і недоліки. 

Досліджено, що основними перевагами є: можливість пов’язувати між собою 

пристрої, рознесені на великі відстані, завдяки високій доступністі мережі 

Інтернет; можливість мати найновіші вихідні дані на пристрої; взаємодія пристроїв 

один з одним без участі людини. 

До недоліків можна віднести: розрізненість технологій, що 

використовуються для побудови розумних мереж. 

Проаналізовано, що різні технології будуть продовжувати розвиватися та 

вдосконалюватися для підтримки більшої кількості функцій та розширення 

охоплення мережі. 

Проте перевагою використання технології NB-IoT є використання 

ліцензованої смуги частот, що збільшує зону покриття, доступну пропускну 

здатність. 

Окреслено, що взаємозв’язок розумних пристроїв робить світ більш 

інтегрованим та має все більший вплив на кожну частину нашого життя, 

починаючи від автоматизованих будинків до розумного моніторингу здоров’я та 

навколишнього середовища. 
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