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Досліджуються взаємозв’язок між потужністю сигналу базової станції та середньою затримкою па-

кета даних в мережі в простішому випадку активації процедури хендоверу унаслідок збільшення інтерфе-
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Вступ 
Постановка проблеми. В останній час спосте-

рігається швидкий зріст попиту до якості обслуго-
вування у мережах мобільного зв’язку, а саме до 
швидкостей передачи інформації, що в свою чергу  
обумовлює можливість отримання абонентом інтер-
нет-послуг, проведення відеоконференцій та інше. 
Зараз широко застосовуються мережі третього та 
четвертого покоління (3G, 4G). До сімейства 4G, як 
правило, відносять технології, які дозволяють пере-
давати дані в стільникових мережах з швидкістю 
вище 100 Мбіт/сек. У широкому розумінні 4G - це 
ще і технології бездротової передачі інтернет-даних 
Wi-Fi (швидкісні варіанти цього стандарту) і 
WIMAX (у теорії швидкість може перевищувати 1 
Гбіт/сек). У найбільш поширеному зараз в світі ста-
ндарті стільникового зв'язку GSM/EDGE (2G) межа 
швидкості передачі даних складає всього 240 
Кбіт/сек. У мережах третього покоління (3G), розго-
рнених зараз тільки в Європі, США і деяких країнах 
Азії (Японія, Тайвань, Сінгапур), швидкість складає 
до 7-14 Мбіт/сек. 

Вочевидь, що одним з найважливіших показни-
ків якості обслуговування у цих стандартах є середня 
затримка пакета даних в мережі передачи даних 
(МПД). Одним з проблемних питань, що виникає в 
процесі дослідження властивостей мереж мобільного 
зв’язку це залежність середньої затримки пакета да-
них в мережі від потужності сигналу базової станції 
(БС) в випадку активації процедури хендовера. 

Хендовер (Handover) - процедура передачі ак-
тивного з'єднання між стільниками. Це одна з клю-
чових процедур стільникового зв'язку будь-якого 
стандарту (NMT, GSM, UMTS, LTE, WIMAX) Зок-
рема між мобільною станцією і базовою станцією 
може виникнути перешкода, погіршати метеоумови, 
обслуговуюча базова станція або її частина може 
вийти з ладу і тому подібне, що в свою є причиною 
необхідності збільшення потужності сигналу БС. 
Дослідження взаємозв’язку між потужністю сигналу 

базової станції та середньою затримкою пакета да-
них в мережі в простішому випадку активації про-
цедури хендовера унаслідок збільшення інтерфере-
нції сигналу від базових станцій або виникнення 
перешкодє актуальною проблемою. 

Аналіз останніх публікацій. У більшості опуб-
лікованих раніше матеріалах дослідженню питання 
взаємозв’язку між потужністю сигналу базової стан-
ції та середньою затримкою пакета даних в мережі 
при активації процесу хендовера приділяється недо-
статньо уваги [5, 7, 10, 12]. Наприклад, в деяких дос-
лідженнях хендовер заснований на визначенні диста-
нції, тобто рішення про хендовер або збілшення по-
тужності сигналу ухвалюється на підставі аналізу 
відстані мобільної станції від базової [6]. У інших – 
інтерференція, що створюється абонентом при хен-
довері, апроксимується як подвоєння інтерференції 
від абонента поза процесом хендовера [5, 7]. Для ме-
реж третього та четвертого покоління (3G, 4G) визна-
чення залежності середньої затримкипакета даних від 
потужності сигналу є найбільш важливим так, як від 
цього залежить можливість надання послуг , що ви-
значені цими стандартами [5, 11, 12]. В свою чергу, 
середня затримка пакету данних в мережі передачи 
даних може бути використана в якості показника, що 
характерезує необхідність змінювати потужність сиг-
налу базової станції [1 – 4]. 

Метою статті є дослідження взаємозв’язку між 
потужністю сигналу базової станції та середньою 
затримкою пакета даних в мережі в простішому ви-
падку активації процедури хендовера унаслідок збі-
льшення інтерференції сигналу від базових станцій. 

Виклад основного матеріалу 
Як досліджуване радіосередовище пропонується 

використовувати макростільники, оскільки саме в ма-
кростільниках «м'який» хендовер відбувається часті-
ше, і його дія на ефективність мережі виражається яск-
равіше в порівнянні з мікро- і пікостільниками [11, 12]. 

Зважаючи на складність проведення натурних 
випробувань для вибраного радіосередовища і конс-
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трукції сотів пропонується використовувати матема-
тичну модель радіоканалу, що описується формулою: 

  10L r, r 10


   ,                    (1) 

де r – відстань від МС до обслуговуючої БС;  – 
показник загасання з типовим значенням 4;  (у дБ) 
– розподіл гауса, що показує загасання унаслідок 
затінювання, з нульовим середнім і стандартною 
девіацією , яка залежить від відстані. 

Пропонується застосувати для дослідження мо-
дель мережі, що ідеалізується, складається з дев'ят-
надцяти соканальних макростільник (М=19). Зони 
обслуговування базових станцій умовно представлені 
у вигляді шестикутників і включають зони «м'якого» 
хендовера і зони, де «м'який» хендовер неможливий. 

Відомо, що в CDMA-мережах інтерференція є 
обмежуючим чинником, тому необхідно визначити 
основні джерела інтерференції, можливі види про-
яву інтерференції і параметри, що впливають на ін-
терференцію. Інтерференція може бути поділена на 
два типи: інтерференція усередині стільника (intra-
cell) і інтерференція між стільниками (inter-cell) [5]. 

Інтерференція в МПД усередині стільника 
intra-cell, створювана БС1, розраховується як 

1
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   ,   (2) 
де Рт1 – загальна потужність передачі БС1; r1 – дис-
танція між UE і БС1;  – показник втрат на шляху 
розповсюдження; a – коефіцієнт ортогональності. 

Інтерференція між стільниками Iinter-cell може 
бути обчислена таким чином: 
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де Ртi – макстмальна потужність передачі БСi; ri – 
дистанція між МС і БСi;  – показник втрат на шля-
ху розповсюдження; М – кількість БС, що є джере-
лами інтерференції між стільниками. 

Оптимізувати алгоритм хендовера можна, спи-
раючись на різні параметри; у даній роботі пропону-
ється узяти за основу мінімізацію інтерференційно-
го впливу і проаналізувати яким чином це відіб'єть-
ся на функціонуванні мережі в цілому. Для цього 
необхідно провести аналіз характеристик канально-
го рівня мережі WCDMA з урахуванням вибраної 
моделі, приділяючи особливу увагу оцінці впливу 

«м'якого» хендовера на інтерференцію і призначен-
ня потужностей для виділених каналів в МПД. 

Припускаючи, що навантаження розподілене 
рівномірно усередині системи, тобто всі БС переда-
ють з однаковими рівнями потужності, вираз для 
потужності Ps виділеного низхідного каналу при 
граничних співвідношеннях, тобто не враховуючи 
тепловий шум, може бути записано у вигляді: 
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де W – швидкість обробки пакета даних процесором 
БС; R – швидкість передачі службових пакетів да-
них;  – коефіцієнт активності для даного типу пос-
луги; (Eb/I0)t – опорне значення відношення енергії 
бита до спектральної щільності потужності шуму 
(Eb/І0), встановлюване контролером БС відповідно 
до значень помилок BER; 1 – коефіцієнт, що пока-
зує відносний рівень необхідної потужності для UE 
без «м'якого» хендовера. 

Cумарная швидкість передачі службових паке-
тів даних в МПД визначається вираженням: 

R W T   l ,                             (5) 

де l  – середній об’єм пакета (у бітах) переданих у 

МПД даних; Т – середня затримка службового па-
кета даних у МПД. Із формул 4, 5 отримуєм, що се-
редня затримка пакета даних у МПД при активації 
процедури «жорсткого» хендоверу, тобто МС об-
слуговується тільки однією БС, дорівнює: 
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Відповідно до особливостей функціонування 
ЦК вочевидь залежність потужності Ps виділеного 
низхідного каналу при граничних співвідношеннях 
від середньої затримки пакета даних у МПД при 
застосуванні «жорсткого» хендоверу: 
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де сu - сумарна інтенсивність інтегральних потоків 
даних у МПД; rh  - число інформаційних потоків між 
множиною ЦК МПД; hm - число маршрутів для пере-

дачі j-го потоку в розподілі ; j
a

i
m

c  - інтенсивність j-го 

потоку і-ої категорії пріоритетності по маршруту j
am ; 



Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26)                                                     ISSN 2073-7394 

 98 

j
awh  - довжина маршруту j

am , обумовлена числом 
каналів ПД, що входять у маршрут; j

am
M  - число ЦК, 

через які проходить j
am  маршрут; kz - середній коефі-

цієнт завантаження каналів ПД; loп - середня довжина 
черги до каналу ПД; lρ - середній об’єм пакета (у бітах) 
переданих у МПД даних; pz - середня пропускна спро-
можність каналу ПД з урахуванням його завантажен-
ня; 

gñáK  - коефіцієнт стану буфера g-го ЦК; i
MgK  - 

коефіцієнт розподілу пропускної спроможності проце-
сора g-го ЦК між пакетами даних i-й категорії пріори-
тетності; Ì gp  - пропускна спроможність процесора g-

го ЦК; 
oî g
il – довжина черги пакетів даних i-ої катего-

рії пріоритетності до процесора g-го ЦК; oпl – довжина 
черги пакетів даних до каналу ПД. 

Висновки 
Результати дослідження залежності значення 

T  від радіопараметрів і місцеположення абонентів 

показали: 
1. За відсутності затінювань для підтримки 

опорного значення Eb/І0 та необхідного значення T  

при м'якому хендовері в одному напрямку потрібно 
збільшення потужності. 

2. Для МС, що знаходяться біля меж стільника, 
при м'якому хендовері в середньому необхідно 
менше енергії для підтримки опорного відношення 
Eb/І0. 

3. Вочевидь, залежність середньої затримки па-
кета даних у МПД від потужності Ps виділеного 
низхідного каналу при граничних співвідношеннях 
при застосуванні «жорсткого» хендоверу. 

4. Потужність, призначена для певного корис-
тувача, є інтерференцією для інших користувачів. 
Отже 1 також відображає інтерференцію, зведену 
на МС. 

5. Інтерференція від інших МС є причиною по-
гіршення якості обслуговування, а саме збільшення 
середньої затримки пакета даних у МПД. 

Без застосування «м'якого» хендовера, для збере-
ження Eb/І0 не нижче за опорне значення, середня 
випромінювана потужність в МПД для трафікового 
каналу, необхідна абонентові, що знаходиться біля 
межі стільника, перевищує максимально допустиму 
для трафікових каналів потужність. В цьому випад-
ку абонентові може бути відмовлено, або обслуго-
вування продовжиться з Т нижче опорного. «М'я-
кий» хендовер вирішує цю проблему розділенням 
потужності між станціями. Крім того, «м'який» хен-
довер зменшує вірогідність погіршення Т. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МОЩНОСТЬЮ СИГНАЛА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ И СРЕДНЕЙ ЗАДЕРЖКОЙ  

ПАКЕТА ДАННЫХ В СЕТИ В СЛУЧАЕ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ХЕНДОВЕРУ 
А.А. Болюбаш 

Исследуются взаимосвязь между мощностью сигнала базовой станции и средней задержкой пакета данных в се-
ти в простейшем случае активации процедуры хєндовера, а именно в результате увеличения интерференции сигнала 
от базовых станций или возникновения препятствий.  

Ключевые слова: хендовер, мобильная станция, базовая станция, средняя задержка пакета данных. 
 

INTERCOMMUNICATION BETWEEN POWER OF SIGNAL OF THE BASE STATION  AND BY MIDDLE DELAY 
OF PACKAGE OF INFORMATION IN NETWORK IN THE CASE OF HANDOVER ACTIVATING  

А.А. Bolyubash 
Probed intercommunication between power of signal of the base station and by the middle delay of package of information 

in a network in simplest case of activating of procedure of handover, namely as a result of increase of interference of signal from 
the base stations or origin of obstacles.  

Keywords: handover, mobile station, base station, middle delay of package of information 


