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АНАЛІЗ І ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
Розглядаються основні тенденції прогнозування, етапи еволюції систем мобільного стільникового
зв’язку по поколіннях і базові стандарти бездротової передачі даних. Наводяться технічні характеристики та
порівняльний аналіз основних технологій. Прогнозується рік появи наступного 5-го покоління.
Рассматриваются основные тенденции прогнозирования, этапы эволюции систем мобильной сотовой
связи по поколениям и базовые стандарты беспроволочной передачи данных. Наводятся технические
характеристики и сравнительный анализ основных технологий. Прогнозируется год появления следующего 5го поколения.
The basic tendencies of prognostication, stages of evolution of mobile cellular communication networks on
generations and base standards of wireless communication of data, are examined. Technical descriptions and
comparative analysis of basic technologies are pointed. The year of appearance of next 5th generation is determined.
Ключові слова: прогнозування, бездротові технології, еволюція поколінь мобільного радіозв’язку, LTE
(“Long Term Evolution”).

Вступ
Технології мобільного голосового зв’язку й високошвидкісної бездротової передачі
даних у даний момент переживають період бурхливого розвитку, темпи якого змушують
замислитися про перспективи використання нових стандартів і систем радіозв’язку вже в
найближчому майбутньому.
Сьогодні експертам і технічним фахівцям телекомунікаційних компаній, операторів
зв’язку й провайдерів послуг доводиться вирішувати складні завдання безболісного переходу
на нові технології. При цьому необхідне виконання умов появи нових і співіснування з більш
старими технологіями, їхнього раціонального використання в інтересах як операторів, так і
користувачів. У зв’язку з цим стає важливим огляд і детальний аналіз нинішнього стану
сучасних систем і стандартів мобільного зв’язку у світі в цілому й в Україні зокрема.
Результати такого аналізу з урахуванням думок і висновків провідних українських і
закордонних експертів дозволять спрогнозувати тенденції й подальші напрямки розвитку
цих систем [1].
1. Тенденції в розвитку мобільного зв’язку, цікаві в довгостроковій перспективі.
Яке майбутнє чекає мобільні технології?
Є дуже простий тренд, характерний для останнього десятиліття. Проводові й бездротові
мережі зв’язку швидко розвиваються, при цьому перші завжди залишаються приблизно на
порядок швидше других. Потреби ж користувачів у пропускній здатності мереж ростуть
трішки повільніше, ніж можливості бездротових мереж. Усе більше користувачів переводять
із проводових мереж у бездротові свою активність, тому що останні наганяють їхній рівень
потреб і при цьому значно зручніші у використанні. Проте, ті ж користувачі залишаються й
користувачами проводових мереж для того класу послуг де потрібна надвисока швидкість.
Таким чином, проводові мережі витісняються в преміальний сегмент, а мобільні мережі
стають масовими. Ще 10 років тому все було навпаки.
У середньостроковому майбутньому дуже малоймовірне витиснення всіх видів
бездротового доступу якимсь одним, зате досить імовірний розвиток технології, що
ненавмисно приховує від користувача те, яким видом доступу він користується. Просто
мережа надає йому найкраще обслуговування, доступне в місці знаходження користувача.
В галузі передачі даних багато перспективних напрямків. Наприклад, USB 3.0 – це
технологія, що дозволяє підключати до комп’ютера різного роду пристрої зі швидкістю
передачі даних до 5 Гбіт/сек. Цікаво, що з розповсюджених сьогодні зовнішніх пристроїв,
яким реально потрібна така швидкість, можна назвати, мабуть, тільки PON-модеми.
Інфраструктура вже технічно готова до того, щоб доносити до кожного користувача більше,
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ніж 1 Гбіт в секунду проводовими мережами. Це досить велика швидкість, і поки домашні
комп’ютери не навчаться „переварювати” гігабіти в секунду, стимул до нарощування
швидкості проводових мереж трохи зменшиться. Ми очікуємо деякого розвитку стандартів у
цій області в найближчі три-п’ять років й зсуву фокуса стандартизації убік спеціалізованих
технологій. Зате PON-технології очікує цілком безхмарне майбутнє в „преміальному”
сегменті.
Ще, мабуть, варто відзначити, що в галузі бездротових технологій у середньостроковій
перспективі всі зосередяться на впровадженні 4G. З майбутньою технологією 5G і далі є
поки багато незрозумілих питань. Для того, щоб наступні за четвертим покоління зв’язку
продовжили надавати користувачеві принципово нову споживчу якість, потрібні нові
підходи. Теоретична межа спектральної ефективності, досяжної методиками кодування й
модуляції, уже досить близька, тому зараз розвиток зосереджений на усуненні
неоптимальностей, пов’язаних з фізикою поширення сигналів. Надалі ми очікуємо
відпрацьовування нових підходів до використання спектра (наприклад, досить перспективні
дослідження в областях багатокористувальницького детектування надширокосмугового
зв’язку), а також освоєння нових областей спектра (міліметрових і субміліметрових) [2].
Досить перспективні дослідження з оптимізації використання ємності мереж через динамічне
об’єднання вільних каналів.
На окрему увагу заслуговують бездротові технології передачі даних на малі відстані.
Зараз розробляються стандарти, які призначені для високошвидкісної передачі даних на малі
відстані: усередині „розумної” квартири або будинку, для створення мережі домашніх
побутових пристроїв, для передачі високоякісного відео- і аудіопотоку бездротовою
мережею, для заміни інтерфейсу HDMI, що використовується для підключення аудіо- або
відеопристроїв один до одного й т.д.
Чого варто очікувати в секторі користувальницьких пристроїв?
Це підтримка пристроями різних типів мережі доступу з автоматичною передачею
обслуговування між ними. Виглядати це буде так: користувач один раз входить в інтернет,
наприклад, через EDGE, і починає працювати. Якщо при цьому він увійде в зону, де є HSPA,
WiMAX, LTE або Wi-Fi, то пристрій сам перемкнеться на найбільш зручну доступну мережу.
При цьому він, використовуючи певний алгоритм, у взаємодії з „інтелектом” мережі
переконається, що зміна мережі доступу збільшить швидкість роботи або приведе до
оптимізації завантаження мережі, але не збільшить витрати абонента. Користувач тільки
може відчути, що інтернет став швидше працювати. У нього не розірветься сесія, йому не
доведеться заново реєструватися в мережі, він хіба що помітить невелику затримку при
перемиканні. Для того щоб реалізувати цю схему, потрібно вирішити дуже багато технічних
завдань. Багато компаній по усьому світі (включаючи й нашу країну) зараз над
цим працюють.
Наступна ідея, що перебуває в розробці: якщо в нас є кілька мереж передачі даних і
термінал перебуває в зонах їхньої дії, можна одночасно встановити з’єднання з усіма
мережами й скористатися спеціальною взаємною функцією слухавки й мережі для того, щоб
об’єднати канали передачі даних в один. Тобто, розпаралелити потік даних і передавати дані
через кілька мереж одночасно. Якби термінали навчилися використовувати вільну ємність
різних мереж доступу, то швидкість роботи в мережі зросла б (можливо у декілька разів),
рідше стали б виникати відмови в обслуговуванні через перевантаження. Технічна реалізація
дуже складна, тут одним терміналом не обійдешся, потрібно вводити нові елементи в самі
мережі й змінювати їхню архітектуру, створювати інтегральну міжмережеву систему
керування. Розробники з Японії, США й інших країн вже займаються цією проблемою.
Ще одна актуальна тенденція – розвиток М2М (Machine To Machine) – технологій
передачі даних досяг якості, за якої стає доцільним широке використання онлайн передачі
даних від пристроїв і датчиків, які людина носить на собі, у центр обробки даних. Галузі
застосування: моніторинг стану в небезпечних умовах роботи, охоронно-пошукові системи,
медичні додатки, такі як кардіомоніторинг, зокрема, діагностика аритмій та тиску. Може
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бути впроваджений контроль місцезнаходження та ідентифікація осіб, що знаходяться під
окремим наглядом (охороною, слідством) або мають підписку про невиїзд. Раніше цей
напрямок погано розвивався, тому що датчики та системи передачі даних були занадто
громіздкими й споживали занадто багато енергії, а покриття і якість мереж були
недостатніми для забезпечення необхідної надійності системи, що виконує, у тому числі й
функції виклику екстрених служб у критичних ситуаціях. Зараз рівень розвитку мережевих і
мікроелектронних технологій досяг рівня, за якого можливе широке використання таких
систем, і ми вже спостерігаємо початок швидкого розвитку цього сегмента.
2. Групи й покоління стандартів мобільного зв’язку
Зауважимо, що поряд із радіотехнологіями останнього покоління, функціонують і
системи, що будуються на технологіях попередніх поколінь. У першому наближенні
визначити рік появи наступного покоління можна за допомогою емпіричного виразу [3]:
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Рис. 1. Зміна поколінь систем мобільного стільникового зв’язку в часі

Є всі підстави стверджувати, що таке покоління буде створено. Про це свідчить,
зокрема, досвід, набутий протягом останнього десятиріччя.
Згідно з наведеною закономірністю на появу чергового 5G покоління можна очікувати
в 2016 році.
З огляду на викладене, постає науково-технічне завдання проаналізувати основні
особливості радіотехнологій за поколіннями та спрогнозувати властивості, що їх
матимуть радіотехнології найближчих наступних поколінь. Тенденції їх розвитку можна
простежити на прикладі еволюції стандартів мобільного зв’язку.
Розглянемо стислу класифікацію найпоширеніших як у минулому, так і на
сьогоднішній день стандартів і відповідних їм технологій мобільного зв’язку [4].
Таблиця 1 дає подання про приналежність стандартів і технологій до сімейств і груп (із
вказівкою поколінь), друга ж показує їхню приналежність до одного з поколінь.
Таблиця 1
Стандарти мобільного зв’язку (по групах)
Сімейство
стандартів
3GPP

Базовий
стандарт
GSM
UMTS/FOMA

Покоління

Стандарти і технології на основі базового стандарту

2G
3G

GPRS, EDGE (EGPRS),EDGE Evolution, CSD, HSCSD
HSPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, UMTS-FDD,UTRA-
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3GPP2
AMPS

Інші

3GPP Rel. 8
LTE Advanced
CdmaOne
CDMA2000
AMPS
D-AMPS
немає
немає
немає
немає

Pre–4G
4G
2G
3G
1G
2G
0G (PreCellular)
1G
2G
Pre-4G

TDD,HCR, UTRA-TDD LCR, Super Charged
E-UTRA
EV-DO, UMB
TACS/ETACS
PTT, MTS, IMTS, AMTS, OLT, MTD, Autotel/PALM, ARP
NMT, Hicap, CDPD, Mobitex, DataTAC
iDEN, PDC, CSD, PHS, WiDEN
iBurst, HiperMAN, WiBro, GAN (UMA)

Еволюція систем мобільного стільникового зв’язку
Система

Рік

1

2

MTS

1946

AMTS

1965

IMTS

1969

PALM

1971

ARP

1971

NMT

1979

AMPS

1981

TACS

1983

Hicap

1985

Mobitex

1988

DataTac

1990

PHS

1990

Таблиця 2

Коротка характеристика системи
3

Покоління 0G
Мобільний телефонний зв’язок (Mobile Telephone Service).
Система
напівдуплексного радіозв’язку операторського класу із забезпеченням виходу в
PSTN (до 25 каналів, діапазон частот біля 150 МГц)
Передова мобільна телефонна система зв’язку (Advanced Mobile Telephone System)
є портативною системою дуплексного радіозв’язку, що використовується у Японії
(діапазон частот біля 900 МГц)
Удосконалена система мобільного телефонного зв’язку (Improved Mobile Telephone
Service) – дводіапазонна система дуплексного зв’язку із забезпеченням виходу в
PSTN (до 9 каналів у діапазоні 35 – 44 МГц, до 11 каналів у діапазоні 152 – 158 МГц,
до 12 каналів у діапазоні 454 – 460 МГц; радіус зони обслуговування 60 – 100 км)
Покоління 0,5G
Public Automated Land Mobile – автоматизована наземна мережа мобільного зв’язку із
забезпеченням виходу в PSTN. Перша система з використанням цифрових сигналів
для передачі керуючих повідомлень й аналогових сигналів для передачі голосу
AutoRadioPuhelin – система автомобільної напівдуплексної (пізніше повно
дуплексного) радіозв’язку операторського класу з розміром зони обслуговування до
30 км (до 80 каналів у діапазоні частот 150 МГц)
Покоління 1G
Nordic Mobile Telephone – скандинавська дводіапазонна аналогова система мобільного
стільникового телефонного радіозв’язку операторського класу, орієнтована на покриття
великих територій (ширина каналу 12,5 кГц, робочий діапазон частот біля 450 МГц й 900 МГц)
Advanced Mobile Telephone System – удосконалена рухома телефонна система
мобільного зв’язку в діапазоні частот від 825 до 890 МГц (більше 600 дуплексних
каналів, ширина каналу 30 кГц, потужність передавача БС – 45 Вт, потужність
передавача автомобільної рухомої станції – 12 Вт, потужність передавача
переносного апарата – 1 Вт)
Total Access Communication Systems – аналогова система радіозв’язку загального
користування в частотному діапазоні біля 900 МГц (ширина каналу 25 кГц,
«Європейська версія» AMPS)
Система мобільного стільникового радіозв’язку – удосконалена версія системи NTT
(Nippon Telegraph and Telephone, Японія)
Національна загальнодоступна мережа бездротової передачі даних – система
передачі даних із загальним доступом, що включає мережеву службу
двостороннього пейджингового зв’язку (ширина каналу 12,5 кГц.)
Дводіапазонна система бездротової передачі даних, (ширина каналу 25 кГц,
діапазони частот 403 – 433 МГц й 806 – 870 МГц, пропускна здатність 19,2 кбіт/с)
Покоління 2G
Personal Handy-phone System – розроблена в Японії система радіозв’язку, заснована
на використанні портативних телефонів, (TDMA-TDD, діапазон частот 1880 – 1930
МГц, швидкість передачі даних до 32 кбіт/с)
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GSM

1991

Global System for Mobile Communications – чотиридіапазонна глобальна система
мобільного стільникового зв’язку (TDMA; діапазони частот: 850 МГц, 900 МГц,
1800 МГц й 1900 МГц; модуляція GMSK, ширина каналу 200 кГц)
Digital1991 Цифровий варіант аналогової системи AMPS (FDMA, діапазон 825 – 890 МГц,
AMPS
модуляція π/4—DQPSK, ширина каналу 30 кГц)
PDC
1992 Personal Digital Cellular – стандарт персонального цифрового стільникового зв’язку (TDMA,
діапазон частот 800 МГц, ширина каналу 25 кГц). Використовується тільки в Японії
CdmaOne
1995 Перша система з CDMA-доступом і прямим розширенням спектра, відома як
стандарт IS-95 або TIA-EIA-95 (CDMA, робочий діапазон частот біля 800 МГц,
ширина каналу 1.25 МГц, модуляція BPSK/QPSK)
CSD
1997 Circuit Switched Data – технологія передачі даних з комутацією каналів, початково
розроблена для систем GSM
Покоління 2,5G
WiDEN
1996 Wideband integrated Dispatch Enhanced Network – широкосмугова інтегрована диспетчерська
вдосконалена мережа (до 4 каналів по 25 кГц, пропускна здатність 100 кбіт/с)
GPRS
2000 General Packet Radio System – удосконалена технологія пакетної передачі даних для
систем GSM (ширина каналу 200 кГц, максимальна пропускна здатність 171,2 кбіт/с)
HSCSD
2000 High-Speed Circuit Switched Data – удосконалена технологія високошвидкісної
передачі даних з комутацією каналів, сумісна з GSM. Максимальна швидкість
передачі даних 57,6 кбіт/з (якість вище, ніж в GPRS)
Покоління 2,75G
cdma2000
2000 Еволюційний варіант розвитку стандарту СdmaOne (швидкість передачі даних
збільшена до 2,4 Мбіт/с, нараховує на сьогоднішній день кілька модифікацій (Revision))
EDGE
2003 Enhanced Data rates for GSM Evolution – удосконалена цифрова технологія передачі
даних для систем мобільного зв’язку GSM (TDMA, модуляція 8-PSK, максимальна
швидкість передачі даних до 384 кбіт/с, ширина каналу 200 кГц)
Покоління 3G
UMTS
1999 Universal Mobile Telecommunications System — універсальна система мобільного
стільникового зв’язку технології W-CDMA (діапазони частот: біля 850 МГц, 1900
МГц, 2100 МГц; ширина каналу 5 МГц, швидкість передачі даних до 2 Мбіт/с)
IxEV-DO
2000 Удосконалена версія системи cdma2000 (IS-856) (максимальна пропускна здатність
по лінії “донизу” – 307 кбіт/с, максимальна пропускна здатність по лінії “наверх” –
153 кбіт/с)
FOMA
2001 Freedom of Mobile Multimedia Access – перший W-CDMA 3G сервіс японської
торговельної марки NTT DoCoMo (W-CDMA/FDD, для смуг частот 1920–1980 МГц,
2110 – 2170 МГц)
GAN/ UNA 2006 Generic access network – мережа загального доступу, раніше відома як
неліцензований мобільний доступ. Забезпечує мобільні послуги GSM й GPRS у
неліцензованих діапазонах частот
Покоління 3,5G
HSDPA
2006 High-Speed Downlink Packet Access – удосконалена технологія високошвидкісної
пакетної передачі даних по лінії “донизу” для систем W-CDMA (швидкість передачі
даних до 14.4 Мбіт/с)
Покоління 3,75G
HSUPA
2007 High-Speed Uplink Packet Access – удосконалена технологія високошвидкісної
пакетної передачі даних по лінії “наверх” для систем W-CDMA (швидкість передачі
даних до 5.76 Мбіт/с)
Покоління 4G
Широке застосування технологій MIMO, MultiCarrier CDMA (MC-CDMA), WCDMA+, OFDMA,
W-OFDMA, UWB і радіо що програмно реконфігурується (Software Defined Radio), LTE Advanced,
Покоління 5G

?
Як видно з наведених таблиць, на сьогоднішній день створено чимало стандартів, і
розібратися в них, на перший погляд, досить складно. Однак ситуація негайно прояснюється,
якщо брати до уваги, що кожний з них, по суті, є не більш ніж сполученням принципів
каналоутворення (організації доступу до середовища передачі) і модуляції сигналу, яких не
так багато. Зрозуміло, кожен окремий стандарт може використати комбінацію із двох і
більше названих принципів.
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Не заглиблюючись у технічні деталі, можна відзначити, що перераховані стандарти
розділяються на сімейства й покоління за декількома основними ознаками. Серед цих ознак
можна виділити базовий стандарт, пропускну здатність каналів (обсяг інформації, що
дозволяє передавати канал в одиницю часу), а також тип сигналу (аналоговий або
цифровий).
3. Розвиток технологій мереж стільникового зв’язку й широкосмугового доступу

Без зайвих слів зрозуміло, що чим новіше покоління стандарту, тим кращими є
характеристики системи на його основі.
Перерахованим поколінням передувала передісторія становлення стільникового
зв’язку, іноді іменована „поколінням 0”. Основні ідеї й технічні рішення систем
стільникового зв’язку були сформульовані в 40–50-х роках XX століття, однак їхня
апаратурна реалізація залишалася неможливою до початку 80-х–до появи
мікроелектронної техніки. Стандарти 1-го покоління (1G) дозволяли передавати в
цифровому виді тільки сигнали керування, а мова передавалася в аналоговому. Про послуги
передачі даних навіть мови не було – ні SMS, ні MMS, ні, тим більше, доступу в Інтернет. А
мобільний телефон можна було використовувати винятково для розмов. Із часом й
розвитком елементної бази з’явилася можливість перевести системи мобільного зв’язку
повністю на цифрові сигнали, тобто, передавати й мову, і сигнали керування в цифровому
виді. Це й було успішно реалізоване в стандартах 2-го покоління (2G).
Основними сімействами стандартів, що активно розвиваються, починаючи із часів
2-го покоління й донині, є стандарти на основі GSM й CDMA. З того часу, протягом двох
поколінь мережі мобільного зв’язку йшли еволюційним шляхом розвитку. На базі існуючих і
тих, що використовуються, вводилися нові додаткові стандарти, які дозволяли збільшити
ємність мережі й поліпшити якість обслуговування. Основною ж відмінною рисою мереж
мобільного зв’язку 2-го й 3-го поколінь (відповідно, 2G й 3G) стала можливість на додаток
до передачі голосу передавати й дані. Кожен новий додатковий стандарт дозволяв збільшити
пропускну здатність каналів передачі даних, організованих на базі вже існуючих мереж, які
початково були орієнтовані на передачу голосу. І донедавна прихильникам еволюційного
розвитку в особі проектів 3GPP (сімейство стандартів на базі GSM) і 3GPP2 (сімейство
стандартів на базі CDMA), хоч із великими зусиллями, але вдавалося поспішати за швидко
зростаючими потребами ринку мобільного зв’язку в більших обсягах і швидкостях
передачі даних.
Таблиця 3
Дві стратегії освоєння ринку мобільного зв’язку
Ознака
Метод використання
частотного ресурсу

Еволюційний підхід

Революційний підхід

Робота в старих діапазонах

Освоєння нових діапазонів

Пропускна здатність

Поступове розширення асортименту
послуг
Поступове нарощування

Стратегія створення
мережевої інфраструктури

Повільний і поступовий перехід від 2G
до 3G по мірі появи попиту на послуги

Нові послуги з початку
розгортання
Висока з самого початку
Створення дослідних районів
(“островів”) з повним набором
послуг

Принцип надання послуг

Комерційний ризик

Нові технології, що реалізуються в
окремих елементах
Максимальне використання існуючої
інфраструктури
Низький

Склад операторів

В основному ті ж, що і в 2G

Глобальний роумінг

З обмеженням

Високий
Оператори, які купили ліцензію на
послуги 3G
Без обмежень

Капітальні затрати

Незначні

Значні

Технологічний рівень
Архітектура мережі
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Однак фахівцям давно було ясно, що прагнення підтримати зворотню сумісність зі
стандартами попередніх поколінь помітно знижує швидкість подальшого розвитку. У зв’язку
із цим прийшло розуміння, що без революційного стандарту не обійтися. У результаті на
стику 3-го й 4-го поколінь відбувся своєрідний розкол. Одна частина співтовариства
операторів мобільного зв’язку продовжила роботу над створенням удосконалених стандартів
на основі GSM й CDMA, у той час як інша перейшла до розробки й впровадження
принципово нових.
R[Мбіт/с]
Бездротові технології взаємно
доповнюють одна одну: по
швидкості
передачі
даних,
мобільності й зонам покриття.
Умова успіху їхньої інтеграції –
створення
ефективних
механізмів естафетної передачі
між
різними
бездротовими
мережами.

UWB
50.0
10.0

WLAN 802.11n
WLAN 802.11a,g
WLAN 802.11b

1.0

0.1

WPAN Bluethooth

3G: cdma 2000, W-CDMA
2.5G: GPRS, EDGE

0.01

Рис. 2.

2G: GSM, IS-95A, IS-136
офіси

будівлі

пішоходи

фікс.

У будівлях

автомобілі
V

Відкритий простір

Характеристика систем бездротового зв’язку: мобільність (V), швидкість передачі даних (R)

Розвиток мультимедійних й інших інформаційно-ємнісних послуг вимагає підвищення
ефективності використання радіоспектра (у біт/с/Гц) при зниженні питомої вартості
переданих даних (у перерахунку на Мбіт/с).
Технологія HSPA (High-Speed Packet Access) розроблена для збільшення продуктивності
мережі UMTS шляхом підвищення спектральної ефективності при наданні послуг з високою
швидкістю передачі пакетних даних (зобов’язана своєю появою пакетним технологіям передачі
даних GPRS й EDGE поколінь 2,5G/2,75G). Подібно EDGE у мережному середовищі GSM,
HSPA являє собою “надбудову” над WCDMA/UMTS, внаслідок чого може бути віднесена до
покоління 3,5G.

GSM
2G

UMTS (Rel. 99/4)

UMTS (Rel. 5)

UMTS (Rel. 6)

GPRS

EDGE

WCDMA

HSDPA

HSUPA

2,G

2,75G

3G

3,5G

3,75G

UMTS

Рис. 3. Місце HSDPA/HSUPA серед технологій стільникового зв’язку

Реалізоване в НSDPA кодове мультиплексування каналів дозволяє вдвічі збільшити
число користувачів на стільнику й майже втричі – обсяг передачі даних. Спільне
використання загальних каналів підвищує ефективність використання ресурсів мережі з
комутацією пакетів. Крім того, зменшення середньої затримки передачі пакетів з 10 мс до 2
мс поліпшило якість мультимедійних послуг.
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Наступним кроком на шляху еволюційного розвитку UMTS/HSDPA стала розробка
технології HSUPA (High Speed Uplink Packet Access).
Модернізація підсистеми радіодоступу UMTS до HSPA здійснюється шляхом
завантаження відповідного програмного забезпечення.
Концепція стільникового зв’язку четвертого покоління (4G) HSOPA (High Speed
OFDM Packet Access) описується двома різними ідеями:
1. Високошвидкісний мобільний бездротовий доступ з дуже високою швидкістю
передачі даних до 20 Мбіт/с. Така швидкість співвідноситься з основними технологіями
побудови бездротових мереж локального й регіонального масштабу (Wi-Fi, WiMax).
2. Створенням всепроникаючих мереж (Pervasive networks). Дана концепція має на
увазі можливість одночасного зв’язку користувача з декількома різними технологіями
бездротового доступу (Wi-Fi, WiMax, UMTS, EDGE і т.д.) і переміщення між ними.
Концепція також передбачає технології інтелектуального радіо-телебачення, ефективне
керування використанням спектра й переданою потужністю, використання протоколів
коміркової маршрутизації (Mesh Routing Protocol) з різними шляхами між вузлами мережі.
В недалекому минулому в Україні були перші спроби запуску революційної
технології WiMax, які зазнали провалу [5].
Причиною провалу розвитку зв’язку WiMax – бездротового інтернету четвертого
покоління в Україні стали недосконалість технології й дорожнеча підключення.
Кількість абонентів швидкісного мобільного інтернету в Україні за підсумками
першого півріччя 2010 року склала близько 1,2 мільйони чоловік.
При цьому на частку зв’язку четвертого покоління (WiMax) доводиться ледве більше 25
тисяч абонентів. Це як мінімум у чотири рази менше, ніж прогнозувало керівництво першого
в країні 4G-оператора “Українські Новітні Технології” (ТМ Freshtel) під час презентації
проекту влітку 2009 року.
Компанія запровадила в комерційну експлуатацію свою мережу в січні 2010 року,
витративши на її будівництво 50 мільйонів доларів. Сьогодні покриття оператора є тільки в
Києві (70 %). У травні цього року в Києві почала працювати друга бездротова мережа в
стандарті мобільного WiMax – Intellecom. Запуск цього проекту, так само як й Freshtel,
неодноразово переносився. Зараз мережа експлуатується тільки в столиці, і почато її
розгортання в Харкові.
Більшість експертів українського телекомунікаційного ринку споконвічно досить
скептично оцінювали перспективи розвитку WiMax в Україні. Мізерна кількість абонентів
цієї послуги підтверджує їхню правоту. Перший й основний фактор, що пояснює таке
положення речей, – це недосконалість технології, що вимагає інсталяції великої кількості
базових станцій.
Але навіть це не вирішить проблеми: значна частка абонентів WiMax постійно
зазнають труднощів з наявністю сигналу в приміщенні, і ці проблеми не завжди вирішуються
розміщенням радіомодемів, наприклад, на балконі. Російські 4G-оператори для розв’язання
цієї проблеми використовують спеціальне устаткування, що монтується в приміщеннях і
посилює потужність сигналу. Але цей шлях вимагає додаткових грошових вкладень,
окупність яких у нинішній ситуації не гарантована.
В Україні зараз відразу дві компанії позиціюють себе як оператори 4G – Freshtel й
Intellecom. Але із твердженням стандарту міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ)
очевидно, що ці заяви не відповідають дійсності – пікові швидкості WiMAX не перевищують
20 Мбіт/с. Крім того, технологія повинна підтримувати можливість комутації між мережами
різних поколінь і стандартів, реалізація чого тільки розпочата.
Розглянемо технологію LTE. Вона є спадкоємцем 3G й 2G сімейств стандартів.
Вимоги до швидкості 4G Service Set – пікова швидкість завантаження 100 Мбіт/с для зв’язку
високої мобільності (наприклад, з поїзда й автомобіля) і 1 Гбіт/с для зв’язку низької
мобільності (таких, як пішоходи й стаціонарні користувачі).
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LTE (“Long Term Evolution”) – це нова технологія, що пропонує вдосконалення
існуючих технологій мобільного зв’язку [6]. LTE є технологією 4G 4-го покоління, що
покликана забезпечити більш високу якість обслуговування у порівнянні з іншими 3G й
Wimax-технологіями. LTE називають конкурентом технології WiMAX через свою природу
бездротового й мобільного зв’язку.
З 2009 року більшість мобільних телефонів й інших мобільних широкосмугових
терміналів працюють за звичайними GSM (глобальна система мобільного зв’язку) і CDMAсистемами.
Тепер LTE пропонує більш низьку вартість для користувачів мобільних бездротових
мереж з високошвидкісною передачею даних і підвищення пропускної здатності.
LTE технологія перебуває в стадії початкової фази розвитку. Число абонентів
широкосмугового доступу до 2013 року, як очікується, може досягти 1,8 млрд.
Практично дві третини від цієї кількості будуть використовувати мобільний
широкосмуговий доступ. Трафік передачі мобільних даних, як очікується, до 2012 року
перевершить за обсягом трафік передачі мови, що висуває у майбутньому високі вимоги до
мобільних мереж.

Рис. 4. Зростання користування широкосмуговим доступом в 2005 – 2012 роках

Основною ідеєю LTE є мінімізація кількості вузлів. [7]. Тому розроблювачі вибрали
одновузлову архітектуру. Нова базова станція складніша, ніж Node B в WCDMA / HSPA
мережі радіодоступу, і називається ENB. ENBs мають всі необхідні функціональні
можливості для LTE – мережі радіодоступу в тому числі функції, пов’язані з радіоресурсом.
Високі пікові швидкості й зменшений час відгуку в мережах LTE дозволяють
забезпечити підтримку додатків реального часу, таких, як геймінг й IPTV.
У цій революційній технології буде використовуватися IPv6, який дасть змогу
збільшити число IP-адрес. IPv6 усуває необхідність перетворення мережних адрес (NAT).
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Рішення, у яких застосовується декілька анетен, відповідають вимогам до мобільних
мереж наступного покоління відносно пікових швидкостей передачі даних, розширеного
покриття й високої ємності.
Високі пікові швидкості передачі даних, наприклад, можуть досягатися за рахунок
використання багатошарових антенних решіток, таких як MIMO (Multiple-Input-MultipleOutput) 2 ´ 2 або 4 ´ 4 [8].
На відміну від колишніх систем стільникового зв’язку, LTE може бути швидко
розгорнута в різних частотних діапазонах.
Інфраструктура LTE розроблена так, щоб бути як найпростішою у розгортанні й
експлуатації, для чого розроблена гнучка технологія, здатна залишатися працездатною в
великому наборі частотних діапазонів. LTE має на увазі можливість масштабування
частотних діапазонів, може працювати в смузі від найменших частот до найбільших
(5 МГц – 20 МГц), а також підтримує як парні частотні діапазони для FDD, так і одиночні –
для TDD.
Архітектура LTE-SAE скорочує число вузлів, підтримує гнучкі конфігурації мережі й
забезпечує високий рівень доступності послуг. Крім того, LTE-SAE буде забезпечувати
міжмережеву взаємодію з мережами GSM, WCDMA/HSPA, TD-SCDMA й CDMA [4].
Можливостями LTE-мережі можна буде скористатися не тільки за допомогою
мобільного телефону, але також за допомогою ноутбука, нетбука, камери, камкордера,
фіксованих бездротових терміналів й інших пристроїв, орієнтованих на використання
мобільного широкосмугового доступу. Таким чином, технологія LTE була розроблена як
гнучка „відкрита” технологія майбутнього, щоб поступово задовольняти зростаючі потреби
користувачів [9].
Слід згадати про майбутню технологію покоління 5G, що буде спадкоємцем 4G
стільникових технологій. У цей час 5G не є офіційним терміном використання для будь-якої
конкретної специфікації, або в будь-яких офіційних документах. Однак 5G – це основа
телекомунікаційної мережі, та рішення майбутніх проблем, які виникнуть на моделі 4G в
найближчі 4 – 5 років.
Висновки:
1. В порівнянні з поколіннями розвитку військового радіозв’язку [3], етапи розвитку
яких з кожним роком значно зменшуються, у цивільних структурах все розвивається по
іншому. На рис. 1 ми бачимо суттєве накладання поколінь в часі, що притаманне переважно
для технологій загального користування. Це пояснюється:
– неухильною конкуренцією між різними компаніями;
– можливістю одночасного функціонування різних технологій;
– постійним зростанням вимог до швидкості передачі.
2. Виходячи з того, що нові покоління стандартів стільникового зв’язку з’являються
все частіше, з першого 1G (NMT) 1979 року, 2G (GSM) 1991 року й 3G (W-CDMA/FOMA),
що з’явились в 2001 році, широке впровадження стандарту LTE можна чекати в 2013 році, а
початок впровадження 5G – в 2016 році.
3. Нічого революційного чекати не доведеться, крім поліпшення сервісів, що
надаються стільниковим зв’язком 3G. Це поліпшена якість відеодзвінків і голосу, більш
високі швидкості доступу в Інтернет, ніж існуючі зараз, глобальний роумінг, зв’язок
корпоративних мереж. Тому можна вважати, що стандарт 4G розроблявся на далеку
перспективу й всі його ресурси не будуть вичерпані ще досить довго.
4. Можливо, однією з головних відмінних рис технології 5G від технології 4G буде
запровадження алгоритмів демодуляції на базових станціях, що ґрунтуються на теорії
багатокористувальницького детектування [2], що суттєво підвищить ступінь використання
частотного ресурсу.
За проміжок в 20 років стільниковий зв’язок перетворився зі звичайного примітивного
засобу зв’язку у такий, що базується на множині високошвидкісних технологій, здатній
значно спростити й поліпшити життя людей.
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Прихід мереж четвертого покоління можна вважати новою віхою в розвитку не тільки в
стільниковому зв’язку, але й у житті багатьох людей, які одержать новий рівень мобільності
й доступності.
Не тільки бізнес, але й життя пересічної особи стануть по-справжньому
контрольованими завдяки високим швидкостям передачі даних з мінімальними затримками,
що дозволить оперативно уникати промахів в повсякденній діяльності і попереджати
критичні ситуації. Життя без дроту – такий девіз двадцять першого століття.
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