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Анотація.  Проаналізовано спеціалізовані комп’ютерні мережі. Встановлено, що для 

визначення місцезнаходження об’єктів контролю можна використати безпровідні 
спеціалізовані комп’ютерні мережі LTE-M та Nb-IoT. Перевагою створення систем 
визначення місцезнаходження об’єктів контролю на базі даних мереж є можливість 
використання для їх розгортання наявної інфраструктури операторів мобільного зв’язку (у 
яких в даний час є покриття практично у всіх районах, де здійснюється активна 
господарська діяльність). Крім того, кінцеві пристрої мереж LTE-M, Nb-IoT можуть 
автономно працювати понад 10 років від невеликих батарейок.     
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Вступ. 

В даний час в роботі підприємств різних галузей спостерігається тенденція 

в напрямку їх укрупнення і розподілення на великих територіях. При цьому 

часто виробничі потреби вимагають оперативно перерозподіляти ресурси між 

наявними підрозділами, які можуть знаходитись в різних місцях. Сьогодні збір 

інформації про наявні матеріально-технічні цінності та їх розташування в 

певний момент часу виконується малоефективними застарілими методами 

(вручну працівниками  складів, бухгалтерій, економічних відділів та 

виробничих підрозділів) [1]. Для збереження керованості підприємством і 

забезпечення умов для прийняття необхідних управлінських рішень, 

керівництву підприємства потрібно володіти повною інформацією про наявні 

ресурси та відповідне їх місце розташування в структурних підрозділах. Тому 



важливою задачею є створення систем визначення місцезнаходження об’єктів 

контролю в режимі “реального часу” [1]. 

Основний текст. 

В даний час в країнах Західної Європи та в США  широко 

використовуються різноманітні спеціалізовані комп’ютерні мережі [1-9].  

В результаті проведеного аналізу існуючих спеціалізованих комп’ютерних 

мереж встановлено, що для визначення місцезнаходження об’єктів контролю в 

режимі “реального часу” можна створити такі системи на базі безпровідних 

спеціалізованих комп’ютерних мереж LTE-M та Nb-IoT [10-14]. 

LTE-M (Long Term Evolution for Machines) є спрощеним промисловим 

терміном для стандарту LTEA-MTC LPWA, який опублікований групою 3GPP 

у специфікації Release 13.   

LTE-M - це технологія з низьким енергоспоживанням, яка підтримує IoT 

(Internet of Things). Менша складність кінцевих пристроїв (для широкого 

спектра завдань) мережі LTE-M дозволяє збільшити термін служби батареї до 

10 років та більше.  

Підтримувані всіма основними виробниками мобільного обладнання, 

набори мікросхем і модулів для мережі LTE-M можуть співпрацювати з 

мобільними мережами 2G, 3G, 4G і можуть використовувати всі функції 

безпеки мобільних мереж, такі як підтримка конфіденційності ідентифікації 

даних користувачів, автентифікація об'єкта, конфіденційність, цілісність даних 

та ідентифікація мобільного обладнання.  

NB-IoT (NarrowBand IoT) – є мережею Low Power Wide Area Network, яка 

розроблена щоб широкий спектр пристроїв міг бути з'єднаний за допомогою 

стільникових каналів передавання даних. Мережа NB-IoT використовує 

вузькосмугову радіопередачу даних і призначена для інтернету речей (IoT). 

Мережа NB-IoT була затверджена групою 3GPP (Release 13) в червні 2016 
року. 



Мережа NB-IoT приділяє особливу увагу якості покриття всередині 

приміщень, низькій вартості, тривалому терміну роботи батареї і дозволяє 

підключити велику кількість пристроїв. 

Основні характеристики мереж LTE-M та Nb-IoT відображені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Основні характеристики безпровідних спеціалізованих  

комп’ютерних мереж LTE-M, Nb-IoT  

Назва характеристики Назва мережі 

LTE-M  Nb-IoT 

Швидкість передавання 

даних 

1000 кбіт/с 250 кбіт/с 

Термін роботи кінцевого 

пристрою від однієї 

батарейки 

більше 10 років більше 10 років 

Частота на якій 

передаються дані 

1,4 МГц 180 КГц 

Режим передавання даних напівдуплексний, 

дуплексний 

напівдуплексний 

Можлива сфера 

використання 

Відстеження: 
мотоциклів, 
велосипедів, 
автомобілів, 
вантажних причепів, 
контейнерів, 
дітей, домашніх тварин, 
цінних активів та речей 

Відстеження: 
мотоциклів, 
велосипедів, 
автомобілів, 
вантажних причепів, 
контейнерів, 
дітей, домашніх тварин, 
цінних активів та речей 

 

Елементи безпровідних спеціалізованих комп’ютерних мереж LTE-M та 

Nb-IoT є компактними (легкими і маленького розміру), що дозволяє їх 

інтегрувати з практично будь-яким об’єктом контролю. 



Безпровідні спеціалізовані комп’ютерні мережі LTE-M та Nb-IoT можна 

використовувати для визначення місцезнаходження об’єктів контролю: 

мотоциклів, велосипедів, автомобілів, вантажних причепів, контейнерів, дітей, 

домашніх тварин, цінних активів та речей. 

Висновки. 

Проаналізовано спеціалізовані комп’ютерні мережі. Встановлено, що для 

визначення місцезнаходження об’єктів контролю можна використати 

безпровідні спеціалізовані комп’ютерні мережі LTE-M та Nb-IoT.  

Перевагою створення систем визначення місцезнаходження об’єктів 

контролю на базі мереж LTE-M та Nb-IoT є можливість використання для їх 

розгортання наявної інфраструктури операторів мобільного зв’язку (у яких в 

даний час є покриття практично у всіх районах, де здійснюється активна 

господарська діяльність).  

Ще однією позитивною характеристикою є те, що кінцеві пристрої мереж 

LTE-M, Nb-IoT можуть автономно працювати понад 10 років від невеликих 

батарейок.     

Безпровідні спеціалізовані комп’ютерні мережі LTE-M, Nb-IoT можна 

використовувати для визначення місцезнаходження об’єктів контролю: 

мотоциклів, велосипедів, автомобілів, вантажних причепів, контейнерів, дітей, 

домашніх тварин, цінних активів та речей. 
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Abstract. Analyzed specialized computer networks. It is established that for locating objects 

of control it is possible to use wireless specialized computer networks LTE-M, Nb-IoT. The 
advantage of creating systems for locating control objects on a network of databases is the 
possibility of using them to deploy existing infrastructure of mobile operators (which now has 
coverage in almost all areas where active business activity is carried out). In addition, LTE-M, Nb-
IoT terminal devices can operate autonomously for more than 10 years from small batteries. 

Key words: wireless specialized computer network, industrial network, fieldbus, wireless, 
LTE-M, Nb-IoT. 
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