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1. Bevezetés

A mobil felhasználók populációjának rohamos növekedése szükségessé teszi a vezeték nélküli
kommunikációs technológia gyors fejl®dését. Jelenleg több mint 1 milliárd mobil szélessávú
el®�zetés él világszerte, és ez a szám várhatóan 5 milliárdra fog növekedni 2016-ig. A gyor-
san növekv® mobil el®�zetések száma magával vonja a mobil adatforgalom exponenciális
növekedését, amit els®sorban az okostelefonok, mobil PC-k és táblagépek generálnak [1].

Ezek az új trendek a vezeték nélküli kommunikációban magába foglalják a magas (csúcs
és átlag) adatsebességet és az alacsony késleltetés elvárásokat a felhasználó szempontjából,
valamint a magas spektrum hatékonyságot és az alacsony fenntartási költségeket a háló-
zati szolgáltató szemszögéb®l. A mai vezeték nélküli mobil rendszereknek meg kell felelniük
ezeknek a szigorú követelményeknek. Mivel a rádiós er®forrás korlátozott és nagyon drága,
a rádióspektrum hatékony használata rendkívül fontos a szolgáltatás költsége szempontjá-
ból. Ez a cél különösen nagy kihívást jelent olyan rendszerekre, amelyekben a teljesítmény,
a sávszélesség és a komplexitás jelent sz¶k keresztmetszetet. A költségek csökkentése és a
növekv® átviteli sebesség elérése egyidej¶leg biztosítható, például hatékonyabb spektrum-
gazdálkodás elérésével javított rádiós er®forrás menedzsment (Radio Resource Management
� RRM) funkciók révén, és több adó- és vev®antenna használatával, amelyek jelent®sen nö-
velik csatorna kapacitását. Ezért a spektrum hatékony használata kulcsszerepet játszik a
rendszer maximális kihasználásában.

Vezeték nélküli rendszereknél a rádiós er®forrás menedzsment kifejezést széles körben
használják arra, hogy összefoglalják az összes funkciót, amelyek kapcsolódnak a vezeték
nélküli hálózat felhasználói közötti rádiós er®források megosztásához és hozzárendeléséhez.
A szükséges rádiós er®forráskezel® módszereket nagyban meghatározza a vezeték nélküli
hálózatban alkalmazott többszörös hozzáférési technológia, mint például a frekvenciaosztá-
sos többszörös hozzáférés (Frequency Division Multiple Access � FDMA), az id®osztásos
többszörös hozzáférés (Time Division Multiple Access � TDMA), a kódosztásos többszörös
hozzáférés (Code Division Multiple Access � CDMA) vagy ortogonális frekvenciaosztásos
többszörös hozzáférés (Orthogonal Frequency Division Multiple Access � OFDMA) és ezek
lehetséges kombinációi. Hasonlóképpen, a legkisebb rádiós er®forrásegység, amelyhez telje-
sítmény, id®, frekvencia vagy felhasználó köthet®, szintén függ a rádiós linken alkalmazott
többszörös hozzáférési technológiától [BC1].

A rádiós er®forrás menedzsment (RRM) egyik f® célja, hogy megpróbálja leküzdeni a
véletlenszer¶en változó rádiós linket adaptálva az adási és vételi rádiós paramétereket a
tényleges rádiós link min®ségéhez (amit gyakran csatorna állapotnak is neveznek). Minél
jobban követi az adó a rádiós kapcsolat min®ségének ingadozását és képes ehhez alkal-
mazkodni (több antennás adási mód kiválasztásával, moduláció és kódolás adaptálásával,
teljesítményszabályozással vagy ütemezéssel), annál jobban tudja kihasználni a rádiós csa-
torna kapacitását. A rádiós link min®sége gyorsan nagyot változhat, amely els®sorban a rövid
id®skálájú csillapításnak, az úgynevezett fast fading hatásnak köszönhet®, de más tényez®k,
például a mobilitás és az interferencia is hozzájárul ehhez. Ennek következtében a különböz®
rádiós er®forráskezel® algoritmusoknak olyan id®skálán kell m¶ködniük, amely megegyezik
a rádiós link �uktuációjának id®skálájával. A modern vezeték nélküli hálózatokkal szemben
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támasztott követelmények, mint például a magas (csúcs és átlagos) adatátviteli sebesség, az
alacsony késleltetés és a nagy spektrumhatékonyság, els®sorban azért teljesíthet®ek, mert
a rádiós er®forráskezel® funkciókat a rádiós linkhez közel helyezik el, ahol a pillanatnyi
rádiós kapcsolatra vonatkozó min®ségi információk könnyedén rendelkezésre állnak. Ilyen
módon, a rádiós er®forrás menedzsment ki tudja használni a rádiós algoritmusok gyors m¶-
ködésést, és ezáltal képes a rendszer kapacitását növelni. A spektrális hatékonyság javulása
megvalósítható a többantennás rendszerek használatával is (mint például a Multiple-Input-
Multiple-Output � MIMO rendszerekkel), ahol az RRM algoritmusoknak a térbeli dimenziót
is �gyelembe kell venni, amelyet a több adó- és vev®antenna jelenléte vezet be [2].

A kapacitás maximalizálás feladata maga után vonja az elért teljesítmény és a mél-
tányosság (fairness) közötti alapvet® kompromisszumot. Így a méltányosságot (pl. az egy
felhasználóra jutó kapacitás alapján) is �gyelembe kell venni az RRM algoritmusokban an-
nak érdekében, hogy a felhasználók számára lehessen bizonyos szint¶ szolgáltatásmin®sé-
gét biztosítani. A gyorsan változó rádiós link min®sége mellett, a tipikus csomagkapcsolt
adatforgalom börsztös jellege is kihívást jelent a rádiós er®forrás-hozzárendelésben és egy
dinamikus és gyors er®forráselosztást igényel �gyelembe véve nemcsak a pillanatnyi rádiós
kapcsolat min®ségét, hanem a pillanatnyi csomagérkezéseket is.

A disszertáció a modern cellás hálózatok rádiós er®forráskezelésének témakörén belül a
következ® szempontokat taglalja:

• hogyan növeljük a rádiós csatorna min®ségét teljesítményszabályozással, interferencia
kezeléssel és ütemezéssel, illetve ezek megfelel® koordinációjával egy többcellás környe-
zetben [C1,C2,C3,C4,C5,J1,J3,J4,BC1,P1,P2,P3];

• hogyan használjuk ki a jobb csatorna min®séget nagyobb kapacitás elérésére (pl. a
térbeli multiplexálás és az adaptív moduláció használatával) [C1,C2,C3,J1,J3];

• hogyan osszuk fel a rádiós er®forrásokat a felhasználók között úgy, hogy bizonyos szint¶
fairnesst biztosítani tudjunk számukra [C2,C3,J1,J3];

• végül, hogyan alkalmazzuk ezeket a megoldásokat egy valós modern cellás hálózatban
(mint például a a 3GPP Long Term Evolution (LTE) hálózatában) [C4,C5,J1,J2,J4,
BC1,P1,P2,P3].

A disszertáció tartalmazza a kutatómunkám legfontosabb eredményeit a cellás mobil-
hálózatban történ® rádiós er®forráskezelés témakörében, a fentebb említett szempontokra
összpontosítva. A dolgozat a következ® téziscsoportok köré épül.

• 1. Téziscsoport: Optimális rádiós er®forráskezelés többfelhasználós MIMO (Multi-User
MIMO � MU MIMO) és egyfelhasználós MIMO rendszerekben (Single-User MIMO �
SU MIMO) térbeli multiplexálást és adó oldali diverzitást alkalmazva [C2,C3,J3].

• 2. Téziscsoport: Cellák közötti interferencia koordináció modern cellás mobilhálózatok-
ban gyors rádiós er®forráskezel® függvények alkalmazásával [C5,J4,BC1,CO1,CO2].
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• 3. Téziscsoport: Hálózat-koordináció a gyors rádiós er®forráskezelés elérése érdekében
többcellás koordinált modern mobil hálózatban [C4].

• 4. Téziscsoport: Elosztott teljesítményszabályozó és módválasztó algoritmusok cellás
hálózat által támogatott közvetlen eszköz-eszköz (Device-to-Device � D2D) kommuni-
kációhoz [C1,J1,J2].

2. Módszertan

A 3.1. fejezet f®bb eredményei analitikus megközelítésen alapulnak. Matematikai analízist és
numerikus optimalizálást használtam a rádiós er®források kiosztásához MIMO vezeték nél-
küli rendszerekben (1. Téziscsoport). A 3.2. és 3.3. fejezetek eredményei a 3GPP LTE rádiós
interfészének és hozzáfér®i hálózatának analitikus és szimulációs analízisén alapulnak (2. és
3. Téziscsoportok). Egy részletes rádiós szimulátort b®vítettem ki úgy, hogy egy valószer¶
OFDM alapú hálózatban a cellák közötti interferencia koordináció és a többcellás RRM
koordináció modellezéséhez szükséges összes funkcióval rendelkezzen. A 4. Téziscsoportban
(3.4. fejezet) a matematikai analízis, a numerikus optimalizálás és a szimuláció eszköztárait
használtam, hogy megoldjam az optimális er®forráskiosztás problémáját, és, hogy kiérté-
keljem a cellás hálózat által támogatott közvetlen eszköz-eszköz kommunikációra javasolt
heurisztikus algoritmusokat.

3. Új eredmények

3.1. Opportunista teljesítményszabályozás egy- és többfelhasználós MIMO

rendszerekben

A teljesítményszabályozásnak, mint az egyik legalapvet®bb rádiós er®forráskezel® funkci-
ónak az a feladata, hogy beállítsa felhasználónként az egyéni adási teljesítményértékeket
�gyelembe véve különböz® szempontokat, mint például az egyéni és összes teljesítmény kor-
látot és/vagy min®ségi követelményeket. A rendelkezésre álló szakirodalomban a teljesít-
ményszabályozás legtöbbször egy el®re de�niált cél jel-interferencia-és-zaj viszony (Signal-
to-Interference-and-Noise Ratio � SINR) értéket próbál elérni (lásd pl. [3] és [4]). Ezt a
megközelítést cél SINR követ® teljesítményszabályozásnak nevezik és ez f®leg a valós idej¶
beszéd alapú alkalmazásokhoz alkalmas.

Azonban, a vezeték nélküli hálózatokon átvitt adatforgalom jelent®s növekedése miatt a
cél SINR követ® teljesítményszabályozás használata átgondolásra szorul. A hangátvitelhez
kidolgozott technikák nem feltétlenül alkalmazhatóak adatforgalomra, mivel az utóbbi lé-
nyegesen nagyobb késleltetés és adatsebesség ingadozásokat képes tolerálni. Továbbá, olyan
cél SINR érték beállítása, amely megfelel® minden felhasználó (User Equipment � UE) és
minden alkalmazás számára, nehéz feladat, mivel a vett SINR nagy tartományban változik,
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illetve a különböz® alkalmazások és szolgáltatások követelményei nagyban különbözhetnek
egymástól (pl. hangátvitel vagy videó folyam szolgáltatás).

Az opportunista teljesítményszabályozás (Opportunistic Power Control � OPC) alapöt-
lete Knopptól és Humblett®l [5] származik, akik kimutatták, hogy az egy vev®- és adóanten-
nával (Single-Input-Single-Output � SISO) rendelkez® kódosztásos többszörös hozzáférés¶
(CDMA) környezetben, csak a pillanatnyi legjobb rádiós csatornával rendelkez® készüléknek
kell adnia annak érdekében, hogy maximalizáljuk a rendszer teljesítményét. Azaz, az OPC
ötlete az, hogy adjunk nagyobb teljesítményt a jó csatornával rendelkez® felhasználóknak.

Bár az OPC koncepció vonzó, mert maximalizálja a többcellás throughputot és alkal-
mas elosztott megvalósításra, meglehet®sen pontos csatornaállapot információt igényel, és
rendkívül igazságtalanná válhat. Ez a megközelítés alapvet®en ellentétes a cél SINR kö-
vet® teljesítményszabályozás elvével, amikor el®re de�niált cél SINR értékeket kell elérni a
vev®nél.

Megvizsgáltam az OPC problémát egy- és többfelhasználós MIMO rendszerekben és
megmutattam, hogyan lehet maximalizálni a rendszer összkapacitását igazságosság és tel-
jesítmény korlátokat is �gyelembe véve. El®ször megvizsgáltam ezt a problémát abban a
formában, hogy a cél SINR értékeket a csatorna min®ségét®l függ®en állítottam be, majd
megmutattam, hogyan lehet maximalizálni a összkapacitást méltányosság és teljesítmény
korlátok esetén egy lefelé irányú (downlink � DL), többfelhasználós MIMO rendszerben (1.1.
és 1.2. Tézisek). Az 1. Tézis második részében elemeztem az optimális teljesítményszabá-
lyozást egyfelhasználós MIMO rendszerben különböz® MIMO átviteli módok, mint például
a térbeli multiplexálás (Spatial Multiplexing � SM), és az adó oldali diverzitás �gyelembe-
vételével (Transmit Diversity � TD) (1.3. és 1.4. Tézisek).

1. Téziscsoport. [J3,C2,C3] Megfogalmaztam a teljesítményszabályozás és kapacitás maxi-
malizálás problémákat fairness �gyelembevételével egy lefele irányú, többfelhasználós MIMO
rendszerben a cél SINR értékek adaptív beállításával (1.1. Tézis). Javasoltam egy fairness
kényszerfeltételt az optimalizálási problémához, amely képes a relatív cél SINR értékeket fel-
használónként és adatfolyamonként szabályozni, felhasználónként el®re de�niált cél SINR
értékek feltételezése nélkül (1.2. Tézis).

Formalizáltam a teljesítményszabályozási problémát fairness, link adaptáció és moduláció
és kódválasztás (Modulation and Coding Scheme selection � MCS) �gyelembevételével egy
lefele irányú egyfelhasználós MIMO rendszerben (1.3. Tézis). Megvizsgáltam a különböz®
MIMO adási módok, mint például a térbeli multiplexálás és az adó oldali diverzitás hatását
az elérhet® kapacitásra és fairnessre (1.4. Tézis).

Az 1. Téziscsoport els® részében megvizsgáltam a cél SINR beállításának hatását le-
fele irányú többfelhasználós MIMO broadcast csatornában blokk diagonalizálás precodingot
használva valós kényszerek (adási teljesítmény, fairness, stb.) �gyelembevételével. Megol-
dottam mind a teljesítményszabályozás, mind a kapacitás maximalizálás problémákat. A
vizsgált modellt az 1. ábra szemlélteti.

Az alább javasolt kapacitás maximalizálás és teljesítményszabályozás problémák kiérté-
keléséhez, levezettem az adatfolyamonkénti SINR kifejezést lineáris MMSE vev®algoritmust
feltételezve.
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Noise

1. ábra. Lefele irányú többfelhasználós MIMO rendszer blokk diagonalizálás precodingot
használva lineáris Minimum Mean Square Error (MMSE) vev®t feltételezve [6, 7]. Az ábra
részletes magyarázata a disszertációban megtalálható [8].

1.1. Tézis. [C3]
Formalizáltam a kapacitás maximalizálás és teljesítményszabályozás problémákat feltéte-

les optimalizálási feladatokként lefele irányú többfelhasználós MIMO broadcast csatornában.
Mindkét probléma az adatfolyamonkénti cél SINR érték beállítását célozza meg fairness �-
gyelembevételével annak érdekében, amely lehet®vé teszi az optimális cél SINR érték beállítás
nyereségének vizsgálatát. A javasolt optimalizálási problémák az alábbiak

Kapacitás maximalizálás probléma

max
Γ,P̃

K∑
k=1

Lk∑
l=1

log2(1 + γk,l), (1)

a következ® feltételek mellett:

Tr(P̃) ≤ PT, (2)

(Pk)(l,l) ≥ 0, ∀k, ∀l, (3)

γdBk,l −min{γdBm,s} ≤ F, ∀k, ∀l, (4)

m = 1, . . . ,K, s = 1, . . . , Lm,

ahol Γ = diag(γ1,1, . . . , γ1,L1 , γ2,1, . . . , γK,LK
), amelyben a γk,l a k. felhasználó l. adatfolya-

mán vett e�ektív SINR (lineáris skálán) és a következ® kifejezés írja le (lineáris MMSE vev®t
feltételezve)

γk,l =
1

{(INR,k
+P

1
2
k Ȟ

H
eff,kK

−1
I,k Ȟeff,kP

1
2
k )

−1}(l,l)
− 1, (5)
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ahol Pk egy diagonál mátrix, melynek elemei az adatfolyamhoz tartozó adási teljesítmény-
értéket tartalmazza. Ȟeff,k jelöli az e�ektív csatorna átviteli mátrixot (cellán belüli interfe-
rencia kisz¶rve) és KI,k jelöli a többi cellából jöv® interferencia és zaj kovarianciamátrixát.
Továbbá, P̃ = diag(P1, · · · ,PK), ahol K a mobil felhasználók számát és Lk pedig a k. fel-
használó adatfolyamainak számát jelöli. A (4) egyenletben írt kényszerfeltétel beállítja a leg-
nagyobb megengedett adatfolyamonkénti SINR eltérést (γdBk,l jelölés megadja a k. felhasználó
l. adatfolyamán mért SINR-t dB-ben) és ezáltal beállítható mérték¶ (F ) fairnesst biztosít.

Teljesítményszabályozás probléma

min
Γ,P̃

K∑
k=1

Lk∑
l=1

(Pk)(l,l), (6)

a következ® feltételek mellett:

K∑
k=1

Ck ≥ CT, (7)

(Pk)(l,l) ≥ 0, ∀k, ∀l, (8)

γdBk,l −min{γdBm,s} ≤ F, ∀k, ∀l, (9)

m = 1, . . . ,K, s = 1, . . . , Lm,

ahol CT a (7)-ben a megkövetelt összkapacitást jelöli.

Belátható, hogy a teljesítményszabályozás probléma duálisa a kapacitás maximalizálás
problémának, és sokszor nagyobb érdekl®dés kíséri a valós rendszerek gyakorlati problémá-
ihoz való hasonlósága miatt (pl. zöld hálózatok). A dualitás itt azt jelenti, hogy (1) és (6)
megoldása pontos megegyezik adatfolyamonkénti adási teljesítményt nézve, ha az (1) által
elért maximális összkapacitást állítjuk be CT értékének a (7) egyenletben, vagy ha (6) meg-
oldásából adódó minimum össz adóteljesítményt állítjuk be a (2) egyenletbe PT értékének.

1.2. Tézis. [C3] Javasoltam egy új kritériumot fairness szabályozására cellás MIMO rend-
szerekben, amely a teljesítményszabályozás során az adatfolyamonkénti cél SINR értékeket
állítja be a következ® kritérium alapján

γdBk,l −min{γdBm,s} ≤ F, ∀k, ∀l, (10)

m = 1, . . . ,K, s = 1, . . . , Lm.

Az F paramétert adatfolyamonkénti SINR o�szetnek neveztem el, amely szabályozza a leg-
nagyobb megengedett különbséget a felhasználók adatfolyamonjain tapasztalt SINR értékek
között (dB-ben).

Ennek a fairness megközelítésnek a következ® el®nyei vannak

• nem feltételez el®re de�niált és �x SINR értéket,
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• egyszerre valósít meg adaptív cél SINR beállítást és fairness szabályozást, és

• adatfolyamonkénti cél SINR értéket optimalizálási változónak tekintve, növeli az opti-
malizálás leíróképességét.

Megoldottam és kiértékeltem a javasolt optimalizálási problémákat különböz® fairness
kritériumokkal. Mivel az optimalizálási problémák a nemlineáris és nem-konvex optimalizá-
lás problémakörébe tartoznak, a kiértékelésük komplex feladat. Erre a célra a kiterjesztett
Lagrange büntet®eljárást (Augmented Lagrangian Penalty Function � ALPF) alkalmaztam,
amely egy nem-konvex, Lagrange multiplikátor alapú optimalizálási módszer. Az ALPF-
nek szüksége van érvényes kiindulási pontra, ezért adtam egy heurisztikus algoritmust a
kezd®pont beállítására, amely el®ször véletlen kereséseket alkalmaz egy érvényes kezd®pont
megtalálására. Ezután, ha nem talált megfelel® kiindulási pontot, akkor más heurisztikus
algoritmusokat értékel ki, pl. a szimulált leh¶tést, vagy a Nelder-Mead eljárást.

A numerikus eredmények meger®sítették, hogy az adatfolyamonkénti SINR értékek ma-
ximális eltérésének korlátozása ((10) kifejezés) hatékony eszköz a fairness szabályozására.
Megmutattam, hogy a lefele irányú többfelhasználós MIMO broadcast csatornában az adap-
tív, adatfolyamonkénti cél SINR érték beállítás lényeges teljesítményjavulást eredményez
(fairnesst biztosítva) azokhoz a rendszerekhez képest, ahol egyenletes cél SINR beállítást
alkalmaznak minden felhasználó minden adatfolyamára.

A kapacitás maximalizálás eredményét egyenetlen interferencia viszony esetén a 2. ábra
mutatja. Ezek az eredmények összességében azt mutatják, hogy a cél SINR értékeket optima-
lizálási változóknak tekintve növelhet® a két vizsgált probléma modelljének leíróképessége.
Ezen cél SINR értékek beállítása nagy hatással van a rendszer teljesítményjellemz®ire.

A következ®kben a célunk az opportunista teljesítményszabályozás teljesít®képességének
kiértékelése OFDM alapú egyfelhasználós MIMO rendszerben, amely két különböz® MIMO
átviteli módban is m¶ködhet: térbeli multiplexálást (Spatial Multiplexing � SM) és Alamo-
uti tér-id® blokk kódolást (Sapce-Time Block Coding � STBC), mint adó oldali diverzitás
technikáját használva.

Alamouti egy olyan egyszer¶ STBC megoldást [9] javasolt, amelyr®l kés®bb kiderült,
hogy az egyetlen 1 kódrátával rendelkez® ortogonális tér-id® blokk (azaz, maximális rátával
rendelkezik, mivel két szimbólumot küld két id®rés alatt). Az Alamouti kódolás két adó
antennával m¶ködik és kiterjeszthet® több vev®antenna kezelésére is annak érdekében, hogy
vev® oldali diverzitást is biztosítson.

Az olyan multi-antenna rendszerek, mint például az Alamouti STBC maximum ratio
combining (MRC) vev®algoritmussal és a térbeli multiplexálás (SM) MMSE vev®algorit-
mussal, széles körben alkalmazott és jól megértett diverzitás és multiplexálási rendszerek.

A továbbiakban a lefele irányú egyfelhasználós MIMO OFDM rendszerre összpontosítunk
és tanulmányozzuk az OPC nyereségét az egyenletes teljesítménykiosztáshoz képest amikor
a rendszer mind Alamouti STBC-t, mind térbeli multiplexálást képes alkalmazni. Az egyik
f® célunk, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy megéri-e az OPC-t alkalmazni és emiatt a
gyorsan változó csatorna állapot információt (channel state information � CSI) megszerezni
és fenntartani az adónál, mivel ez jelent®s jelzésüzenet többletet igényel.
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2. ábra. Kapacitás maximalizálás MU MIMO cellás rendszerben: az optimális adatfolyamon-
kénti SINR (a), az optimális adatfolyamonkénti teljesítménykiosztás és összteljesítmény (b),
valamint az elért felhasználónkénti és össz adatsebesség (c) látható az SINR o�szet függvé-
nyében (F a (4) és (9) egyenl®tlenségekben) amikor kapacitás maximalizálást alkalmaztunk
(városi környezet, K = 2, NT = 4 és NR,k = 2, ∀k).

Az OPC nyereségének valós környezetben történ® analizáláshoz megfogalmaztam a ka-
pacitás maximalizálás problémát �gyelembe véve a következ® szempontokat:

• optimális moduláció- és kódválasztás, és

• a throughput számolás �gyelembe veszi a link adaptáció hatását szemben az idealisz-
tikus Shannon kapacitás megközelítéssel.

A javasolt modell lehet®vé teszi a két MIMO adási mód (Alamouti STBC MRC vev®vel és
SM MMSE vev®vel) közötti valódi összehasonlítást a teljesít®képesség tekintetében.

1.3. Tézis. [J3,C2] Javasoltam egy feltételes optimalizálási feladatot a kapacitás maximali-
zálás problémára egy lefele irányú, OFDM alapú, egyfelhasználós MIMO rendszerben, amely
�gyelembe vesz fairnesst és adaptív moduláció- és kódválasztást (link adaptációt � LA). Az
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3. ábra. Optimális rendszer throughput Alamouti STBC (zöld) és térbeli multiplexálás (kék)
MIMO adási módok használatával az össz adási teljesítmény és csatorna egyenetlenség függ-
vényében adaptív MCS használatával (a) és anélkül (b) amikor OPC -t alkalmazunk az
adónál, F = ∞, K = 2, NT = 2 és NR,k = 2, ∀k.

optimalizálási feladat formális felírása a következ®:

max
p

K∑
k=1

Nk∑
nk=1

Lk∑
q=1

Rc
k(1− PERc({p}k,M

c))LA({p}k,M
c) (11)

a következ® feltételek mellett:

K∑
k=1

Nk∑
nk=1

Pn
k ≤ PT, (12)

Pn
k ≥ 0, ∀k, ∀n, (13)

Tk ≤ F · Tl, ∀k, ∀l, (14)

ahol Rc
k és PERc jelöli a konvolúciós kódoló kódrátáját és a becsült csomag-meghibásodási

rátát (packet error rate � PER) a k. felhasználó q. adatfolyamán és n. OFDM alviv®jén (azaz
a c = (k, n, q) alcsatornán). Továbbá, LA(·) jelöli a link adaptációs függvényt, aminek beme-
nete a jel-zaj viszony (signal-to-noise ratio � SNR) és a hozzátartozó moduláció, és visszatér
az e�ektív információs bitek számával. A (11) egyenletben, p jelöli teljesítménybetölt® (po-
wer loading) vektort, aminek k. eleme {p}k = {P 1

k , . . . , P
Nk
k }, ahol Pn

k az k. felhasználó n.
alviv®jére lefoglalt adóteljesítmény. A (14) feltétel beállítja a felhasználónkénti adatsebessé-
gek megengedett legnagyobb relatív eltérését (Tk, k = 1, . . . ,K) és így biztosít bizonyos szint¶
fairnesst.

Az el®z®leg bemutatott kapacitása maximalizálási probléma egy feltételes nemlineáris
nem-konvex optimalizálási feladat. A probléma megoldására alkalmaztam a kiterjesztett
Lagrange büntet®eljárást (ALPF) hasonlóan, mint a többfelhasználós MIMO rendszer ese-
tében. Annak érdekében, hogy alkalmazni lehessen az ALPF módszert, a célfüggvénynek
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folytonosan di�erenciálhatónak kell lennie. Ez a követelmény sérül a (11) kifejezésnél a PER
és LA függvények miatt, mivel azok táblázat formájában állnak rendelkezésre. Ezért ezen
függvények helyett javasoltam folytonosan di�erenciálható függvényeket, amelyek négyzetes
relatív hibák összegét minimalizálják a táblázat alapú függvényekhez hasonlítva. A javasolt
függvények, ezek paraméterei, és konkrét értékei a disszertáció 2.3.3. fejezetében [8] megta-
lálható.

Implementáltam a javasolt modellt és megoldottam a feltételes nem-konvex optimalizá-
lási feladatot �gyelembe véve:

• különböz® fairness kritériumokat,

• adaptív moduláció és kódválasztás alkalmazását, és

• a felhasználók csatornamin®ségében tapasztalt különbségeket.

1.4. Tézis. [J3, C2] A javasolt optimalizálási probléma megoldása alapján megmutattam,
hogy

• Alamouti STBC mindig igazságosabb, mint a térbeli multiplexálás (SM) az alkalmazott
teljesítményszabályozástól függetlenül, és nagy csatorna egyenetlenség vagy alacsony
SNR esetén is képes magasabb rend¶ modulációra váltani;

• Alamouti STBC mindig magasabb rendszer throughputot ér el függetlenül az alkalma-
zott teljesítményszabályozástól és a megkövetelt fairness mértékét®l, amikor a csatorna
egyenetlenség nagy (> 5dB) és amikor a rendelkezésre álló adóteljesítmény alacsony;

• az egyenletes teljesítményelosztás az OPC kapacitásának ∼90 %-át képes elérni, amikor
szoros fairness kényszerfeltételt követelünk meg (F = 1.5 a (14) feltételben) és adaptív
MCS alkalmazunk;

• a térbeli multiplexálás éri el a legmagasabb rendszer throughputot OPC teljesítmény-
szabályozást használva, amennyiben a fairness kényszert �gyelmen kívül hagyjuk.

Az 1.4. Tézis validálása a javasolt optimalizálási probléma kiértékelésén alapul. A 3 és 4
ábrák illusztrálják ennek néhány eredményét.

Az 1. Téziscsoportban bemutattam az optimális rádiós er®forráselosztás legfontosabb
hatásait a rendszer kapacitására különböz® teljesítményszabályozó megközelítések és MIMO
adási módok �gyelembevételével. Ezek, a f®ként elméleti eredmények hasznos betekintést
adnak a legnagyobb elérhet® nyereségekre, amit optimális teljesítményszabályozás és adap-
tív moduláció megfelel® alkalmazásával lehet elérni, azonban bonyolultságuk korlátozhatja
a rendszertervezésben való közvetlen alkalmazásukat. Ezért, valós, rendszer szint¶ szimulá-
ciókra is szükség van a gyors RRM algoritmusokat �gyelembe vev® hálózat kiértékeléséhez,
amelyet a 3.2. fejezet részletez (2. Téziscsoport).
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(b) OPC fairness adaptív MCS használatával

4. ábra. A Jain's fairness index értékeket mutatjuk Alamouti STBC (zöld) és SM (kék)
MIMO adási módok használata esetén az össz adóteljesítmény és a csatorna egyenetlenség
függvényében adaptív MCS használata nélkül (a) és annak használatával (b) amikor OPC
teljesítményszabályozást alkalmazunk az adónál, K = 2, NT = 2 és NR,k = 2, ∀k.

3.2. Cellák közötti interferencia koordináció OFDM alapú modern cellás

rendszerekben

A cellák közötti interferencia csökkentése többcellás vezeték nélküli rendszerekben, mint pél-
dául a GSM, az EGPRS, az EDGE és az UTRA rendszerek, már régóta kutatási téma. Annak
érdekében, hogy valóságh¶ módon tanulmányozzuk a cellák közötti interferencia problémá-
ját, �gyelembe kell venni az összes gyors rádiós er®forráskezel® funkciókat, valamint a tipikus
csomagkapcsolt adatforgalom jellemz®it. Ezért, egy olyan felfele irányú, többcellás rendszer-
ben vizsgáltam a cellaközi interferencia koordináció (inter-cell interference coordination �
ICIC) nyereségét (2. Téziscsoport), ami nagymértékben támaszkodik a gyors rádiós er®for-
rás menedzsment funkciók m¶ködésére és egyszeres frekvenciagazdálkodást alkalmaz, mint
például, a 3GPP LTE rendszer, amely ütemezést, link adaptációt, gyors csomagújraküldést
(HARQ protokoll segítségével), valamint teljesítményszabályozást is alkalmaz.

Az LTE rendszer OFDM alapú rádiós interfésze esetében a rádiós er®forrást id®- és frek-
venciaszeletekre osztják. Az id®-frekvencia er®forrás egy egységét er®forrásblokknak hívjuk
(Resource Block � RB), amely bizonyos számú OFDM szimbólumokat fog össze adott számú
OFDM alviv®n. Az egyszeres frekvenciagazdálkodás következtében, minden RB minden cel-
lában rendelkezésre áll, ami azt jelenti, hogy a különböz® cellában, de azonos RB-n történ®
adások cellák közötti interferenciát (úgynevezett RB ütközést) okoznak.

A különböz® RRM algoritmusok közötti kölcsönhatásokat �gyelembe véve egy RB ütkö-
zés a következ®ket eredményezheti:

• kevesebb adatbit küldhet® egy er®forrásblokkon (a link adaptáció miatt),

• kevesebb er®forrásblokkot tud lefoglalni egy felhasználóhoz az ütemez® egy adási inter-
vallumban (transmission time interval � TTI) a felhasználó teljesítménykorlátja miatt,
és
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• több újraküldésre lehet szükség, ha a link adaptációnak sem sikerül jó modulációt és
kódolást választani.

2. Téziscsoport. [C5,J4,BC1,CO1,CO2] Megfogalmaztam és jellemeztem különböz® felté-
teleket a cellák közötti interferencia koordinációval elérhet® kapacitásnyereségre OFDM alapú
cellás rendszerekben (2.1. Tézis).

Kidolgoztam öt ICIC algoritmust a felfele irányú, OFDM alapú cellás rendszerekhez, ame-
lyek képesek az elérhet® ICIC nyereséget megvalósítani. A nyereség els®sorban megnövekedett
átlag és cella szélén mért felhasználónkénti throughputban, csökentett terminál oldali energia-
fogyasztásban, csökentett rádiós interfészen mért késleltetésben mérhet®. Továbbá, a javasolt
algoritmusok közvetlenül implementálhatóak a valós rendszerekbe. Megmutattam, hogy a cel-
laközi interferencia koordinációval megvalósítható kapacitásnyereség függ a Kompenzációs
feltétel (2.1. Tézis) teljesülését®l és felhasználói adatforgalom statisztikai tulajdonságaitól
(2.2. Tézis).

1. De�níció (Teljesítményben korlátozott adás). Pmax a felhasználóra vonatkozó teljesít-
ménykorlátot jelöli. Az adást teljesítmény korlátozottnak mondjuk, ha egy UE részére az üte-
mez® által kiosztható er®forrásblokkok számát az UE teljesítménykorlátja (Pmax) limitálja.

2.1. Tézis. [C5] Bevezettem a Kompenzációs kritérium fogalmát annak érdekében, hogy a
gyors RRM algoritmusok együttes hatását vizsgáljam és gyakorlati rendszerekben analizáljam
az ICIC mechanizmusok korlátjait.

Kompenzációs feltétel A rendszerben M cellát feltételezve, a Kompenzációs feltétel tel-
jesül, ha az ütközésmentes er®forrásblokkon átvitt bitek száma (Cnc

RB) egyenl® vagy kevesebb,
mint M -szer az ütközött er®forrásblokkon átvitt bitek száma (Cc

RB), azaz, ha

Cnc
RB ≤ M · Cc

RB. (15)

Megmutattam, hogy ha teljesül a Kompenzációs feltétel (azaz, Cnc
RB ≤ M · Cc

RB) és az
adási teljesítmény nem korlátoz (lásd a 1. De�niciót), akkor tetsz®leges rendszerterhelésre
igaz, hogy a rendszer kapacitása (átlag és cella szélén mért kapacitás) nem növelhet® akármi-
lyen cellák közötti interferencia koordinációval OFDM alapú cellás rendszerekben, amelyek
alkalmazzák a gyors RRM mechanizmusokat.

Megmutattam, hogy ha a Kompenzációs feltétel teljesül és az adási teljesítmény korlátozza
az er®forrásblokkok allokálását OFDM alapú cellás rendszerekben, akkor

a) ha a rendszerterhelés nem haladja meg azt a mértéket, amit egy adási intervallumban
(TTI) ütközött er®forrásblokkon átvihet® (Dc

max), akkor nem lehet cellaközi interferen-
cia koordinációval kapacitásnyereséget elérni;

b) abban az esetben, ha a rendszerterhelés nagyobb egy TTI-ban, mint Dc
max, akkor lehet-

séges a rendszerkapacitást növelni cellaközi interferencia koordinációval, ahol a maxi-
mális nyereség a koordináció nélküli esethez képest

g =
min(Dnc

max, F/M · Cnc
RB)

Dc
max

, (16)
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ahol F jelöli a frekvenciatartományban egy TTI alatt rendelkezésre álló er®forrásblok-
kok számát és Dnc

max jelöli az ütközésmentes er®forrásblokkokon küldhet® bitek legna-
gyobb számát.

Az el®z® tézis bizonyítása során kihasználtam azt a tényt, hogy a modern cellás rendsze-
rekben alkalmazott gyors RRM mechanizmusok képesek az er®forrásblokkok ütközése miatti
veszteséget kompenzálni azáltal, hogy az ütemez® több RB-t allokál a felhasználóhoz vagy
a gyors HARQ protokoll újraküldi a sikertelenül elküldött adatokat. A 2.1. Tézist részletes
számítógépes szimulációk alapján validáltam.

A fentieket szem el®tt tartva, kidolgoztam öt ICIC algoritmust, amelyek a következ®
tézisben kerülnek bemutatásra. A referencia esetnek (az ábrákon ez a �No ICIC - reference
case� néven szerepel) egy olyan ütemezést tekintek, amelynél az ütemez® nem alkalmaz sem-
milyen korlátozást, amikor a felhasználókhoz er®forrásblokkokat rendel. Azaz, az ütemez®
minden egyes cellában függetlenül m¶ködik a szomszédos celláktól, pontosabban az azok-
ban ütemezett er®forrásblokkoktól (ez az alapértelmezett ütemezés megközelítést az LTE
rendszerben).

Az algoritmusok kiértékelésének érdekében, javasoltam egy megoldást az ICIC algorit-
musok ütemez®be történ® integrálásához. A javasolt megoldás a felfele irányú 3GPP LTE
rendszerhez lett tervezve, és

• képes a különböz® ICIC algoritmusok futtatására,

• meg®rzi a meglév® ütemezési algoritmus jellemz®it, a fairnesst, a szolgáltatásmin®séget,
stb. illet®en,

• �gyelembe veszi a felfele irányú ütemez® úgynevezett egyviv®s (single carrier) tulaj-
donságát (LTE-ben felfele irányban egyviv®s frekvenciaosztásos többszörös hozzáférést
(single carrier frequency division multiple access � SC-FDMA) alkalmaznak).

A javasolt ICIC-képes ütemez® algoritmus két fázisból áll, az els® fázisban az alapértelmezett
ütemezési eljárás kerül kiértékelésre a szolgáltatásmin®ség, a fairness, stb. követelményeknek
megfelel®en. Majd ezt követ®en a második fázisban az ütemezett felhasználókat az alkalma-
zott ICIC algoritmusnak (2.2. Tézis) megfelel®en új rádiós er®forrásblokkokra helyezzük,
ami magával vonja az átviteli formátum újraszámolását is.

2.2. Tézis. [C5, J4,BC1,CO1,CO2] Javasoltam öt algoritmust cellák közti interferencia
koordinációra felfele irányú, OFDM alapú cellás rendszerekben, amelyek

• kapacitásnyereséget képesek elérni mohó és csúcssebesség korlátozott adatforgalom tí-
pusokra,

• lényegesen csökkentik a felhasználó készülékének energiafogyasztását,

• csökkentik a csomagok rádiós interfészen való átküldési idejét,

• nem igényelnek bázisállomások közötti kommunikációt,

13



• képesek az ütemez® id®skáláján m¶ködni, és

• valós rendszerekben implementálhatóak.

A javasolt algoritmusok tömör leírásai a következ®ek.

1. ICIC start index: Ez az algoritmus de�niál egy �kezd®indexet� (start index) a frek-
venciatartományban. Az ütemez® a kezd®indexszel rendelkez® er®forrásblokktól kezdve
ütemezi a felhasználókat. Ez a legegyszer¶bb ICIC algoritmus nem tesz különbséget a
küls® (cella szélén lév®) és a bels® (cella közepéhez közeli) felhasználók között.

2. ICIC start index + cell edge / non edge: Ez az algoritmus hasonló az ICIC start
indexhez, de itt az ütemez® el®ször a felhasználókat ütemezi a start index¶ er®forrás-
blokktól kezd®d®en. Miután már az összes küls® felhasználó ütemezésre került, a bels®
UE-k ütemezése következik.

3. ICIC randomized + cell edge / non edge: Az el®z® megoldáshoz hasonló ez a
javaslat, kivéve, hogy itt a start indexet véletlenszer¶en választjuk, a cellák összehan-
golása nélkül. Ennek köszönhet®en ez az algoritmus teljesen elosztottan m¶ködik abból
a szempontból, hogy nincs szükség egy központi egységre, amely a kezd®indexeket a cel-
lákhoz rendeli. Egy másik véletlen változó pedig a kezd®indexek újrasorsolásának idejét
írja le.

4. ICIC geometry: Ez a változat az ICIC start index + cell edge / non edge algoritmus
kiterjesztése, ahol egy folytonos mérték írja le a felhasználók ütemezési sorrendjét a
szomszédos cellákhoz mért pathloss különbség alapján (ellentétben a kétállapotú (küls®
és bels® felhasználók) megkülönböztetéssel). A pathloss értékét az UE és a kiszolgáló
bázisállomás, valamint az UE és az i. szomszédos bázisállomás között PL-lel és PLi-vel
jelüljük, amit az algoritmus minden szomszédra kiszámít. Ezt követ®en az ütemez® egy
rendezett listát tart fenn, ami emelked® sorrendben tartalmazza min∀i PL− PLi értéke-
ket (úgynevezett geometria súlyt � geometry weight) minden felhasználóra kiszámítva.
Ezután az ütemez® algoritmus hasonló az ICIC start index + cell edge / non edge
algoritmushoz, kivéve hogy most már az ütemez® a �legküls®bb� UE-t ütemezi el®ször
a kezd®intext®l kezdve és folytatja az allokálást a lista sorrendjét követve.

5. ICIC hard restriction: Ez az algoritmus egy kezd® (start) és egy megálló (stop) inde-
xet használ az er®forrásblokkok határolására. Az ütemez® a két index közötti blokkokat
használja a cella szélén lév® felhasználók ütemezésére. Ha ezek az er®forrásblokkok el-
fogynak, akkor néhány küls® UE nem fog ütemezésre kerülni az adott TTI-ban. Ha ezt a
kijelölt részt nem töltik meg a cella széli UE-k, akkor ezeket bels® UE-k használhatják.
A szomszédos cellák szintjén diszjunkt er®forrásblokk részhalmazoknak (start és stop
index között) köszönhet®en, a cella szélén lév® felhasználók közötti ütközéseket ez az
algoritmus teljes mértékben elkerüli.

Részletes számítógépes szimuláció segítségével megmutattam, hogy a felhasználók készü-
lékeinek energiafogyasztása és rádiós link átviteli késleltetése jelent®sen csökkenthet®, ha cel-
laközi interferencia koordinációt alkalmazunk a rendszerben.
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Továbbá megmutattam, hogy

• csomósodott (bursty) adatforgalom esetén, azaz nem teljes pu�ert (non-full bu�er)
kihasználó (pl. TCP-alapú) forgalomforrás és a teljes pu�ert kihasználó (full bu�er), de
nem csúcssebesség korlátozott (non-peak rate limited) forgalomforrás esetében, jelent®s
kapacitásnövekedés nem érhet® el cellaközi interferencia koordinációval;

• full bu�er és csúcssebesség korlátozott (peak rate limited) típusú adatforrások (pl. videó
folyam) esetén az ICIC mechanizmus jelent®s kapacitásnyereséget képes elérni.

Az algoritmusok részletes és formális leírása a disszertáció [8] 3.3.4. fejezetében megta-
lálható.

0

40

80

120

160

200

240

280

5 7 9 11 13 15 17 19 21

Average number of users per cell

5t
h

 p
er

ce
n

ti
le

 u
se

r 
th

ro
u

g
h

p
u

t 
[k

b
p

s]

No ICIC

ICIC start index

ICIC start index +  cell edge/non edge

ICIC randomized + cell edge/non edge

ICIC geometry

ICIC hard restriction

There is gain of ICIC

Different performance for 
different algorithms

(a) Cella széli throughput (keskenysávú
forgalom)

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10

Average number of users per cell

5t
h

 p
er

ce
n

ti
le

 o
f 

m
ea

n
 U

E
 o

b
je

ct
 b

it
 r

at
e 

[M
b

p
s]

No ICIC

ICIC randomized

ICIC start index

ICIC start index + cell edge/non edge

No gain of ICIC

Same performance 
for all algorithms

(b) Cella széli throughput (TCP)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27

Transmission dealy [s]

C
D

F

ICIC Start Index
No ICIC

(c) Rádiós átviteli késleltetés (TCP)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28
Power [dBm]

C
D

F

ICIC Start Index
No ICIC

(d) UE energiafogyasztása (TCP)

5. ábra. Cella széli throughput full bu�er és peak rate limited (�áramkörkapcsolt�, azaz kes-
kenysávú ) felhasználókra (a), cella széli throughput (b), rádiós átviteli késleltetés (c) és UE
energiafogyasztás (d) non-full bu�er és non-peak rate limited, (�TCP�-szer¶) felhasználókra

Egy valószer¶ rádiós hálózati szimulátorban elvégeztem a javasolt algoritmusok imp-
lementálását és megmutattam a fent felsorolt el®nyüket. A szimulátor részletes csatorna-
terjedési modelleket, és magasabb réteg¶ link protokollokat és funkciókat is implementál,
mint pl. teljesítményszabályozás, HARQ, link adaptáció és ütemezés. A hálózati rétegbeli
protokollokat, mint pl. a TCP/IP, is tartalmaz. A csatornaterjedési modellek a 3GPP ál-
tal meghatározott csatorna modelleknek [10] felelnek meg, amib®l a tipikus városi csatornát
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használtam a szimulációk során. A javasolt ütemezési algoritmus kiértékelésének eredményeit
az 5. ábrán mutatjuk be különböz® ICIC algoritmusokat használva.

Ezek az eredmények összességében azt mutatják, hogy jelent®s kapacitás javulás nem
várható el a nagy komplexitású ICIC mechanizmusoktól (melyek jelent®s cellák közötti
kommunikációt igényelnek), az egyszer¶, ütemezési sorrenden alapú, cella szinten autonóm
módszerekhez képest. Ezért fontos továbblépési szempont, hogy találjunk más spektrum-
hatékonyságot növel® alternatívát is. Egy ilyen lehetséges alternatívát adunk a következ®
téziscsoportban (3. Téziscsoport).

3.3. Muticellás ütemezés és teljesítményszabályozás OFDM alapú koor-

dinált cellás rendszerekben

A közelmúltban kimutatták, hogy cellás rendszerekben a jelfeldolgozási módszereken ala-
puló szoros hálózati koordináció növeli a spektrumhatékonyságot. Azonban a jelfeldolgozó
alapú többcellás koordináció teljesítménye érzékeny a transzport hálózati késleltetésre, a
csatornabecslési hibákra és a gyors rádiós linket vezérl® mechanizmusok hibáira. Ez azt je-
lenti, hogy a hálózati koordináció m¶ködése érdekében nagy adatsebesség¶, gyors többcellás
kommunikációra van szükség miliszekundumos vagy kisebb id®skálán [11,12].

Továbbá az ilyen többcellás összehangolt infrastruktúra lehet®vé teszi a rádiós er®forrás
menedzsment funkciók szoros koordinációját is, ami egy kiegészítése vagy alternatívája lehet
a többcellás jelfeldolgozás alapú koordinációnak. Ellentétben a jelfeldolgozás alapú koordiná-
ciós módszerrel, ahol mind a továbbítandó adatot, mind a csatornaállapot információt ki kell
cserélni a bázisállomások között, a gyors RRM koordináció csak a csatornaállapot információ
kicserélését igényli. Valójában, a gyors RRM koordináció egy hatékony kiegészítése lehet a
koherens jelfeldolgozó módszereknek, mivel pontosabb rádiós csatornakövetést és cellák kö-
zötti interferencia irányítást eredményeznek, és ezáltal javítja a rendszer által elért SINR-t.
A magasabb SINR tartomány el®nyösebb a jelfeldolgozó algoritmusoknak, ahogy ezt a [11]
irodalomban a szerz®k megmutatták. Ezért, a következ®kben megvizsgálom a gyors rádiós
er®forrás menedzsment funkciók szoros hálózati koordinációját egy többcellás rendszerben,
ami tartalmaz egy gyors transzport infrastruktúrát koordinált RRM megvalósítás céljából.

Egy többcellás koordinált klaszterben a cellákhoz tartozó bázisállomások több adó és ve-
v®antennával rendelkezhetnek, és ezek a bázisállomások egy központi egységhez csatlakoznak
a gyors transzport hálózat segítségével.

Javasoltam egy koordinációs módszert többcellás gyors RRM funkciók összehangolására
és vizsgáltam az elérhet® nyereséget többcellás összehangolt klaszterekben, amelyek nagy-
mértékben támaszkodnak a gyors rádiós link vezérl® mechanizmusokra részletesen model-
lezve a link réteg jellemz®ket és a gyors RRM algoritmusokat. Elvégeztem a javasolt algo-
ritmusok implementálását és a rádiós szimulátorba történ® integrálását. Kiértékeltem egy
felfele irányú, OFDM alapú cellás rendszer teljesítményét a többcellás összehangolt klasz-
terek koncepciót alkalmazva, kihasználva a gyors transzport infrastruktúrát egy valóságh¶
szimulációs környezetben (ugyanazt a környezetet használtam, mint a 2. Téziscsoportban).
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3. Téziscsoport. [C4] Javasoltam egy koordinációs módszert többcellás gyors rádiós er®for-
ráskezelési funkciók összehangolására cellás koordinált klaszterekben. Javasoltam egy többcel-
lás teljesítményszabályozó (3.1. Tézis) és ütemez® algoritmust (3.2. Tézis) a koordinált klasz-
ter koncepcióhoz, és megmutattam, hogy ezek használata jelent®s teljesítménybeli nyerséghez
vezet, anélkül, hogy szigorú követelményeket támasztanánk a transzport hálózattal szemben.

Annak érdekében, hogy a központi egység képes legyen beállítani a teljesítményértékeket
a klaszter összes cellájának minden felhasználójára, egy többcellás teljesítményszabályozási
algoritmusra van szükség, amely kiszámítja az adóteljesítmény értékeket úgy, hogy bizonyos
cél SINR érték minden felhasználóra teljesüljön.

3.1. Tézis. [C4] Kidolgoztam egy iteratív, többcellás, cél SINR értéket követ® teljesítmény-
szabályozó algoritmust felfele irányú, OFDM alapú koordinált cellás rendszerekhez. A javasolt
algoritmus pszeudókódját az 1. Algoritmus részletezi, ami végrehajtja a teljesítményallokációt
minden f er®forrásblokkra.

Szimuláció segítségével megmutattam, hogy a fast fadinget is �gyelembe vev® (úgynevezett
closed loop) teljesítményszabályozás többcellás információ használata nélkül is képes jelent®s
teljesítménynövekedést elérni (∼30% nyereség közepes rendszerterhelés esetén). A javasolt
többcellás teljesítményszabályozó algoritmus alkalmazása további ∼30%-os teljesítménynöve-
kedést eredményez.

A tézis validációja részletes szimulációkon alapszik, amihez elvégeztem a javasolt koor-
dinált klaszter koncepció és a teljesítményszabályozó algoritmus implementálását.

A többcellás ütemez®nek el®ször ki kell kiválasztania azokat a felhasználókat, akiket üte-
mezni fog minden cellában. Majd a teljesítményszabályozás beállítja az adási teljesítményt
minden, a klaszteren belül használt er®forrásblokkhoz. Ezután a link adaptáció meghatározza
a modulációt és a kódolási rátát minden ütemezett RB-re. A klaszteren belüli cellák közötti
interferencia hatásának csökkentése érdekében, az ütemez®nek szüksége van egy olyan mér-
tékre, amely bit per RB szinten kiértékeli a veszteséget, amit több felhasználó ugyanarra az
RB-re történ® ütemezése okoz.

Annak érdekében, hogy eldöntsük, mely felhasználót ütemezzük, alapjában véve három
faktort kell �gyelem bevenni, név szerint (1) a felhasználó szolgáltatásmin®ségi (quality
of service � QoS) követelményeit, (2) a csatornamin®séget és (3) a felhasználók egymásra
gyakorolt interferenciahatásait. Mindezen hatások együttes modellezésére egy súlyozás alapú
ütemezési eljárást javasoltam, ami egy összetett súlyfüggvény alapján választ a felhasználók
között.

3.2. Tézis. [C4] Javasoltam egy mértéket (relatív link ráta veszteség), ami kifejezi a vesz-
teséget bitekben, amit azok a felhasználók szenvednek el, akik már ütemezve vannak egy adott
RB-n és az ütemez® még egy felhasználót (a koordinált klaszter egy másik cellájában) allokál
ugyanarra az er®forrásblokkra. A mértéket ∆r jelöli és a következ® kifejezés írja, amikor a
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Algorithm 1: Többcellás teljesítményszabályozás

1. Kezdetben csak termikus zajt feltételezünk (σ2
RB) és nincs interferencia az f .

er®forrásblokkon, továbbá feltételezzük, hogy j ∈ Sf UE-hez a ρ(j) cél SINR érték
tartozik, ahol Sf jelöli az f . er®forrásblokkra ütemezett felhasználókat a teljes
koordinált klaszterben.

2. pi
f = [pik,f , p

i
l,f , . . . , p

i
m,f ] jelöli a teljesítményallokációs vektort az i. iterációban az f .

er®forrásblokkon, ahol pij,f a j. UE (j ∈ Sf ) adási teljesítménye az i. iterációban és
|pi

f | = |Sf |.

3. A j. UE adási teljesítményét az f . er®forrásblokkon az i. iterációban az alábbi
összefüggés alapján számoljuk (megjegyezzük, hogy pi−1

j minden j ∈ Sf felhasználóra
rendelkezésre áll)

pij,f =
ρ(j) · Ii−1

1 · Ii−1
2

gj,l(j),f,1 · Ii−1
2 + gj,l(j),f,2 · Ii−1

1

, (17)

ahol

Ii−1
a =

∑
l ̸=l(j)

∑
u∈Ml

yu,f · pi−1
u · gu,l(j),f,a + σ2

RB, (18)

és gm,l,f,a tartalmazza a csatorna lassú és gyors id®skálájú csillapítását az m.
felhasználó az l. cella között az f . er®forrásblokkon és az a ∈ {1, 2} vev®antennán. Az
ym,f indikátorváltozó 1 értéket vesz fel, ha az f . RB-t az m. UE-hez rendelte az
ütemez®, különben 0 érték¶. l(m) jelöli az m. UE-t kiszolgáló cellát, ahol
l(m) = argmaxl{g

avg
m,l}, amiben gavgm,l a multipath fading nélküli csatornacsillapítás az

m. UE és az l. cella között. Ml jelöli az l. cella által kiszolgált felhasználók halmazát.
Egy er®forrásblokkon mért konstans zajteljesítményt σ2

RB jelöli.

4. Növeljük az iterációszámlálót eggyel és ugorjunk a 2 lépéshez, amíg a
teljesítményértékek nem konvergálnak (azaz, a teljesítményvektor különbsége az i. és
i+ 1. iteráció között bizonyos határérték alatt van), vagy a maximális adási
teljesítményt egy vagy több felhasználó elérte.

18



k. UE-t ütemezni az ütemez® az l. cellában az f . RB-t használva

∆r =

∑
j∈Cf

rj −
∑
j∈Cf

r̂j∑
j∈Cf

rj
= 1−

∑
j∈Cf

r̂j∑
j∈Cf

rj
, (19)

ahol Cf jelöli az f . RB-n a klaszterben már ütemezett felhasználók halmazát, rj a j ∈ Cf
felhasználóhoz tartozó információs bitek száma, amikor k. UE nem lett ütemezve az f . RB-n,
és r̂j jelöli a j. UE-hez tartozó információs bitek számát, amikor a k. UE-t is ütemezte az
ütemez® a klaszter f . er®forrásblokkján.

Kidolgoztam egy többcellás, súlyozás alapú ütemezési algoritmust, amely többcellás infor-
mációkat használ és OFDM alapú cellás rendszerekben alkalmazható. A javasolt megoldás-
ban az ütemez® egy összetett súlyfüggvény alapján választja ki az ütemezend® felhasználókat,
amely függvény a következ® szempontokat veszi �gyelembe

• a felhasználók szolgáltatásmin®ségi követelményeit,

• a csatornamin®séget

• a felhasználók egymásra gyakorolt interferenciahatásait

A központi egység hajtja végre a javasolt ütemezési algoritmust, amit a 2. Algoritmus részletez
(illusztrációként lásd továbbá a 6. ábrát).

Számítógépes szimulációt használva megmutattam, hogy koordinált ütemezés viszonylag
kevés javulást eredményez (∼5%) a többcellás teljesítményszabályozáshoz képest. A numeri-
kus eredmények igazolták, hogy a koordinált RRM csak kis mértékben érzékeny a transzport
hálózatbeli késleltetésre (négyszer nagyobb késleltetés csak ∼ 10% teljesítményromlást ered-
ményez).

A javasolt mérték az UE csatorna min®séget és az UE-k egymásra gyakorolt interferen-
ciahatását együttesen veszi �gyelembe kihasználva a központi egység többcellás csatornais-
meretét.

A súlyszámítást és az ütemezési algoritmus m¶ködését a 6. ábra szemlélteti. Az súlyfügg-
vény els® komponensét (QoS súly) felhasználónként számítjuk ki és kifejezi, hogy mennyire
sürg®s az adott felhasználónak az adat átvitele. A QoS súly fairnesst is biztosít, mivel egy fel-
használó nagyobb súlyt fog kapni, ahogy egyre hosszabb ideje várakozik adata a pu�erben.
A felhasználó csatornamin®sége és az egymásra gyakorolt interferenciahatások együttesen
vannak �gyelembe véve az RB súlykomponensben, ami a bevezetett relatív link ráta vesz-
teség mérték (a 3.2. Tézisben bemutatott ∆r) egy leképezése, amelyet a 6. ábra jobb fels®
része szemléltet.

Figyelembe véve mindezeket a tényez®ket az ütemezési döntésnél azt eredményezi, hogy
az algoritmus képes kompromisszumot tartani a koordinált klaszterben lév® párhuzamos
adások és a már ütemezett felhaszálók által átvihet® adatmennyiség között minden egyes
er®forrásblokkon.
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Algorithm 2: Többcellás ütemezési algoritmus

1. Vegyük az l. cellát és kezdjük az ütemezést ebben a cellában (a cellasorrend
tetsz®leges).

2. Számítsuk ki a QoS súlyt minden felhasználóra ∈ Ml és az er®forrásblokk súlyát
minden felhasználóra ∈ Ml, és ezt végezzük el az l. cella minden er®forrásblokkjára.

3. Vegyük a következ®, legnagyobb aggregált súlyú (QoS és RB súly öszzege) UE-t azon
az er®forrásblokkon, ami szomszédos az utoljára használt blokkal.

(a) Ütemezzük ezt a felhasználót a rákövetkez® RB-ken, amíg ennek a felhasználónak
a legnagyobb a súlya, van adat a pu�erében és maradt még az adási
teljesítménykorlátjából.

(b) A j. UE adási teljesítménye az f . RB-n az alábbiak alapján számolható

pj,f =
ρ(j) · I1 · I2

gj,l(j),f,1 · I2 + gj,l(j),f,2 · I1
, (20)

ahol ρ(j) jelöli a j. UE cél SINR értékét. További jelölések a 1 Algoritmus
leírásánál megtalálható.

(c) Ha a felhasználóra negatív végtelen súlyt kaptunk, akkor azt a felhasználót nem
ütemezzük többet az adott TTI-ban.

(d) Ismételjük ezeket a lépéseket a 3. lépést®l, amíg vannak ütemezend® felhasználók
és szabad er®forrásblokkok.

4. Alkalmazzuk a többcellás teljesítményszabályozó algoritmust a teljesítményértékek
újraszámolásához, és a hajtsuk végre a link adaptációt a transzport formátumok
újraszámolásához minden ütemezett felhasználóra a klaszter összes cellájában.

5. Válasszuk ki a következ® cellát és menjünk a 2. lépésre.
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Assign one consecutive RB 

Recalculate UE weight after each RB assigned to UE
If UE still has the highest weight and has remaining power

Otherwise, take the next UE

RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 RB n

RB weight function

Weight

∆r

determining the 
QoS weight per UE

UE k       ArgMaxj { QoS weight of UE j + RB weight of UE j on RB f }

Time spent in the buffer

Weight

QoS weight function

Θ

determining the RB 
weight per UE per RB

6. ábra. Súlyszámolás és ütemezés a koordinált klaszter koncepcióban

A 7. ábra igazolja a javasolt többcellás teljesítményszabályozó algoritmus el®nyeit (�Multi-
cell PC / LA� (piros) görbe). A javasolt többcellás ütemezési algoritmus teljesítményét pedig
a 7. ábra �Multi-cell PC / LA / Scheduling� görbéje mutatja.

A 8(a) ábra mutatja a link adaptáció (LA) által számolt, várt SINR eloszlását és a
ténylegesen vett SINR eloszlását a különböz® algoritmus kombinációkban. A Multi-cell -
PC/LA/Scheduling esetben, a várt SINR az esetek többségében eléri a 11 dB-es cél SINR
értéket. A Single cell - open loop PC várt SINR értéke gyakorlatilag sohasem egyezik meg a
cél SINR értékével, ami f®leg a kell®en pontos csatornainformáció hiányának tulajdonítható.
A vett SINR körülbelül 3 dB-lel nagyobb a Multi-cell - PC/LA/Scheduling esetben, mint az
egycellás, koordinálatlan megoldás esetén.

3.4. Elosztott teljesítményszabályozás és módválasztás cellás hálózattal

támogatott közvetlen eszköz-eszköz kommunikációhoz

Egy cellás infrastruktúra feletti közvetlen eszköz-eszköz (device-to-device � D2D) kommuni-
kációt a közelmúltban javasolták, mint egy hatékony eszköz er®forrás kihasználás, felhaszná-
lói kapacitás és energiafogyasztás javítására. A hagyományos cellás módszerekhez képes, itt
szükség van új eszközdetektálási módszerek, �zikai rétegbeli eljárások és rádiós er®forráske-
zel® algoritmusok tervezésére, amelyek segítenek a D2D kommunikáció potenciális el®nyeinek
megvalósításában.

A cellás infrastruktúra által támogatott közvetlen eszköz-eszköz kommunikáció három
fajta nyereséget hozhat. Az újrahasználási nyereség (reuse gain) azt jelenti, hogy a rádiós
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8. ábra. Numrikus eredmények a �zikai rétegbeli mértékekr®l többcellás RRM-et használva
1 TTI feldolgozási késleltetéssel.

er®forrást egyszerre használja a cellás és a D2D kapcsolat, ezáltal az újrahasznosítási tényez®t
(reuse factor) csökkenti még egy egyszeres frekvenciagazdélkodást használó rendszerben is
[13,14]. Másodszor, a közelségi nyereség (proximity gain) a kommunikáló felhasználók közötti
kis távolságokból ered, ami extrém magas adatátviteli sebességet, alacsony késleltetést és
alacsony energiafogyasztást eredményezhet [15]. Végül, a ugrási nyereség (hop gain) abból
ered, hogy csak egyetlen D2D linket használunk a két eszköz közötti kommunikációra a cellás
üzemmódban használt két (felfele és lefele irányuló) kapcsolat helyett. Továbbá, a D2D
kommunikáció el®segítheti új típusú vezetéknélküli peer-to-peer szolgáltatások létrejöttét
is [13, 16].

Azonban a cellás spektrumot használó D2D kommunikáció új kihívásokat állít, mivel
új interferencia szituációkkal kell megbirkóznia a rendszernek a cellás hálózathoz képest.
Például, egy OFDM alapú rendszerben, ahol a D2D kommunikáció újra felhasználhatja az
egyes OFDM er®források blokkokat (resource blocks � RBs), a cellán belüli interferencia már

22



nem elhanyagolható [17]. Olyan eseteket vizsgáltam, amelyben ugyanaz a RB használható
egyidej¶leg a cellás és a D2D kapcsolatban is, egy alá szorítva ezáltal az újrahasznosítási
tényez®t (ahogy a 9. ábra is szemlélteti).

UE1

AP1 AP2

UE2 = Tx UE

Rx UE

UE3

g1
g2

g4

g3

9. ábra. D2D kommunikáció szemléltetése, amikor egy készülék (UE1) és egy D2D pár (Tx UE
- Rx UE) ugyanazt az OFDM RB-t használja. A D2D link miatt, a cellán belüli interference,
valamint a cellák közötti interferencia a D2D és a cellás linkek között (UE3 és Rx UE között)
nagyon nagy is lehet. (Ebben a példában feltételezzük, hogy a D2D link felfele irányú cellás
er®forrásokat használ.)

A közvetlen D2D kommunikáció haszna egy adott D2D jelölt (D2D felhasználópár) szá-
mára attól függ, hogy milyen a rádiós geometria a D2D pár és a cellás UE között a saját
és a szomszéd cellában ami ugyanazt a rádiós er®forrásblokkokat használja. A módválasztás
(mode selection � MS) egy D2D speci�kus funkció, ami megengedi, hogy a bázisállomás
váltogassa a kommunikációs módot, cellás mód (bázisállomáson keresztül) és a D2D vagy
közvetlen mód (közvetlenül a két eszközt összekapcsolva) között. A módválasztása hasonló
szerepet játszik a D2D kommunikációban, mint a cellaváltás vagy hívásátadás (handover) a
hagyományos cellás rendszerekben abban az értelemben, hogy a D2D adó átkapcsolhatja az
adását a kiszolgáló bázisállomás és a D2D vev® között. Következésképpen a módválasztás a
néhány száz milliszekundum nagyságrend¶ id®skálán kell, hogy m¶ködjön.

Annak érdekében, hogy a teljesítményszabályozás és módválasztás együttes hatását ele-
mezni lehessen, javasoltam egy elosztott teljesítményszabályozó eljárást, amely könnyen
együtt tud m¶ködni a javasolt módválasztó algoritmussal. A legjobb tudásunk szerint ed-
dig nem dolgoztak ki olyan elosztottan futtatható teljesítményszabályozó technikát D2D
kommunikációra, ami minimalizálná az összteljesítményt valamely összkapacitás feltétel �-
gyelembevételével. Ezért javasoltam egy ilyen teljesítményszabályozó algoritmust OFDM
alapú, cellás hálózattal támogatott D2D kommunikációra.

4. Téziscsoport. [J1, C1, J2] Javasoltam egy alacsony komplexitású módválasztó algo-
ritmust (4.1. Tézis) és egy elosztott teljesítményszabályozó algoritmust (4.2. Tézis) cellás
hálózattal támogatott D2D kommunikációra. Megmutattam, hogy a közvetlen eszköz-eszköz
kommunikáció alkalmazásával jelent®sen csökkenthet® a szükséges össz adási teljesítmény és
egy el®re de�niált cél összkapacitás érték megvalósíthatatlanságának valószín¶sége (infeasibi-
lity ratio) a hagyományos cellás m¶ködéshez képest. Szintén megmutattam, hogy az együttes
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teljesítményszabályozás és módválasztás kulcsfontosságú RRM funkciók az új interferencia-
hatások kezelésében és a D2D kommunikáció potenciális nyereségeinek megvalósításában.

Kidolgoztam egy gyakorlatban is alkalmazható, heurisztikus módválasztó algoritmust
(4.1. Tézis), amely dinamikusan kiválasztja a legjobb üzemmódot két kommunikáló felhasz-
náló között.

4.1. Tézis. [J1] Adtam egy alacsony komplexitású, cellán belüli slow fading információn
alapuló módválasztó algoritmust két változattal cellás hálózat által támogatott D2D kommu-
nikációra, amelyet a 3. Algoritmus pszeudókódleírása részletez. A javasolt megoldás akkor
választ közvetlen D2D módot a D2D jelölt pár kommunikációjához, ha a hasznos linkek hi-
potetikus kapacitása nagyobb mint az interferáló linkeké. Megmutattam, hogy a 2-es variáns,
ami csak a D2D linket (g2 link, lásd a 9. ábrát) és D2D adó és a bázisállomás közötti linket
(g3) veszi �gyelembe (azaz nem feltételezi a cellás UE és a D2D pár kiválasztását (pairing
decision)), közel azonos teljesítményt nyújt, mint az 1-es variáns, ami mind a négy kommu-
nikációs link (g1-g4) ismeretét igényli.

Az algoritmus tartalmaz egy bps/Hz-ben mért rendszerparamétert (∆). A paraméter
növelésével a módválasztó algoritmus egyre konzervatívabbá válik és kevesebbszer választja
a közvetlen D2D kommunikációt. Negatív∆ estén az algoritmus gyakrabban választja a D2D
módot. A javasolt megoldás képes alkalmazkodni a valós helyzetekhez és elkerüli a cellán
belüli párhuzamos adást (azaz a D2D módot), ha nagy cellán belüli interferencia várható.

A 2-es variáns el®nye, hogy csak a D2D link (g2) és a D2D adó és a bázisállomás közötti
link (g3) ismeretét feltételezi, azaz, függetlenül végre lehet hajtani a pairing algoritmustól,
ami eldönti, hogy melyik, cellán belüli felhasználó használja ugyanazt az er®forrásblokkot,
mint a D2D pár.

Továbbá, javasoltam egy gyakorlatban is alkalmazható cél SINR követ® teljesítménysza-
bályozó algoritmust cellás hálózat által támogatott D2D kommunikációhoz. Az algoritmus
csak korlátozott csatornaállapot információt használ, mivel csak a teljes vett jel kovarian-
ciamátrix becslését és ennek az adóhoz történ® visszacsatolását igényli. Ezt az információt
arra használják az adók, hogy elosztott módon be tudják állítani az adóteljesítményt úgy,
hogy egy el®re de�niált cél SINR értéket elérjenek a vev®knél. Kidolgoztam egy cél SINR
érték beállító algoritmust is, ami kombinálható a teljesítményszabályozó algoritmussal a fel-
használt összteljesítmény minimalizálása érdekében, �gyelembe véve összkapacitás feltételt
és minimális link min®séget is mind a cellás, mind a D2D átviteli linkeken.

A cél SINR követ® teljesítményszabályozás két részfeladatból áll: (1) be kell állítani cél
SINR értékeket, amelyek eltér®ek lehetnek a cellás és a D2D linkeken, és (2) meg kell találni
azokat a teljesítményértékeket, amelyek megvalósítják a beállított cél SINR értékeket. Az
els® részfeladat megoldására javasoltam egy közel optimális heurisztikus cél SINR beállító
algoritmust. A második részfeladat megoldásához módosítottam egy, már létez® algoritmust
[18], ahol enyhítettem azt a feltételezést, hogy minden csatornamátrixnak ismertnek kell
lenni minden adónál. Ehelyett, az általam javasolt megoldásnál a feltételezés az, hogy a
k. vev® megbecsüli a teljes vett jel (saját jel, interferencia és zaj) kovarianciamátrixát és
visszacsatolja ezt az információt az adóhoz.
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Algorithm 3: Alacsony komplexitású módválasztó algoritmus (két variánssal) cellán
belüli slow fading információt használva

Input: ∆, ρ, σ2
n, p = pmax, cellák száma (L), és gk,j = d−ρ

k,jχk,j , k = 1, . . . ,K, j = 1, . . . , J ,
ahol K és J jelölik a vev®k és az adók számát.

Output: Döntés a preferált kommunikációs módról (D2D vagy cellás) minden cellára:
useD2Dl ∈ {True,False}, l = 1, . . . , L.

Jelölések:
BSl - az l. cella bázisállomása,
CellUEl - a cellás UE az l. cellában,
RxDl - a D2D vev® az l. cellában,
TxDl - a D2D adó az l. cellában,
for l=1 to L do

1. A hasznos (useful � u) jel path loss értéke Cellás (C) módban gBSl,CellUEl
,

hipotetikus SNR

γu,C
l =

p · gBSl,CellUEl

σ2
n

;

2. A hasznos jel path loss értéke D2D módban gRxDl,TxDl
, hipotetikus SNR

γu,D2D
l =

p · gRxDl,TxDl

σ2
n

;

3. Az interferáló (i) jel path loss értéke Cellás módban gBSl,TxDl
, hipotetikus SNR

γi,C
l =

p · gBSl,TxDl

σ2
n

;

4. Az interferáló jel path loss értéke D2D módban gRxDl,CellUEl
, hipotetikus SNR

γi,D2D
l =

p · gRxDl,CellUEl

σ2
n

;

5. Az el®nyös mód kiválasztása:
if (log2 (1 + γu,D2D

l ) + log2 (1 + γu,C
l )− log2 (1 + γi,D2D

l )− log2 (1 + γi,C
l ) > ∆)

(1-es variáns)

OR: (log2 (1 + γu,D2D
l )− log2 (1 + γi,D2D

l ) > ∆) (2-es variáns) then

useD2Dl = True
else useD2Dl = False;

end
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4.2. Tézis. [J1,C1,J2] Javasoltam egy elosztott teljesítményszabályozó algoritmust a cellás
hálózattal támogatott közvetlen eszköz-eszköz kommunikációhoz, amely két részb®l áll: (1)
cél SINR értékek adaptív beállítása és (2) a cél SINR értékek eléréséhez szükséges adási
teljesítmény beállítása minden átviteli linken.

Az adaptív cél SINR beállító algoritmus

• beállítja a cél SINR értékeket minden átviteli linken úgy, hogy az összteljesítmény közel
minimális lesz egy adott összkapacitás értékhez.

• slow fading (shadow fading and pathloss) információt igényel csak

• támogatja bizonyos minimum szolgáltatásmin®ség elérését, és

• valós rendszerekben is kivitelezhet®.

Az algoritmusleírás pszeudókódját a 4. Algoritmus részletezi.
A beállított cél SINR értékehez adási teljesítményt állító algoritmus

• méri a teljes vett jel kovariancamátrixát és visszaküldi az adónak, ezáltal az adó csak
a saját vev®je közötti csatorna (Hk,k) ismeretét igényli, és

• valós rendszerekben is alkalmazható.

A pontos algoritmusleírást az 5. Algoritmus tartalmazza. A javasolt teljesítményszabályozás
kiértékelése segítségével megmutattam, hogy az OFDM alapú, cellás hálózat által támogatott
közvetlen D2D kommunikációnál, az ugrási nyereség elhanyagolásával, csak a közelségi és
újrahasználási nyereségek jelent®s energiacsökkenéshez (∼70 - 200 %) vezetnek a felhasználó
készülékében, valamint csökkentik az infeasibility arányt (30-80%) a cellás módhoz hasonlítva,
miközben egy adott szint¶ fairness is bíztosítható.

Az elosztott teljesítményszabályozó algoritmus teljesít®képességét (4.2. Tézis) összeha-
sonlítottam az optimális teljesítményszabályozással, amit az Augmented Lagrangian Penalty
Method (ALPF) nem-konvex optimalizálási eljárás segítségével határoztam meg. A javasolt
algoritmus konzisztensen optimális közeli teljesítményt mutat mind SIMO, mind MIMO
környezetben.

Kidolgoztam egy Monte-Carlo szimulációs keretrendszert, amely tartalmazza a vett jel
modelljét beleértve a térbeli multiplexálás típusú MIMO átviteli módot lineáris MMSE
vev®vel. Implementáltam a javasolt módválasztó és elosztott teljesítményszabályozó algorit-
musokat a fent említett szimulációs keretrendszerbe. A két vizsgált teljesítménymutató az
összteljesítmény egy adott cél összcapakitás értékhez és annak valószín¶sége, hogy egy adott
összkapacitás eléréséhez beállított cél SINR értékek nem megvalósíthatóak (infeasibility ra-
tio). Egy cél SINR értéket akkor tekintünk nem megvalósíthatónak, ha annak eléréséhez
szükséges adási teljesítmény magasabb, mint az UE maximális adási teljesítménye.

A javasolt teljesítményszabályozás fairnesst garantáló képessége és a módválasztó algo-
ritmus alacsony komplexitása vonzó lehet a jöv®beli cellás hálózatok által támogatott D2D
kommunikáció számára. A kiértékelés néhány érdekes eredményét szemlélteti a 10. ábra.
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Algorithm 4: Adaptív cél SINR beállítás
Input: Csum, SINRmin > 0,∆ > 1, ρ, ϵ > 0, σ2

n és gk,j = d−ρ
k,jχk,j , k = 1, . . . ,K, j = 1, . . . , J , ahol K

és J jelölik a vev®k és az adók számát.
Output: Γ(t)

Adott t = 0,b(0) = [b
(0)
1 , . . . , b

(0)
K ] = 0, és γ(0)

k = SINRmin, p
(0)
k = γ

(0)
k · σ2

n/gk,k, k = 1, . . . ,K.
repeat

1. for k=1 to K do
Számítsuk ki a becsült adóteljesítményt, ami ahhoz szükséges, hogy az SINR-t egy ∆
értékkel növeljük:

∆P
(t)
k =

γ
(t)
k (∆− 1)

(
J∑

j ̸=k

p
(t−1)
j gk,j + σ2

n

)
gk,k

;

Számítsuk ki a kapacitásnövekedést, amit a megnövekedett SINR okoz:

capInc
(t)
k = log2

(
1 + γ

(t)
k ·∆

)
− log2

(
1 + γ

(t)
k

)
;

Számoljuk ki a hasznossági vektort b(t)k =
capInc

(t)
k

∆P
(t)
k

.

end

2. Válasszuk ki azt a felhasználót, akinek a legnagyobb a hasznossági értéke:
if (|b(t)i − b

(t)
j | < ϵ,∀i, ∀j, i ̸= j) then

bestUE(t) = argmax {g1,1, . . . , gk,k}

else bestUE(t) = argmax {b(t)}
3. Frissítsük a cél SINR értéket a legnagyobb hasznossági értékkel

rendelkez® felhasználóra:

γ
(t+1)

bestUE(t) = γ
(t)

bestUE(t) ·∆.

4. Számítsuk ki a jelenlegi összkapacitást:

C(t+1) =

Nt∑
s=1

log2 (1 + γ
(t+1)
k ).

5. t=t+1;

until Csum ≥ C(t);
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Algorithm 5: Iteratív elosztott adási teljesítmény és teljesítmény betöltés optimali-
zálás vett teljes jel kovariancamátrixának mérése alapján

Adott t = 0 (iteráció számláló), Ptot, εgap és T
(0)
k = INt ∀ k. {·}(i,j) jelöli a mátrix i. sorának

j. elemét.
Inicializáljuk a cél SINR értékeket Γ(0) = diag

(
γtgt
k

)
, ahol γtgt

k a beállított cél SINR érték a

k. vev®nél és p(0) a kezdeti adási teljesítmény.
repeat

1. t = t+ 1.

2. for k=1 to K do
A k. vev® megméri Φk értéket:

Φ
(t)
k =

K∑
j=1

P
(t−1)
j d−ρ

k,jχk,jHk,jT
(t−1)
j T

(t−1)†
j H†

k,j +Ntσ
2
nINrxNr ; (21)

A k. vev® visszaküldi a becsült (mért) Φk értéket a k. adónak;

A k. adó kiszámolja a redukált Φred
k értéket:

Φ
red,(t)
k = Φ

(t)
k − P

(t−1)
k d−ρ

k,kχk,kHk,kT
(t−1)
k T

(t−1)†
k H†

k,k

=
∑
j ̸=k

P
(t−1)
j d−ρ

k,jχk,jHk,jT
(t−1)
j T

(t−1)†
j H†

k,j +Ntσ
2
nINrxNr ; (22)

A k. adó kiszámítja az e�ektív interferenciát (ζk,s):

ζ
(t)
k,s =


(
d−ρ
k,kχk,kH

†
k,k

(
Φ

red,(t)
k

)−1

Hk,k +
1

P
(t−1)
k

INtxNt

)−1


(s,s)

; (23)

A k. adó kiszámítja az optimális teljesítmény betölt® mátrixot, T
(t)
k -t és Pk-t:

{
T

(t)
k

}(s,s)

=

√√√√ ζ
(t)
k,sNt∑Nt

w=1 ζ
(t)
k,w

, ∀s ∈ [1, Nt];

P
(t)
k = maxs

{
ζ
(t)
k,s∣∣∣{T(t)

k }(s,s)
∣∣∣2 (γtgt

k + 1)
}
; (24)

end

until | P (t)
k − P

(t−1)
k |≤ εgap, ∀ k;
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10. ábra. Átlagos összteljesítmény különböz® esetekben amikor a D2D pár egymástól ISD/5
távolságon belül helyezkedik el egy hétcellás rendszerben. Amikor egy minimum SINR-t
megkövetelünk (�+F� jelöli ezt, ahol F a fairnessre utal), adaptív cél SINR érték beállítás
módválasztással (1-es variáns) együtt nyújtja a legjobb teljesítményt. Az átlagos összteljesít-
mény természetesen sokkal alacsonyabb, amikor nincs minimális SINR követelmény (�legalsó�
görbe).

4. Az eredmények alkalmazhatósága

Az 1. Téziscsoportban bemutatott eredmények hasznos betekintést adnak az optimális rádiós
er®forrásallokációval elérhet® maximális nyereségbe egy- és többfelhasználós MIMO rendsze-
rekben adó oldali diverzitást és térbeli multiplexálást alkalmazva. Ezek az eredmények fontos
útmutatást adnak mai és jöv®beli RRM algoritmusok (pl. rank adaptáció, teljesítménysza-
bályozás, és módválasztás) fejlesztéséhez.

A 2., 3. és 4. Téziscsoportokban javasoltam számos gyors rádiós er®forráskezel® algo-
ritmust a spektrális hatékonyság növelésére modern cellás hálózatokban, mint például az
LTE-ben és and LTE-Advanced rendszerekben. A 2. Téziscsoportban bemutatott cellák kö-
zötti interferencia koordinálására szolgáló algoritmusok közvetlenül alkalmazhatóak az LTE
és az LTE-Advanced rendszerekben a szabvány változtatása nélkül. Ezek az algoritmusok
közvetlen kontribúciói voltak az LTE szabványosítási folyamatának (lásd, például [CO1]
és [CO2]) és az LTE bázisállomás (eNodeB) termék-implementációjában is szerepelnek és
jelenleg is használják ezeket.

A 3. Téziscsoport eredményei az LTE-Advanced rendszerekben alkalmazhatók, ahol a
bázisállomások közötti gyors információcsere lehet®sége (RRM és jelfeldolgozó algoritmu-
sok számára) integráns része a rendszernek. A 3. Téziscsoportban javasolt algoritmusok jól
beleilleszkednek az LTE-Advanced koordinált többpontos átvitel (Coordinated Multipoint
Transmission � CoMP) javaslatába.

A 4. Téziscsoport hasznos útmutatást ad egy közvetlen eszköz-eszköz kommunikációt
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támogató jöv®beli rádiós rendszer legfontosabb tervezési kihívásaira és elérhet® teljesítmé-
nyére. A javasolt algoritmusok �gyelembe vesznek számos ODFM alapú, D2D kommuniká-
ciót támogató rendszerhez szükséges gyakorlati korlátot, így könnyen telepíthet® egy ilyen
környezetbe. A 3GPP-ben a D2D kommunikációt nemrégiben elfogadták mint study item
(SI) az LTE-Advanced (Release 12) szabványosítási folyamatában [19].
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