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1. Bevezetés
A vezeték nélküli távközlés bővülése napjainkban is töretlenül zajlik. A világ szá-
mos országában a mobil előfizetések száma meghaladja a lakosság teljes létszámát,
jelezve a mobil távközlés népszerűségét. A második- és harmadik generációs (2G),
(3G) mobil távközlési rendszerek tervezése óta az Internet világában számos olyan
sávszélesség-igényes alkalmazás jelent meg (online videó, zeneletöltés, stb.), amelyekre
a jelenlegi (3G) mobil internet előfizetők is igényt tartanak. A 3G hálózatok azon-
ban nem alkalmasak az ilyen mértékben megnövekedett átviteli sebesség igény kiszol-
gálására, alapvetően a bennük alkalmazott rádiós megoldások okán, szükségessé téve új
gyökeresen új technológiák, és így a mobil távközlési hálózatok egy újabb generációjá-
nak a megjelenését. A negyedik generációs (4G) mobil távközlési rendszerek fejlesztése
és szabványosítása jelenleg is folyamatban van, az egyes hálózati elemek feladatainak
módosítása, finomítása, új elemek definiálása mai is kutatások tárgyát képezi. A 4G
rendszerek alapvető célja, hogy széles körben elérhető és biztonságos internet protokoll
(Internet Protocol (IP)) alapú átvitelt valósítson meg, a mobil rendszerek korábbi ge-
nerációihoz (2G, 3G) képest jóval nagyobb adatátviteli sebességgel.

A különböző távközlési rendszerek szabványosítását felügyelő Nemzetközi Távköz-
lési Egyesület (International Telecommunication Union (ITU)) 2009-ben megfogalma-
zott International Mobile Telecommunications (IMT)-Advanced előírásai szerint a 4G
rendszereknek számottevő előrelépést kell elérniük a multimédiás (hang, videó) szol-
gáltatások biztosítása során. "Gyorsan mozgó" (autóban, vonaton utazó) felhasználók
számára is biztosítaniuk kell a 100 Mbit/sec körüli csúcs átviteli sebesség értéket, az
alacsony mobilitású (gyalogos, kerékpár) felhasználóknak pedig az 1 Gbit/sec körüli
csúcs átviteli sebességet. A Third Generation Partnership Project (3GPP) Long-Term
Evolution (LTE) és a Worldwide Interoperability for Microwave Access (WIMAX)
hálózatoknak a 4G követelményeket teljesítő verziói az LTE Advanced (LTE-A) és
and WirelessMAN-Advanced neveket fogják viselni.

A fent megfogalmazott előírásokat a 2G és 3G rendszerekben alkalmazott rádiós
átviteli megoldásokkal igen nehezen lehetne teljesíteni. A 4G követelményeket teljesítő
LTE-A és WirelessMAN rendszerek azonban az ún. ortogonális frekvencia-osztásos
multiplexálási (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)) technikát alkal-
mazzák mint a fizikai réteg kulcsfontosságú átviteli megoldását, amely során a nagy-
sebességű adatfolyamot nagyszámú de alacsony sebességű rész-adatfolyamra bontják
és ún. alvivők segítségével továbbítják. Az alvivőket egymásra ortogonális vivőfrekven-
ciákon helyezik el a frekvenciatartományban. Az OFDM segítségével jóval nagyobb
spektrális hatékonyságú átvitel valósítható meg, mint a "hagyományos" ún. egyvivős
megoldásokkal, mivel az OFDM a többutas terjedésből származó káros hatásokkal
(szimbólumközi áthallás, frekvenciaszelektív fading stb.) szemben nagyfokú védel-
met nyújt. Az OFDM átvitel többfelhasználós kiterjesztése az Orthogonal Frequency-
Division Multiple Access (OFDMA), amely további hatékonyság növekedést képes biz-
tosítani az ún. többfelhasználós diverziti (multiuser diversity) segítségével a rendszer
spektrális hatékonyságának növelésére, optimalizálási lehetőségként kihasználva, hogy
egy cellás rendszeren belül a rádiós csatorna a bázisállomás és a különböző felhasználók
között különböző frekvenciaválaszokat eredményezhet.
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Az OFDMA spektrális hatékonyságbeli nyeresége a többantennás átviteli tech-
nikákkal (Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)) való kiterjesztésével tovább növel-
hető. A 4G követelményeket teljesítését célzó fenti két szabványosítás alatt álló rend-
szerben az ún. "M szintű" kvadratúra amplitúdó modulációs technikát (Quadrature
Amplitude Modulation (QAM)) alkalmazzák, ahol M a lehetséges szimbólumok számát
jelöli, amely változtatható a rádiós csatorna aktuális állapota szerint. A nagy spekt-
rális hatékonyságot biztosító OFDMA-MIMO átvitel során számos lehetőség nyílik a
rendszer spektrális hatékonyságának a növelésére fizikai és közeghozzáférési rétegbeli
ún. ütemező- (scheduling) megoldások (algoritmusok) alkalmazásával, amelyek ál-
talában alvivőnkénti teljesítményszabályzást, adaptív M szintű modulációt és az al-
vivőknek az egyes felhasználókhoz történő kiosztását foglalják magukban, a rádiós
átviteli spektrális hatékonyságának a növelését szolgálva. Az ütemező algoritmusok
tervezéséhez és értékeléséhez elengedhetetlenül szükséges az átvitel szimbólumhibaará-
nyának (Symbol-Error-Ratio (SER)), bithibaarányának (Bit Error Ratio (BER)) vagy
spektrális hatékonyságának a valósághű becslése, mely feladatokra megoldásokat mu-
tatok be az I. Téziscsoportban.

Egy cellás mobil rendszerben nagyon fontos, hogy a felhasználók számára ked-
vezőtlen rádiós terjedési körülmények között is biztosítani kell az előírt átviteli sebes-
séget, amit csak a rendszerben rendelkezésre álló erőforrások megfelelő átcsoportosítá-
sával oldható meg, fenntartva a felhasználók között az ún. igazságosságot (fairness) az
elérhető átviteli sebesség szempontjából, amelynek megvalósítására egy számítástech-
nikailag hatékony megoldást mutatok be a II.1 Tézisben OFDMA átvitel esetén. A II.2
Tézisben a OFDMA-MIMO rádiós ütemezés tervezéséhez adtam meg valósághű ana-
litikus számítást a spektrális hatékonyságra, Rayleigh-fadinges terjedést feltételezve,
szemben az irodalomban általában előforduló Shannon-korlát alapú kapacitásbecsléssel.
Az OFDMA-MIMO ütemező algoritmusok által elérhető kapacitásbeli nyereség tovább
növelhető azzal a lehetőséggel, ha az alvivőnkénti teljesítményszabályozást kiterjesztjük
az adóanennánkénti teljesítményszabályzással, ami az egyes alvivőkhöz rendelt adótel-
jesímény értékek további felosztását jelenti az átvitelben résztvevő adóantennák között
oly módon, hogy a lehető legnagyobb kapacitást érjük el az adott alvivőn. A II.3 és
II.4 Tézisekben erre adok megoldást egy, a szakirodalom tanulmányozása után korsz-
erűsége és nagy spektrális hatékonysága miatt kiválasztott OFDMA-MIMO ütemező
algoritmuson belül megvalósítva, és annak spektrális hatékonyságát tovább növelve.

Az OFDMA-MIMO átvitel helyes működéséhez elengedhetetlen a rádiós csatorna
aktuális állapotát leíró információ (Channel State Information (CSI)) ismerete, hiszen
az ütemező megoldások a rádiós csatorna pillanatnyi állapotának megfelelően adap-
tív módon kell, hogy működjenek. Az OFDMA-MIMO alapú rendszerekben a szab-
ványosítás során nagy figyelmet fordítanak a rádiós csatorna becslésének megvalósítá-
sára, amely (adó oldalon) ismert tartalmú ún. referenciajelek alapján történik a vevő
oldalon úgy, hogy a rádiós csatorna által késleltetett és csillapított referenciajelekből
következtetnek a rádiós csatorna aktuális állapotára. A referenciajeleket a hasznos ada-
tokat hordozó szimbólumok közé illesztik mind az idő- mind a frekvenciatartomány-
ban elosztva. A rádiós csatornát azonban nem lehet tetszőleges pontossággal mérni
még akkor sem, ha a hasznos szimbólumokat is referenciajelekkel kitöltve egy kizárólag
mérési célokra létrehozott rendkívül költséges rendszert hoznánk létre, hiszen a vélet-
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lenszerű zaj és interferencia additív hatásai miatt a csatornát csak valamilyen közelíteni
lennénk képesek. Ezen kívül a rádiós csatorna időben változó viselkedést mutat, egy ak-
tuális időpillanatra végzett vevő oldali csatornabecslés eredményeit pedig már csak egy
következő ütemezési periódusban tudjuk figyelembe venni (az adó oldalon), amelyben
már megváltozott terjedési tapasztalhatunk.

A MIMO átvitel során ún. előkódolást (precoding) alkalmaznak, amely a csatornau-
tak térbeli korrelációs tulajdonságait hivatott kompenzálni. A vevő oldalon a becsült
rádiós csatorna alapján kiszámítható egy ún. előkódolási mátrix, amellyel az adó oldali
jelvektort beszorozva kedvezőbb korrelációs viszonyokat (vagyis alacsonyabb korrelált-
ságot) érhetünk el a különböző antennákon vett jelek között. Az előkódolás a gyakorlati
többantennás rendszerekben tipikusan egy az adó oldalon rendelkezésre álló mátrix
készletből történik, amelyből a kiválasztás a vevőtől az adó felé a rádiós csatornán
visszacsatolt ún. előkódolási mátrix indikátor (Precoding Matrix Indicator (PMI))
segítségével történik. A PMI hibás átvitele vagy elvesztése, és a helytelenül kiválasz-
tott előkódolási mátrix szintén okozhatja a rendszer által elérhető spektrális hatékony-
ság csökkenését. A III. Téziscsoportban a csatornabecslési és PMI visszacsatolási hi-
bákra adtam meg különböző modelleket, amelyeknek a rendszer BER ill. Block Error
Ratio (BLER) értékeire gyakorolt káros hatásait vizsgáltam.

2. Kutatási előzmények
A rádiós csatorna elméleti kapacitását a bithibaarány (BER) ismeretében tudjuk meg-
határozni további egyszerű számítások alkalmazásával. A számítási folyamat során a
BER ill. a SER kiszámítása jelenti a legnagyobb kihívást. A szakirodalomban nem
állnak rendelkezésre jelenleg olyan számítási megoldások, amelyek kompakt formában
tartalmaznák annak a lehetőségét, hogy többféle fading- és interferencia modell figye-
lembevételével adjuk meg a BER és SER értékeket tetszőleges M értékekre. A ren-
delkezésre álló megoldások (lásd disszertáció 2. fejezetének bevezetése, 5. old.) vagy
csak becsléseket valósítanak meg, vagy csak igen korlátozott fading és interferencia kö-
rülmények között alkalmazhatók. Ennek a hiányosságnak a pótlására az M szintű
Quadrature Amplitude Modulation (QAM) és Phase Shift Keying (PSK) modulá-
ciók számára olyan általános analitikus számítási módszereket dolgoztam ki, amelyek
háromféle (Rayleigh-, Rice-, Nakagami-) fading környezetre és széles palettán mozgó
sztochasztikus interferenciamodellek esetében adnak pontos eredményeket a BER és a
SER értékekre. A számítási módszereket az I.1-I.4 Tézisekben mutatom be.

A bevezetésben ismertett fairness növelésére adtam megoldás OFDMA átvitel ese-
tén a II.1 Tézisben annak érdekében, hogy a kedvezőtlen rádiós viszonyokat "elszenve-
dő" (pl. távoli) felhasználók azonos eséllyel férjenek a rádiós erőforrásokhoz mint a többi
felhasználó. Ennek megvalósításához a bázisállomásban rendelkezésre álló adóteljesít-
ménynek egy előzetes (az alvivőkre való szétosztása előtti) felosztására van szükség
oly módon, hogy azonos jel-zaj viszonyt (Signal-to-Noise-Ratio (SNR)) biztosítsunk
mindegyik felhasználó számára.

Az OFDMA-MIMO átvitel spektrális hatékonyságának a növelését tűztem ki célul
egy a szakirodalomból korszerűsége és nagyfokú spektrális hatékonysága alapján válasz-
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tott OFDMA-MIMO erőforráskezelő algoritmuson belül megvalósítva. A referencia
algoritmus, és általában a fizikai rétegbeli ütemező megoldások működésében egy kor-
rekció végrehajtását tartottam indokoltnak, mivel a működés során a rádiós csatorna
kapacitását a Shannon-korlát szerint számítja, ami egy meglehetősen laza felső kor-
látot jelent pl. egy fadinges átvitel során egy valóságos modulációval elérhető kapa-
citáshoz képest. A Shannon-korláttal való számítás a témakörben fellehető erőfor-
ráskezelő algoritmusok nagy részére igaz. A valósághű működés érdekében az algorit-
mus működése során és az eredményezett (alvivő-, adóteljesítmény-, antenna-) alloká-
ció (kiosztás) alapján számított eredő átviteli sebességet a Shannon-korlát helyett az
adaptív M -QAM modulációval Rayleigh-fadinges csatornán elérhető átviteli sebesség
szerint végeztem a számításokat az I. Téziscsoportban bemutatott BER eredmények
alapján.

Az erőforráskezelés spektrális hatékonyságának növelése érdekében pedig az egyes
OFDM alvivőkre kiosztott adóteljesítmények további felosztását láttam indokoltnak
a különböző adóantennák számára, mivel egy többantennás elrendezés során az egyes
adó- és vevőantennák közötti jelutakon más-más csillapítás tapasztalható, amelyekre az
egyenletes teljesítménykiosztás nem jelent optimális megoldást. A módszer részleteinek
bemutatása a II.2-II.4 Tézisekben található.

A bevezetésben említett CSI információnak a hibás visszacsatolásának a rend-
szer spektrális hatékonyságára vonatkozó hatásainak vizsgálatát indokoltnak látom,
mivel egy valóságos rendszerben mindig csak adott pontossággal rendelkezhetünk a
rádiós csatornára vonatkozó információval. Az erre vonatkozó valósághű hibamodellek
hasznos információval szolgálhatnak egy valós rendszer tervezésekor.

3. Módszertan
Az I. Téziscsoportnál a SER és BER vizsgálatok analitikus számítások szerint történtek
sztochasztikus interferencia- és a fading modellek figyelembevételével. A SER és BER
kifejezések átlagos értékét határoztam meg várható érték számítással, amelyek sok
esetben egyszerűsödnek a bemutatott modellnek köszönhetően oly módon, hogy néhány
eloszlásnak az ismert momentum generáló függvénye segítségével számolhatunk.

A II. Téziscsoport eredményeinek a bemutatásához az OFDMA és MIMO-val kiter-
jesztett OFDMA erőforráskezelő algoritmusokat szimulációval vizsgáltam. A felhaszná-
lóknak a cellán belüli elhelyezkedését véletlenszerűen generáltam, véletlenszerű távol-
ságot eredményezve, amely alapján különböző átlagos csillapítás értékeket kapunk az
egyes felhasználókra. Az OFDMA-MIMO rádiós csatornát többutas korrelált Rayleigh-
fadinges csatornák segítségével generáltam véletlenszerű késleltetés- és csillapítás érté-
kekkel, változtatható adó oldali korrelációs mátrix alkalmazásával. A szimbólumok,
ill. bitek átvitelének hosszadalmas szimulációja és ennek során a hibás bitek számá-
nak összesítése alapján végzett BER meghatározás helyett analitikus számításokat
végeztem az átviteli sebességre az aktuálisan számított BER értékek alapján, amelyet
a csatorna aktuális csillapítása, a kiosztott (alvivőnkénti, antennánkénti) adóteljesít-
mény értékek, az additív fehér Gauss-zaj (Additive White Gaussian Noise (AWGN))
spektrális teljesítménysűrűsége és az OFDM alvivők sávszélessége határoz meg.
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A III. Téziscsoportban bemutatandó CSI és PMI hibamodellek vizsgálatához a Bécsi
Műszaki Egyetemen kifejlesztett LTE rádiós átviteli szimulátort [13] vettem igénybe,
LTE specifikus hithiba- (BER) és blokkhibaarány (BLER) értékeket.

Megjegyzés: A tézisek tömör megfogalmazását minden esetben dőlt betűvel jelez-
tem. A tézisek bővebb kifejtéseit a "�" karakterrel zárom le minden tézis esetén a kön-
nyebb elkülöníthetőség érdekében. A disszertációból hivatkozott képletekre és ábrákra
minden esetben 2 db számjeggyel hivatkoztam (ponttal elválasztva); az első számjegy
a fejezet címét, a második pedig a képlet sorszámát jelöli a disszertáció aktuális fe-
jezetén belül. A Tézisfüzetben egyetlen számjeggyel jelöltem a képleteket ill. ábrákat,
a disszertációban és a Tézisfüzetben szereplő ábrák és egyenletek összetévesztésének
elkerülése érdekében.

4. Új tudományos eredmények

4.1. Lineáris modulációs technikák interferenciaanalízise
Ebben a pontban az I. Téziscsoportot mutatom be, amely 4 db tézisből áll. Az egyes
tézisek az M -QAM és M -PSK lineáris modulációs eljárások hibaanalízisére adnak ana-
litikus számítási megoldásokat különböző fading- és interferenciamodellek figyelembe-
vételével.

I.1 TÉZIS [J1, J2]. Analitikus kifejezéseket adtam meg a disszertációban (2.4 pont)
szereplő interferenciamodellben definiált ún. spektrális átlapoltság általános eredményét
alkalmazva "sinc" és "emelt koszinusz" spektrális alakkal rendelkező jelek esetére.

A modulációs eljárások hibaanalízisének végrehajtásához a hasznos jel és az additív
fehér Gauss-zaj a vizsgált vevőkészülékbe érkező beérkező energiáinak figyelembevétele
mellett szükség van az egyes interferáló jelek – a vizsgált vevőben mérhető – energiájá-
nak a leírására is. A disszertáció 2.4 pontjában (10. old.) bemutatott interferencia-
modell az interferáló jelek pillanatnyi vett teljesítménye mellett figyelembe veszi azok
spektrális jelalakját is, amellyel egy v (∆fk) idő-, vagy

[
1

Hz

]
dimenziójú ún. spektrá-

lis átlapoltság értéket kapunk az alábbi kifejezés szerint (disszertáció (2.18) egyenlet,
10. old.)

v (∆fk) =

∞∫
−∞

Sηk
(f − ∆fk)S (f) df

∞∫
−∞

S (f) df
, (1)

amelyben Sηk
(f − ∆fk) és S (f) a hasznos és a k-adik interferáló jel spektrális telje-

sítménysűrűség függvényeit jelölik ∆fk frekvenciatartománybeli távolsággal, amely a
hasznos jel és a k-adik interferáló jel vivőfrekvenciái között értelmezendő.

Az (1) kifejezés levezetése a [J1] cikk társszerzőjének az eredménye. A jelenlegi
tézisben az (1) kifejezés kiszámítására adtam meg analitikus eredményeket arra a két
esetre, amikor a hasznos jel és az interferáló jelek külön-külön sin(x)/x illetve külön-
külön "emelt koszinusz" jellegű spektrális alakkal rendelkeznek.
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A spektrális átlapolódás kiszámítása sinc spektrális jelalakok esetén. Az
OFDM átvitel esetén legtöbbször négyszögimpulzusokat alkalmazunk az egyes alvivők
időtartománybeli jeleiként, sinc2 (.) jellegű spektrális alakot eredményezve (disszertáció
A.3 függelék). Ebben az esetben az (1) kifejezés számítása a következőképpen írható
fel (disszertáció 11. old.)

vOFDM (∆fk) = Ts

∞∫
−∞

(
sin(π(f−∆fk)Ts)

π(f−∆fk)Ts

)2( sin(π·f ·Ts)
π·f ·Ts

)2
df

∞∫
−∞

(
sin(π·f ·Ts)

π·f ·Ts

)2
df

, (2)

amelyben ∆fc = 1/Ts az OFDM alvivőtávolságokat jelenti [Hz]-ben megadva Ts szim-
bólumidővel. Ha a számítás során az alvivők közt interferencia-mentes (Inter-Carrier
Interference (ICI)) OFDM átvitelt feltételezünk, akkor a távolság két szomszédos al-
vivő között mindig konstans ∆fc marad, azt eredményezve, hogy a vizsgált OFDM vevő
eszköz bármely alvivőjéhez tartozó frekvenciatartománybeli jel és valamely interferáló
OFDM adóhoz tartozó alvivő középfrekvenciája közötti távolság mindig felírható a ∆fc
alvivőtávolság egész számú többszöröseként ∆fk = l · ∆fc, l ∈ Z szerint, amely a (2)
kifejezésnek az alábbi meglehetősen egyszerű kiszámításához vezet (lásd disszertáció
A.3 függelék)

vOFDM (l · ∆f) =
{ 1

l2π2Ts, l ̸= 0
2
3Ts, l = 0.

(3)

A (2) kifejezés számítását folytonos ∆fk értelmezési tartományra numerikusan ad-
tam meg, mivel az analitikus számítás meglehetősen bonyolult rész-műveleteket foglal
magába. A numerikus számítások és a (3) szerinti egyszerű analitikus kifejezés ered-
ményei az 1. ábrán láthatók a ∆fc = 1

Ts
alvivő távolságra normálva.

A spektrális átlapolódás számítása ’emelt koszinusz’ szerinti spektrális jel-
alakok esetén. A spektrális átlapolódás számítását megadtam ’emelt koszinusz’
spektrális alakú jelekre a disszertáció 2.4.3 pontjában (12. old). Az emelt koszinusz
jelalakformáló szűrő egyszerűsített spektrális jelalakját vettem figyelembe, amelyet
egységnyi ún. lekerekítési tényező [14] (roll-off factor) feltételezésével kapunk az alábbi
alak szerint

|Grc (f)| =


Ts
2 [1 + cos (πfTs)]

[
1

Hz

]
, ha |f | ≤ 1

Ts

0, egyébként. (4)

A fenti, a szakirodalomban többek között [14]-ben megtalálható alakot behelyettesítet-
tem (1)-be, felhasználva, hogy |Grc (f)|2 = Ts

s0
Src (f), amelyben Src(f) és s0 a hasznos

jel spektrális teljesíténysűrűségfüggvénye, illetve pillanatnyi vett teljesítménye. Ezek
után kiszámítottam az integrál értékét. A részletes számítások után a spektrális át-
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1. ábra. A vOFDM(∆fk) spektrális átlapolódás numerikus és analitikus számításának ered-
ményei sinc spektrális jelalakok esetén tetszőleges, ill. ∆fc egész l számú többszörösei szerint
értelmezett ∆fk értékekre

lapolódás kifejezését a következő zárt alakban adtam meg

vrc(∆fk) =3Ts

8
− 3∆fkT

2
s

16
+ Ts

6
(∆fkTs − 2) cos (π∆fkTs) +

+ Ts

96
(∆fkTs − 2) cos (2π∆fkTs) + 5Ts

18π
sin (π∆fkTs) +

+ 25Ts

576π
sin (2π∆fkTs)

(5)

0 < |∆fk| ≤ 2
Ts

értékekre, mivel a vett interferáló jelnek csak ebben a frekvenciatar-
tományban van mérhető energiája. Az analitikus számítási eredményeket a 2. ábra
illusztrálja különböző ∆fk értékekre.�

I.2 TÉZIS [J1, C1]. Analitikus számítási módszereket adtam meg a szimbólum-
hibaarány (SER) egzakt kifejezésére M -QAM és M -PSK modulációs technikák esetén
a disszertációban szereplő általános sztochasztikus interferencia- és fading modellt al-
kalmazva.
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2. ábra. A vrc(∆fk) spektrális átlapolódás illusztrálása ’emelt koszinus’ spektrális alakú
jelekre

4.1.1. M-QAM SER

A disszertációban felírtam a [J1] folyóiratcikk társszerzőjének az alábbi eredményét
(11. oldal)

N ′
0 = N0 +

K∑
k=1

Ik = N0 +
K∑

k=1
skv (∆fk), (6)

amely egy olyan ekvivalens energia (vagy teljesítménysűrűség) értéket fejez ki, amely
magába foglalja az AWGN N0 spektrális teljesítménysűrűségét (energiáját), illetve a k-
adik k ∈ {1, 2, ..., K} interferenciaforrás által a vizsgált vevőbe juttatott Ik = skv (∆fk)
energiamennyiséget, illetve ezen mennyiségek összegét. Az Ik kifejezés tartalmazza a
k-adik interferenciaforrástól származó sk vett teljesítmény értékét és az (1) kifejezésben
definiált spektrális átlapolódásnak a mértékét. A (6) egyenletben azN0 és Ik energiákat
additívan kezeljük, mivel a disszertációban az ik(t) időtartománybeli interferáló jelek
leírása során (disszertáció (2.2) egyenlet, 7. old.) feltételeztem, hogy az interferáló
jelek komplex gaussi (vagy Rayleigh-fadinges) csatornán keresztül érkeznek a vizsgált
vevőbe, ami lehetővé teszi, hogy a beérkező interferáló jeleket is Gauss-eloszlás szerint
vegyük figyelembe.

A (6)-ban definiált eredő N ′
0 energia kifejezését felhasználva megadtam egy olyan

számítást az M -szintű QAM átvitel szimbólum-hibaarányának a meghatározására,
amely figyelembe veszi az interferenciahatásokat. A számításhoz a SER AWGN-re
érvényes (2.28) egyenlet (disszertáció 15. old.) szerinti alakját kiterjesztettem az inter-
ferencia figyelembevétele érdekében az N ′

0-nak az N0 helyére történő behelyettesítésével
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a (2.28) kifejezésben. A behelyettesítés után az alábbi SER alakot kaptam

Ps,QAM (s0|s, f) = f1 (s0|s, f) + f2 (s0|s, f) , (7)

amelyben

f1 (s0|s, f) = C1

π
4∫

0

exp

− s0Tb

N0 +
K∑

k=1
sk · v (∆fk)

1
C0cos2θ

dθ (8)

és

f2 (s0|s, f) = C2

π
2∫

0

exp

− s0Tb

N0 +
K∑

k=1
sk · v (∆fk)

1
C0cos2θ

dθ, (9)

ahol Tb az egy db bit átviteléhez szükséges időintervallumot jelöli. A C0, C1 és C2
állandók definíciója megtalálható a disszertáció (2.29) kifejezéseiben (15. old.).

A fenti behelyettesítés után a SER kifejezés már nemcsak az s0 (hasznos jel pillanat-
nyi teljesítménye) és az N0 értékektől függ, hanem az sk pillanatnyi vett teljesítmény
értékektől az egyes interferálókhoz tartozó fk vivőfrekvenciák értékeitől, amelyeket az
alábbi két K elemű vektorba csoportosítunk

s = {s1, s2, ..., sk, ..., sK} , (10)

ill.
f = {f1, f2, ..., fk, ..., fK} (11)

szerint. A bevezetett paraméterekkel az eredményezett SER a továbbiakban pillanatnyi
értéknek tekintendő. A jelenlegi és a következő tézishez tartozó SER és BER számítá-
sok legfontosabb feltételezése abban rejlik, hogy az s és f vektorok elemeit valószínűségi
változóknak tekintjük ("majdnem tetszőleges") eloszlással. Ezzel a feltevéssel az ered-
ményezett Ps,QAM (s0|s, f) kifejezés egy feltételes mennyiséggé változik az s és f vek-
torok elemeitől függően. Ezt a tényt figyelembevéve megoldást adtam az átlagos SER
kiszámítására a fent említett interferencia- (teljesítmény, vivőfrekvencia) feltételek fi-
gyelembevételével. Hasonló problémát vetettek fel a [4] cikk szerzői, aláhúzva, hogy a
fenti várható érték számításhoz K db integrálási műveletre lenne szükség, amelyeket
a (8) és (9) tagokra külön-külön kellene elvégezni az sk és fk valószínűségi változók
szerint, a teljesítmény- és frekvencia- értékeket reprezentáló valószínűségi változók va-
lószínűségi sűrűségfüggvényeit alkalmazva. Ezen kívül a (8)-ban és (9)-ben szereplő
K∑

k=1
sk · v (∆fk) tag valószínűségi változók összegeként adódik, amely ráadásul az ered-

ményezett
γ, = Eb

N ′
0

= s0Tb

N ′
0

(12)

effektív jel-zaj viszony nevezőjében foglal helyet, további számítási nehézségeket okozva.
A felmerült bonyolult számítási problémára a megoldást a [4]-ban (ill. disszertáció

16. old. is) bemutatott matematikai átalakítás jelenti, amely az alábbi segédtétellel
adható meg.
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1. Segédtétel. Minden x, y > 0 értékre

exp
(

−y

x

)
= 1 −

∞∫
0

J1 (2
√
z)√

z
exp

(
−zx

y

)
dz, (13)

amelyben J1(.) az első fajú első rendű Bessel függvényt jelöli.
A fenti összefüggést alkalmazva a (8) és (9) kifejezésekben a számlálók és a nevezők

felcserélődnek a következő módon

f1 (s0|s, f) = C1

π
4∫

0

1 −
∞∫

0

J1 (2
√
z)√

z
e

− z
s0

C0
Tb

K∑
k=1

skv(∆fk)cos2θ

e
− z

s0
1

Tb
N0C0·cos2θ

dz
 dθ

(14)
ill.

f2 (s0|s, f) = C2

π
2∫

0

1 −
∞∫

0

J1 (2
√
z)√

z
e

− z
s0

C0
Tb

K∑
k=1

skv(∆fk)cos2θ

e
− z

s0
1

Tb
N0C0·cos2θ

dz
 dθ.

(15)
Vegyük sorra a fenti, első látásra felesleges bonyolításnak tűnő átalakítás előnyeit:

• A K-szoros integrálási feladat kikerülhető, hiszen az
K∑

k=1
skv (∆fk)cos2θ összeg az

exponenciális alak kitevőjébe került a (14) és (15) kifejezéseken belül, lehetővé
téve, hogy a várható értéket a kiválasztott eloszlás (a szakirodalomban) ismert
momentum-generáló függvényének (Moment Generating Function (MGF)) segít-
ségével számítsuk ki.

• Ha azonos eloszlású független valószínűségi változókról beszélünk, akkor a várható
érték egyetlen integrállal elvégezhető, ha az eredményezett MGF kifejezést a K-
adik hatványra emeljük.

• Az s0 és sk értékek (a hasznos jel és az interferálók teljesítménye) ráadásul külön
kezelhetők, további egyszerűsödést eredményezve a számítások során. (Az in-
terferenciamodellben szereplő momentum-generáló függvénnyel kapcsolatos saját
számítási eredményeket az I.4 Tézisben foglalom össze.)

A disszertáció (2.44) kifejezésében (18. old.) megadtam az átlagos SER értéket
M -QAM esetén

Ps,QAM (s0) = M − 1
M

−
∞∫

0

J1 (2
√
z)√

z
ψ1,QAM

(
z

s0

)
dz−

∞∫
0

J1 (2
√
z)√

z
ψ2,QAM

(
z

s0

)
dz, (16)

amelyben

ψ1,QAM (z) = C1

π
4∫

0

ϕQAM

(
C0

Tb
z, θ

)
e

−z
N0
Tb

C0·cos2θ
dθ, (17a)

ψ2,QAM (z) = C2

π
2∫

0

ϕQAM

(
C0

Tb
z, θ

)
e

−z
N0
Tb

C0·cos2θ
dθ. (17b)
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ϕQAM() a momentum-generáló függvényt felírását jelöli, amelynek konkrét interferen-
ciamodellekre elvégzett kiszámításai az I.4 Tézisben találhatók.

Megjegyzendő, hogy az eredményezett Ps,QAM (s0) SER kifejezés még mindig függ-
het az s0 paramétertől, ha annak értékét pillanatnyinak tekintjük. Az s0 értéket ekkor
kezelhetjük valószínűségi változóként, lehetőséget adva különböző fading modellek fi-
gyelembevételére (részletek [4, IV.A. pont]).

4.1.2. M-PSK SER

A disszertáció 2.6 pontjában (19. old.) hasonlóan az M -QAM esethez, behelyettesí-
tettem az AWGN-re érvényes PSK-SER kifejezésébe [6] a γ, kiterjesztett SNR értéket,
majd a (13)-ben szereplő átalakítást végrehajtva az alábbi alakot kaptam

Ps,PSK (s0|s, f) = 1
π

M−1
M

π∫
0

exp

− s0Tb

C3 (θ)
[
N0 +

K∑
k=1

sk · v (∆fk)
]
 dθ

= 1
π

M−1
M

π∫
0

1 −
∞∫

0

J1 (2
√
z)√

z
e

− z
s0

C3(θ)
Tb

K∑
k=1

sk·v(∆fk)
e

− z
s0

C3(θ)N0
Tb

dz
 dθ,

(18)

amelyben

C3 (θ) = 1
log2M

 sin
(

π
M

)
sin

(
(M−1)

M
π − θ

)
2

. (19)

Az eredményül kapott Ps,PSK (s0|s, f) kifejezés a QAM esethez hasonlóan szintén feltéte-
les valószínűségi változónak tekinthető az s és f vektorok elemei szerint.

A momentum-generáló függvény jelölésével a következő – az s0 átlagteljesítménytől
függő – SER kifejezést kapjuk a PSK átvitelre

Ps,PSK (s0) = M − 1
M

−
∞∫

0

J1 (2
√
z)√

z
ψPSK

(
z

s0

)
dz, (20)

ahol

ψPSK (z) = 1
π

M−1
M

π∫
0

ϕPSK

(
C3 (θ)
Tb

z, θ

)
e

−z
N0
Tb

C3(θ)
dθ (21)

az interferenciamodellre jellemző momentum-generáló függvényt jelöli (számítása konk-
rét interferencia-modellre az I.4 Tézisben található).�

I.3 TÉZIS [J2, C2]. Analitikus számítási módszereket adtam meg a bithibaarány
(BER) egzakt kifejezésére M-QAM és M-PSK modulációs technikák esetén a disszer-
tációban szereplő általános sztochasztikus interferencia- és fading modellt alkalmazva az
átviendő biteknek az egyes szimbólumokhoz Gray-kódolás szerint történő hozzárendelése
esetén.
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4.1.3. M-QAM BER

Hasonlóan a SER számításokhoz, a (6) egyenlet szerinti kiterjesztett interferenciamo-
dellt egy "tisztán" AWGN esetre érvényes zárt alakú kifejezésbe [10] illesztettem be
(disszertáció 2.7 pont, 25. old.), amely az M -QAM átvitel bithibaarányát adja meg
Gray-kódolás (mapping) alkalmazása esetén az alábbiak szerint

Pb = 1
log2

√
M

log2
√

M∑
l=1

Pb (l), (22)

amelyben a

Pb (l) = 1√
M

×

×
(1−2−l)√

M−1∑
i=0

{
(−1)

⌊
i2l−1
√

M

⌋ (
2l−1 −

⌊
i · 2l−1
√
M

+ 1
2

⌋)
erfc

(
(2i+ 1)

√
3γi,jlog2M

2(M − 1)

)}
(23)

kifejezés a vizsgált szimbólum l-edik bitjére érvényes, l ∈ {1, 2, ..., log2M}, ill. γ = Eb
N0

fi-
gyelembevételével, amelyet helyettesítettem a γ′ effektív SNR (12) szerinti kifejezésével.
A (13)-ban megadott exponenciális átalakítás végrehajthatósága érdekében a (23)-ben
szereplő erfc(.) tagot az

erfc (x) = 2
π

∫ π
2

0
exp

(
− x2

cos2 θ

)
dθ (24)

azonosság felhasználásával az alábbi formára alakítottam a γ′ kifejezést behelyettesítve

f3(s0, i|s, f) = 2
π

∫ π
2

0
exp

− s0Tb(2i+ 1)2

C4

[
N0 + Ts

K∑
k=1

skv (∆fk)
]

cos2θ

 dθ, (25)

amelyben 1/C4 = 3
2

log2 M
(M−1) . A (13) szerinti exponenciális átalakítást végrehajtva az

alábbi

f3(s0, i|s, f) = 2
π

∫ π
2

0

[
1 −

∫ ∞

0

J1(2
√
z)√

z
exp

(
− z

s0
C4
N0

Tb
cos2θ

)
×

× exp
(

− z

s0
C4
Ts

Tb

K∑
k=1

skv (∆fk) cos2θ

)
dz

]
dθ,

(26)

s és f elemeitől valamint s0-tól függő feltételes valószínűségi változót kaptam.
Az I.2 és I.3 Tézisekben szereplő momentum-generáló függvény jelölést felhasználva

f3(s0, i) = 1 −
∫ ∞

0

J1(2
√
z)√

z
ψ
(
z

s0
, i
)
dz, (27)
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amelyben

ψ(z, i) = 2
π

∫ π/2

0
ϕ

(
C4

Tb(2i+ 1)2 z, θ

)
e

−z
N0

Tb(2i+1)2 C4 cos2 θ
dθ. (28)

A fentiek felhasználásával a

Pb (s0)

= 1
log2

√
M

log2
√

M∑
l=1

1√
M

(1−2−l)√
M−1∑

i=0

{
(−1)

⌊
i2l−1
√

M

⌋ (
2l−1 −

⌊
i · 2l−1
√
M

+ 1
2

⌋)
f3(s0, i)

}
(29)

s0 értéktől függő M -QAM BER kifejezésre jutottam.

4.1.4. M-PSK BER

A számítási módszer kidolgozása során olyan M -PSK átvitelre érvényes BER kife-
jezést [11] vettem alapul, amely [10]-hez hasonlóan AWGN esetre és Gray-kódolásra
érvényes. A megoldás során a szerzők az alábbi kifejezést definiálták (disszertáció
30. old.)

Pb = 1
log2(M)

M−1∑
m=1

d (m)P (m), (30)

amelyben d (m) egy ún. átlagos távolság spektrumot jelent, amely a vett jel lehetséges
alternatívái szerint előforduló eltérő bit pozíciók átlagos számát jelenti az alábbi alak
szerint

d (m) = 2
∣∣∣∣mM −

⌊
m

M

⌉∣∣∣∣+ 2
log2(M)∑

i=2

∣∣∣∣m2i
−
⌊
m

2i

⌉∣∣∣∣. (31)

A (30) kifejezésben P (m) annak a valószínűségét jelenti, hogy a beérkező jel vektora
az Rm döntési tartományba esik abban az esetben, ha az X = 0 szimbólumot küldték
a {0, 1, ...,M − 1} szimbólumkészletből. Ekkor

P (m) = Pr {Y ∈ Rm|X = 0} . (32)

A fenti kifejezést [12, (3) egyenlet]-ben adták meg (Am-mel jelölve) az alábbi alakban

P (m) =
∞∫

0

f (z)
[
Q
[
ϑ+ z · tan

((
M

2
− 2m− 1

)
π

M

)]
−

−Q
[
ϑ+ z · tan

((
M

2
− 2m+ 1

)
π

M

)]]
dz,

(33)

amelyben ϑ =
√

2 · log2(M) Eb

N0
és f (z) = exp (−z2/2) /

√
2π. Habár a P (m) valószí-

nűség felhasználásával megkapnánk az M -PSK átvitel bithibaarányát, a (6) szerinti
kiterjesztett interferenciamodell beillesztésére a (30) kifejezés nem alkalmas a jelenlegi
formájában, mivel nem egy exponenciális függvény argumentumaként tartalmazza az
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SNR értéket. A P (m) értéket ezért újradefiniáltam az alábbiak szerint (disszertáció
32. old.)

P (m) = 1
2π

β1(m)∫
0

exp
(

−Es

N0

sin2 (φ1(m))
sin2 (φ1(m) + θ)

)
dθ−

− 1
2π

β2(m)∫
0

exp
(

−Es

N0

sin2 (φ2(m))
sin2 (φ2(m) + θ)

)
dθ,

(34)

amelyben φ1(m) = π 2m−1
M

, φ2(m) = π 2m+1
M

, β1(m) = π − (2m− 1)π/M , ill. β2(m) =
π − (2m+ 1)π/M . A fenti kifejezés alkalmazásával P (m)-re az alábbi végeredményt
kaptam a kívánt exponenciális formában

P (m) = f4(s0,m) − f5(s0,m), (35)

amelyben

f4 (s0,m|s, f) = 1
2π

β1(m)∫
0

exp

− Es

N0 +
K∑

k=1
sk · v (∆fk)

1
C5 (θ,m)

dθ, (36)

ill.

f5 (s0,m|s, f) = 1
2π

β2(m)∫
0

exp

− Es

N0 +
K∑

k=1
sk · v (∆fk)

1
C6 (θ,m)

dθ. (37)

A β1(m), β2(m), C5 (θ,m) ill. C6 (θ,m) paraméterek definícióját a disszertáció 32. ol-
dalán találjuk. A fenti két kifejezés már tartalmazza a γ′kiterjeszett SNR értéket a
korábban definiált s és f vektorok elemeivel. A (13) szerinti exponenciális átalakítás
után az alábbi eredményre jutunk

f4(s0,m|s, f) = 1
2π

∫ β1(m)

0

[
1 −

∫ ∞

0

J1(2
√
z)√

z
exp

(
−z N0

s0Ts
C5 (θ,m)

)
×

× exp
(

− z

s0Ts

K∑
k=1

sk · v (∆fk)C5 (θ,m)
)
dz

]
dθ

(38)

f5(s0,m|s, f) = 1
2π

∫ β2(m)

0

[
1 −

∫ ∞

0

J1(2
√
z)√

z
exp

(
−z N0

s0Ts
C6 (θ,m)

)
×

× exp
(

− z

s0Ts

K∑
k=1

sk · v (∆fk)C6 (θ,m)
)
dz

]
dθ.�

(39)

I.4 TÉZIS [J2]. Konkrét számítási eredményeket adtam meg az előző négy tézishez
kapcsolódó sztochasztikus interferenciamodellre, (a.) frekvenciaugratást követő inter-
feráló jelek, (b.) "síkbeli" Poisson-eloszlást követő interferálók, valamint (c.) "emelt
koszinusz" spektrális alakkal rendelkező hasznos- ill. interferáló jelek feltételezésével.
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Az I.2 Tézisben korábban bemutattam, hogy a (13) szerinti exponenciális átalakítás
után az interferenciamodellben bevezetett sk és fk valószínűségi változók az expo-
nenciális tag kitevőjében jelennek meg – ahogyan ez a (38) és (39) egyenleteknél is
megfigyelhető –, lehetőséget teremtve arra, hogy a SER vagy BER átlagértékének a
meghatározásakor a várható érték számítást a momentum generáló függvények segít-
ségével végezzük el.

Az f4(s0,m|s, f) kifejezésre a várható érték képzést felírva

ϕ4 (z, θ,m) = E
[
exp

(
− z

s0Ts

∑K

k=1
skv (∆fk)C5 (θ,m)

)]
. (40)

A ϕ5 (z, θ,m) hasonlóan kiszámítható C6 (θ,m) segítségével. A továbbiakban csak a
ϕ4 (z, θ,m) komponens számításával foglalkozunk a nagyfokú hasonlóság miatt.

Frekvenciaugratásos OFDM interferencia. Olyan vizsgálati környezetet defini-
áltam (disszertáció 2.9.1 pont, 34. old.), amelyben az OFDM alvivő frekvenciákra kiosz-
tott ’sinc’ spektrális jelalakkal rendelkező interferáló jeleket feltételeztem (lásd 2.4.2
pont, 11. old.). Kiszámítottam a (2.84) kifejezés (disszertáció 34. old.) várható értékét a
∆fk = lk∆fc = |f0 −fk| frekvenciatartománybeli távolságok szerint az f0 középfrekven-
ciához viszonyítva. Ebben az interferenciamodellben az lk értékeket tekintettem azonos
diszkrét egyenletes eloszlású valószínűségi változóknak az lk ∈ {1, 2, ..., N} lehetséges
értékeken. Az fk frekvenciák az f0 középfrekvenciától pozitív és negatív irányban is el-
helyezkedhetnek a Bch = 2N∆fc szélességű frekvenciasávban, mivel ∆fk az abszolút
frekvenciatartománybeli távolságot jelöli. Ezen kívül s1 = sk és l = lk, ∀k-ra. A
várható értéket ezek után a következőképpen számítottam

ϕ4 (z, θ,m|s1) = E
[
exp

(
−z s1

s0Ts
v (l · ∆fc)C5 (θ,m)

)]K

=
[ 1
N

∑N

l=1
exp

(
−z s1

s0

1
l2π2C5 (θ,m)

)]K

=

 1
N

∑N

l=1
exp

−z10− αdB
10

l2π2 C5 (θ,m)

K

,

(41)

amelyben N a lehetséges ∆fk értékek számát (nem az OFDM alvivők számát), αdB
pedig az s1/s0 hányadost jelöli [dB] ben megadva. Az eredmények illusztrációja a jel-
interferencia-viszony (Signal-to-Interference-Ratio (SIR)) ill. a K értékek változtatása
mellett a disszertáció 2.13 és 2.14 ábráin (35. és 36 old.) találhatók.

Poisson-eloszlást követő interferálók. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az
itt bemutatott számítási eredményeim a [4] cikk V.D. pontjában szereplő számítá-
sok továbbfejlesztéseinek tekinthetők. Ebben az esetben az interferálók K számát egy
definiált A méretű területre számítva Poisson-eloszlású valószínűségi változónak te-
kintettem λ [Interferáló/m2/Hz] sűrűség értékkel. Ebben az esetben Pr {K = k} =
(Aλ)k

k! e−Aλ. Jelölje rk a k-adik interferáló és a vizsgált vevő közötti távolságot. A k-adik
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interferáló jel vett teljesítményére feltételeztem, hogy sk = sk,tr
−β
k , amelyben a β a ter-

jedési kitevőt jelöli. Az rk távolság az f(rk) = 2rk/(D2 − D2
0) eloszlással rendelkezik

a vizsgált D sugarú körön belül egy D0 kezdeti sugarat bevezetve, amelyen belül nem
tartózkodhat interferáló. A modellben sk,t a k-adik interferáló adóteljesítményét jelöli
sk,t/s0 = 1 feltételezéssel. Ezután a ϕ4 (z, θ,m) kifejezést kiszámítottam a várható
érték képzés segítségével három különböző valószínűségi változó szerint, azaz rendre K,
r1 = rk ∀k-re és l szerint. Ekkor

ϕ4 (z, θ,m) =
∞∑

k=0

(λπD2Bch)k

k!
e−λπD2Bch

(∫ D

D0

1
N

N∑
l=1

e−r1−βz 1
l2π2 C5(θ) 2r1dr1

D2 −D2
0

)k

, (42)

amelyben Bch = N · ∆fc = N/Ts a vizsgált frekvenciatartomány. Kihasználva, hogy
∞∑

k=0

Ak

k!
e−ABk = eA(B−1) (43)

megkapjuk az alábbi

ϕ4 (z, θ,m) = exp
(
λπD2

Ts

(
N∑

l=1

∫ D

D0
r1 exp

(
−r1

−β

l2
K1 (θ,m)

)
2dr1

D2 −D2
0

−N

))
(44)

alakot, amelyben K1 (θ,m) = z 1
π2C5 (θ,m), ill kiszámítottam, hogy

∫ D

D0
r1e

− r1
−β

l2
K1(θ,m)dr1 =

r2
1
β

(
r−β

1 K1 (θ,m)
l2

) 2
β

Γ
(

− 2
β
,
r−β

1 K1 (θ,m)
l2

)
D

D0

. (45)

A fenti kifejezésben Γ(ρ, a) =
∫∞

a e−ttρ−1dt az ún. "nem teljes" Gamma-függvényt je-
lenti. A számítás eredményeit a disszertáció 2.15 ábráján figyelhetjük meg (37. old.)
különböző λ = 10−4, ill. 10−5 sűrűség-értékek mellett.

Interferálók "emelt koszinusz" spektrális jelalakkal. Ebben a szcenárióban a
vrc(∆fk) kifejezést a disszertáció (2.24) egyenlete (13. old.) szerint vettem figyelembe.
A számítás során a ∆fk értékeket feltételeztem folytonos azonos egyenletes eloszlású va-
lószínűségi változóknak az [0, 2

Ts
) intervallumon. Ennek megfelelően ϕ (z, θ,m|∆fk, sk)

várható értékét számítottam ki, feltételezve, hogy sk = s1, ∆fk = ∆f1 ∀k-ra és s1/s0 =
10− αdB

10 . Ezután az alábbi kifejezésre jutottam (disszertáció (2.90) egyenlet, 37. old.)

ϕ4 (z, θ,m|s1) =
(

2
∫ 2

Ts

0
exp

(
−z s1

s0Ts

vrc (∆f1)C5 (θ,m)
)
d∆f1

Bch

)K

=
(

2
Bch

∫ 2
Ts

0
exp

(
−z s1

s0Ts

vrc (∆f1)C5 (θ,m)
)
d∆f1

)K

=

Ts

∫ 2
Ts

0
exp

−z10− αdB
10

Ts

vrc (∆f1)C5 (θ,m)

d∆f1

K

,

(46)

Bch = 2
Ts

feltételezéssel.�
A számítási eredmények illusztrációját a disszertáció 2.16. ábráján figyelhetjük meg

4-, 8- és 16-PSK átvitelre különböző K értékek mellett.
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4.2. Rádiós erőforráskezelés az OFDMA átvitel során
II.1 TÉZIS [C3]. Megvalósítottam egy ún. előzetes adóteljesítmény-szabályzó eljá-
rást (Preliminary Power Control (PPC)), amelyet egy a szakirodalomban megtalálható
korszerű OFDMA rádiós erőforráskezelő algoritmusba beépítve megmutattam, hogy na-
gyobb ún. igazságosság (fairness) érhető el a felhasználók által tapasztalt adatsebességek
között, mint a PPC alkalmazása nélküli esetben. A PPC megoldás a felhasználók ál-
tal észlelhető különböző terjedési csillapítások kompenzálásán alapul, azonos átlagos
(vételi) jel-zaj viszonyt megvalósítva minden felhasználó számára.

A disszertáció 3. fejezetében (41. old.) szereplő OFDMA rádiós erőforráskezelő (üte-
mező) algoritmus kulcselemeként az ún. előzetes teljesítményszabályzó (PPC) megol-
dást nevezhetjük meg. A disszertációban referencia OFDMA erőforráskezelő megoldá-
sokként bemutatott ún. "fair-R" és "fair-F" [9] algoritmusokban (3.2.1 és 3.2.2 pontok,
47. old.) egyenletesen osztják szét a bázisállomásban maximálisan elérhető adótel-
jesítményt a K db felhasználó között az OFDM alvivők kiosztásának elvégzése után
a csatorna aktuális állapotára vonatkozó információ (CSI) figyelembevételével. Az
ún. "vízöntéses" (water-filling) algoritmust [2] ezután K alkalommal külön-külön hajt-
ják végre az egyes felhasználók esetében, a felhasználók számára egyenletesen kiosztott
Pk adóteljesítményeket mint bemeneti értékeket figyelembe véve a "vízöntéses" algo-
ritmus működése során. A "vízöntéses" algoritmus adaptív M -QAM modulációt és
teljesítményszabályzást hajt végre az OFDM alvivőkön (részletes leírás, disszertáció
3.1.3 pont, 44. old.).

Az egyenletes felhasználónkénti adóteljesítménykiosztás azonban nem minden eset-
ben képes elégséges átviteli sebességet garantálni azon felhasználók számára, akik a
többi előfizetőtől jóval nagyobb távolságra helyezkednek el a bázisállomástól mérve (na-
gyobb terjedési csillapítást tapasztalva), alacsony mértékű ún. "igazságosságot" (fair-
nesst) eredményezve a kiosztott erőforrásokat illetően.

A fenti szituációk valószínűségének csökkentése érdekében definiáltam egy ún. elő-
zetes adóteljesítményszabályzó (Preliminary Power Control (PPC)) megoldást, amely
azonos γ értékű átlagos SNR-t biztosít minden felhasználó számára a vizsgált cella
területén belül. A megvalósítás során figyelembe vettem a rádiós csatorna aktuális ál-
lapotát az egyes felhasználókra értelmezve, és ennek megfelelő mértékben allokáltam
adóteljesítményt a bázisállomásban az egyes felhasználók felé sugárzott jelekhez a

γ = γk = Pk|Hk|2

N0∆fc
, (47)

feltételt kielégítve ∀k esetén. A fenti kifejezésben bevezettem egy |Hk| ún. átlagos
teljesítménycsillapítás értéket a k-adik felhasználó számára

|Hk| =
Nc∑

n=1
|Hk,n| (48)

szerint, annak érdekében, hogy minden egyes felhasználó számára az Nc db OFDM
alvivő vivőfrekvenciáin értelmezendő rádiós csatornát egyetlen átlagos skalár mennyi-
séggel tudjuk jellemezni. A (47) kifejezésben N0 az AWGN spektrális teljesítménysű-
rűségét jelöli, ∆fc pedig az OFDM alvivők frekvenciatartománybeli távolságát. Ezen
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kívül Pk a k-adik felhasználó számára a bázisállomásból kisugárzott adóteljesítmény
szintet jelenti. Hk,n a disszertáció (3.1) kifejezésében (43. old.) megadott csator-
namátrix egy kiválasztott elemét jelenti az n-edik alvivőre és a k-adik felhasználóra
értelmezve.

A bázisállomásban maximálisan kisugározható Pmax adóteljesítmény korlátot a kö-
vetkezőképpen vettem figyelembe

Ptot =
K∑

k=1
Pk ≤ Pmax, (49)

amelyben Ptot a teljes felhasznált adóteljesítményt jelöli a bázisállomásban. A (47)
egyenletnek a (49)-be való behelyettesítésével az alábbi eredményt kapjuk

Ptot = N0∆fc

K∑
k=1

γ

|Hk|2
, (50)

amelyből a kívánt SNR érték a következőképpen fejezhető ki

γ = Ptot

N0∆fc
K∑

k=1

1
|Hk|2

. (51)

Végül, a Hk értékek lapján meghatározhatjuk a felhasználónkénti allokálandó Pmax
teljesítményszinteket

Pk = Pmax

|Hk|2
K∑

k=1

1
|Hk|2

, (52)

amelyek segítségével az azonos γ SNR-t biztosítjuk minden felhasználó számára.
A PPC megoldást az alvivőknek a felhasználókhoz történő kiosztása után alkal-

maztam a "fair-R" és "fair-F" [9] elnevezésekkel ellátott referencia algoritmusokba be-
ágyazva, amely után a "vízöntéses" algoritmust hajtottam végre felhasználónként a
PPC által meghatározott Pk értékeket bemeneti paraméterekként használva, tovább
felosztva azokat a felhasználók számára kiosztott alvivőkön.

A PPC algoritmus által eredményezett megnövekedett fairness eredményeket szi-
mulációk segítségével mutattam be. A szimulációs ciklusok során a felhasználók cellán
belüli elhelyezkedését egyenletes eloszlás szerint generáltam véletlenszerűen. Az egyes
felhasználók vevőjében mért hasznos jelteljesítmények értéke a felhasználók bázisál-
lomástól mért távolságától függő teljesítménycsillapítás figyelembevételével számítható.
A távolságtól függő teljesítménycsillapítást az Okumura-Hata modell [15] szerint vet-
tem figyelembe. A felhasználók által elérhető adatsebesség értékeket az AWGN esetén
érvényes [10] szerinti M -QAM BER eredmények felhasználásával becsültem.

A szimulációs paraméterek a disszertáció 3.1 Táblázatában tekinthetők meg (49.
old.). A fairness-beli különbségeket a referencia "Fair-R" és a PPC-vel kiegészített
"Fair-R" között a 3. ábrán figyelhetjük meg az átlagos Jain’s fairness indexszel szám-
szerűsítve [5]. A vízszintes és függőleges tengelyek fairness értékeket határoznak meg
0 és 1 között. A referencia "Fair-R" ill. a PPC-vel kiegészített "Fair-R" fairness ered-
ményei az ábrán szereplő pontoknak a megfelelő tengelyekre levetített értékei (mint
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3. ábra. A "Fair-R" és a PPC-vel kiegészített "Fair-R" algoritmusok által szolgáltatott
fairness eredmények összehasonlítása. Vízszintes tengely: a "Fair-R" algoritmus által szolgál-
tatott fairness eredmények, függőleges tengely: a PPC-vel kiegészített "Fair-R" algoritmus
által szolgáltatott fairness eredmények

koordináták) szerint értelmezendők. Az ábra pontjai azonos futási ciklusokhoz tar-
tozó fairness értékeket jelölnek ki a kétféle algoritmushoz tartozó tengelyeken, amely
futási ciklusok egy a felhasználóknak a cellán belül kisorsolt síkbeli elrendezésével jelle-
mezhetők. A pontok a PPC-vel kiegészített megoldás "irányába" (egy képzeletbeli 45◦-
os egyenestől felfelé) mozdultak el, alátámasztva, hogy a PPC nagyobb fairnesst biztosít
a legtöbb szimulációs ciklus során. Átlagolási célból regressziós görbét illesztettem az
eredményezett pontokra. A 4. ábra ugyanazt a vizsgálatot illusztrálja a "Fair-F" és a
PPC-vel kiegészített "Fair-F" futtatásával. Nagyobb fairness-beli növekedés figyelhető
meg az előző esethez hasonlóan, ugyanis az "Fair-R" definíciója szerint a fairnesst má-
sodlagos szempontként kezeli a rendszer össz. átviteli sebességének a maximalizálása
mögött.�

4.3. Rádiós erőforráskezelés az OFDMA-MIMO átvitel során
A II. téziscsoport következő két tézise a disszertáció 4. fejezetében található meg rész-
letesen ismertetve.

II.2 TÉZIS [J3, C4]. Az OFDMA-MIMO ütemező megoldások témakörében végzett
irodalomkutatási munkám alapján kiválasztottam egy algoritmust [18], amely számítási
hatékonysága és a rendszer átviteli sebességének optimalizálása szempontjából kiemelke-
dőnek tekinthető a szakirodalomban fellelhető megoldások közül. Az algoritmus futása-
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4. ábra. A "Fair-F" és a PPC-vel kiegészített "Fair-F" algoritmusok által szolgáltatott fairness
eredmények összehasonlítása. Vízszintes tengely: a "Fair-F" algoritmus által szolgáltatott
fairness eredmények, függőleges tengely: a PPC-vel kiegészített "Fair-F" algoritmus által
szolgáltatott fairness eredmények

kor nemcsak az egyes ütemezési periódusok végén, hanem azok iteratív működése során
is többször lezajlik az elérhető átviteli sebesség számítása, amely a Shannon-törvény
szerinti elvi maximum alapján történik, meglehetősen laza felső korlátot eredményezve.
Annak érdekében, hogy az algoritmus működése a valós rádiós terjedési körülmények
között elérhető átviteli sebesség értékeken alapuljon, az algoritmust továbbfejlesztettem
oly módon, hogy az átviteli sebességet a Shannon-törvénny alkalmazása helyett az adap-
tív M-QAM átvitel során elérhető BER eredményekből származtattam, az I.3 Tézis
eredményeire támaszkodva.

A disszertáció 4.3 pontjában (59. old.) részletesen bemutattam egy a szakirodalmi
áttekintésem után a nagy számítási hatékonysága és fejlett rádiós erőforrás optima-
lizáló megoldásai okán kiválasztott OFDMA-MIMO ütemező algoritmust [18], ame-
lyet referenciaként használtam az általam a II.3 és II.4 Tézisekben megfogalmazott és
megvalósított megoldások spektrális hatékonyságbeli nyereségeinek az igazolásához. A
bemutatott algoritmus az OFDMA-MIMO rádiós átvitel kapacitásának a maximali-
zálására nyújt szuboptimális megoldást, ún. arányos fairness-t biztosítva. Az optima-
lizálás az alvivő kiosztás és teljesítményszabályzás feladatai szerint történik, amelyek
az algoritmuson belül különálló részfeladatokként futnak egymást követve, a számítási
komplexitást kézbentartva.

Az algoritmus az általa eredményezett ütemezési beállításokkal (alvivő kiosztás, tel-
jesítményszabályzás) elérhető átviteli sebességet a Shannon-formula [17] segítségével
becsli a csatorna aktuális állapotát figyelembe véve, laza felső korlátot eredményezve
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egy valóságos (pl. fadinges) átviteli környezetben elérhető elérhető átviteli sebesség
értékekre nézve. Az algoritmus működése is hibás lehet valós rádiós terjedési körül-
mények között, mivel a működés során az ütemezési periódusokon belül is szükség
van az egyes alvivőkön elérhető átviteli sebességek többszöri becslésére, amely alap-
ján az alvivőknek a felhasználókhoz való kiosztása zajlik. Adott SNR érték mel-
lett a Shannon-korlát segítségével nem a valóságban elérhető átviteli sebességet be-
csüljük, hanem egy annál jóval nagyobb elvi maximum értéket. A számítási ered-
ményeknek a valós értékektől történő nagymértékű eltérése pedig az algoritmus hibás
működését eredményezheti. A [18] algoritmust ezért továbbfejlesztettem úgy, hogy az
egy Rayleigh-fadinges környezetben működő adaptív M -QAM kódolatlan fizikai átvi-
tel kapacitásának az analitikus számítását használja fel az átviteli sebesség értékeknek
a meghatározására. A Rayleigh-fading választását az indokolja, hogy jól modellezi a
MIMO átvitel hatékony működéséhez szükséges diszperzív jelterjedést.

Az M -szintű QAM modulációval elérhető átviteli sebesség meghatározása a disszer-
tációban korábban bemutatott analitikus BER számításokon alapul. Az adaptív mo-
duláció szakirodalomból jól ismert feladatát a disszertáció 3.1.3 fejezetében (44. old.)
ill. az I.3 Tézisben bemutattam és a 3.2. ábrán illusztráltam. Az adaptív modulá-
ció elvégzéséhez szükséges az aktuális SNR mérése és az eredményezett elérhető BER
számítása, melynek felhasználásával meghatározzuk a rádiós átvitel elérhető kapacitá-
sát. Ezután meghozzuk a döntést a moduláció M szintjét illetően oly módon, hogy
annak beállításával az aktuálisan mért SNR érték mellett a lehető legnagyobb spektrá-
lis hatékonyságot érjük el. Az M -QAM moduláció által elérhető BER értékeket pedig
a (2.65) kifejezés (26. old.) szerint számítottam az alábbi kifejezés szerint

Pb = 1
log2

√
M

log2
√

M∑
l=1

1√
M

(1−2−l)√
M−1∑

i=0

{
(−1)

⌊
i2l−1
√

M

⌋ (
2l−1 −

⌊
i · 2l−1
√
M

+ 1
2

⌋)
f3(s0, i)

}
,

(53)
amelyben az f3(s0, i) függvényt a disszertáció (27) kifejezésében (12) definiáltam a
fading modell részletes bemutatását követően. Az elérhető kapacitás számításához fel-
használtam a feltételes entrópia függvényt és a bináris csatorna kapacitásának képletét
a (2.66) ill. a (2.67) kifejezések (27. old.) szerint. A bemutatott rendszermodellben az
SNR-t a következőképpen értelmeztem

γn = |Hn|2 Pn

N0 · ∆fc
= Esn

N0
= Ebn log2(Mn)

N0
, (54)

amelyben Pn az n-edik alvivő számára allokált adóteljesítményt jelöli, Esn és Ebn pedig
az n-edik alvivőre értelmezett szimbólum- és bitenergia értékeket. ∆fc és Mn rendre
az alvivő távolságot és az n-edik alvivőn meghatározott modulációs szintet jelöli.

Az 5. ábra a rendszer elérhető spektrális hatékonyságát illusztrálja [bit/sec/Hz]-
ben kifejezve különböző számú adó- és vevőantennával megvalósított MIMO átvitel
esetén a Shannon-képlet és az adaptív M -QAM modulációval elérhető kapacitás sze-
rinti számítások szerint 4-, 16- és 64-QAM moduláció alkalmazásával. Az M -QAM
szerinti kapacitás-számítás természetesen nem eredményez növekedést a rendszer átvi-
teli sebességében. Az 5. ábra a Shannon-kapacitás-számítás pontatlanságát illusztrálja
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az azonos MIMO átviteli módokhoz (színekhez) tartozó görbék közötti különbségeknek
az SNR szerint növekedésével arányos növekvő mértékével.�
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5. ábra. A [18] algoritmus átlagos spektrális hatékonysága a Shannon-formulával és a
Rayleigh-fadinges csatornán történő adaptív M -QAM átvitellel elérhető kapacitás szerint
számítva

II.3 TÉZIS [J3, C4]. Olyan adó oldali antenna-kiválasztási módszert dolgoztam ki
az OFDMA-MIMO rádiós erőforráskezelés számára, amely ütemezési periódusonként
mindig azt az L db adóantennát aktiválja az adóberendezésben található összesen NT >
L db adóantenna közül – az adó oldalon rendelkezésre álló L db rádiófrekvenciás áram-
kör segítségével –, amelyekkel a legnagyobb átviteli sebesség érhető el.

Ahogyan a disszertáció 4.2.5 pontjában (58. old.) bemutattam, L = min(NT, NR)
db adó-antennát szükséges allokálnunk (vagyis egyszerre kiválasztanunk az NT db
közül) az adóberendezésben a rendelkezésre álló rádiófrekvenciás (Radio Frequency
(RF)) berendezéseknek az ezekre az antennákra való kapcsolásával, NT ≥ NR feltétele-
zéssel. Az adóantenna-kiválasztás megvalósításához az antenna-specifikus csatornaál-
lapot ismerete szükséges. A teljes OFDMA-MIMO csatornamátrixszal való számítás
indokolatlanul megnövelné az antennakiválasztási folyamat számítási komplexitását.
Ennek elkerülésére olyan NT db skalár mennyiség kiszámítását tűztem ki célul, amel-
lyel jellemezhetőek az egyes antennautak átviti minősége. Ezeket a skalár menny-
iségeket a (4.4) kifejezésben megadott (56. old.) Hk,n felhasználó- és alvivőspecifikus
csatornamátrixon végzett átlagolási műveletekkel kaptam meg.

Az adóantenna-kiválasztási folyamat első lépéseként bevezettem egy NT ×NR mé-
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retű ún. "átlag" csatornamátrixot az alábbi kifejezés szerint

H = 1
K

1
N

K∑
k=1

N∑
n=1

|Hk,n| . (55)

Egy további átalakítást hajtottam végre a H átlag mátrixon, hogy NT db hnT skalár
értéket kapjunk, amelyekkel az egyes nT adóantennák által megvalósíható rádiós átvi-
teli lehetőségek már számszerűen jellemezhetőek legyenek, azaz

hnT = 1
NR

NR∑
nR=1

H. (56)

Az adóantenna-kiválasztás során az L db legnagyobb értékű elemet választottam ki az
NT db hnT elem közül minden egyes optimalizálási periódusban

arg max
nT

1
NR

NR∑
nR=1

hnT,nR . (57)

A fenti megoldás feldolgozási nyereséget eredményez a spektrális hatékonyság értelmé-
ben, összehasonlítva pl. egy fix vagy véletlenszerű antenna-kiválasztási eljárással. A
megoldást a [18] algoritmusba beágyazva valósítottam meg, spektrális hatékonyságbeli
nyereségét pedig a következő tézis bemutatása után illusztrálom a 7. ábrán, mivel az
atennakiválasztásnak a jelenlegi tézisben bemutatott eljárása szorosan összefügg a II.4
Tézis tartalmával.�

II.4 TÉZIS [J3, C4]. Az előző tézisben bemutatott antennakiválasztási algoritmus
spektrális hatékonyságbeli nyereségének további növelése érdekében adóteljesítmény sza-
bályzást valósítottam meg a korábban kiválasztott adóantennákon. Az adóteljesítmény
szabályzás adaptív módon működik a MIMO csatornákat jellemző sajátérték paraméte-
rek aktuális értékeinek mint csatornaállapot információknak a figyelembevételével.

A korábbi feltételezéseinknek megfelelően a fenti antennakiválasztással eredménye-
zett L × NR = NR × NR-es (!) MIMO rádiós csatorna ekvivalens módon leírható
Mk,n = NR db párhuzamos ún. "egy bemenetű és egy kimenetű" (Single-Input Single-
Output (SISO)) csatornával, az Mk,n db ekvivalens "jelutat" pedig ugyanennyi darab
λ

(i)
k,n valós értékű paraméterrel jellemezhetjük, ami az ekvivalens SISO jelutak teljesít-

ménycsillapítását reprezentálja.
Megjegyzés: A λ

(i)
k,n paraméterek a (4.4) kifejezés (56. old.) alapján képzett

Hk,nHH
k,n mátrix sajátértékei (a disszertáció 4.2.2. pontja), amelyek a k-adik felhaszná-

lóra és az n-edik alvivőre "specifikusak". Az antennánkénti teljesítményszabályzás előtt
esetünkben azonban már lezajlott az alvivőknek a felhasználókhoz való rendelése, ezért
az optimalizáció ezen fázisában már csak a kiosztott Nc db alvivőn vesszünk figyelembe
összesen Nc ×Mk,n db λ

(i)
k,n értéket.

Az alvivők számára kiosztott Pn adóteljesítményekeket a kiválasztott antennák
"meghajtása" érdekében tovább kell osztanunk NT db adóantenna számára alvivőnként.
A felosztás történhetne egyenletesen is, ha azonban az n-edik alvivőn a λ

(i)
k,n értékek
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különbözőek, a teljesítménykiosztást érdemes ezeknek megfelelően az elérhető spektrá-
lis hatékonyság szerint optimalizálni. Megjegyzendő, hogy az adóteljesítmény szabály-
zás történhetne egyszerre is (az alvivők és az antennák szerint), a számítási komplexitás
érdekében azonban a két rész-feladatot külön-külön hajtottam végre. Ebben az eset-
ben egy bevezetett β(i)

n vektor elemeit számítottam ki az alábbi formalizált feladatot
megoldva (disszertáció 63. old.)

arg max
β∈RN×Mk,n

K∑
k=1

N∑
n=1

ρk,n

Mk,n∑
i=1

log2

1 +
λ

(i)
k,nβ

(i)
n Pn

N0Bch

 , (58)

amelyben ∑Mk,n

i=1 β(i)
n = 1, ∀n-re és 0 ≤ β(i)

n ≤ 1, ∀i-re és n-re. A β(i)
n értékek az n-

edik alvivőre az algoritmus eredeti működése során kiosztott Pn adóteljesítmény további
felosztását reprezentálják az egyes adóantennák között úgy, hogy az allokálandó adótel-
jesítmény β(i)

n Pn értékű lesz az i-edik adódantennára. Mivel a β(i)
n értékek függetlenek

az alvivők mentén, az optimalizálást Nc db különböző feladatra lehet bontani.
Megjegyzendő, hogy az (58) kifejezésben bemutatott optimalizálási feladat nagyon

hasonló az általános water-filling probléma megoldásához azzal a saját módosítással,
hogy az egyes alvivőkhöz tartozó csatorna teljesítménycsillapítás itt a megfelelő SISO
jelutak λ(i)

k,n sajátértékeit jelentik, az alvivők Nc száma pedig ebben az esetben a SISO
jelutak Mk,n számát jelenti.

A 6. ábra egy L = 3 antennás elrendezés esetén illusztrál különböző β(i)
n eloszlá-

sokat. Az antennánkénti teljesítményszabályzás bevezetése indokoltnak látszik, mivel
a maximális kapacitás az ábra által illusztrált esetben nem az (egyenletes)

β(1)
n = β(2)

n = β(3)
n = 1/L = 1/3 (59)

adóteljesítmény-eloszlásnál található. A fenti megfeleltetések figyelembevételével az
adóantennákra értelmezett water-filling megoldást a disszertáció (4.12) kifejezésében
(58. old.) korábban formalizáltam

β(i)
n + N0Bch

λ
(i)
k,n · pn

− α = 0, i = (1, 2, ...,Mk,n). (60)

A fenti megoldás előnye, hogy párhuzamosítható, jelentősen gyorsítva az optimalizálási
műveletet.

Ezek után figyeljük meg a II.3 Tézisben bemutatott antennakiválasztás és a jelen
tézisben bemutatott antennánkénti teljesítményszabályzás spektrális hatékonyságbeli
nyereségének illusztrációját a 7. ábrán. Az eredményeket a háromféle teljesítménysza-
bályzási mód szerint mutatom be 4 × 2, 6 × 4 és 8 × 6-os antenna-konfigurációkra.

1. Teljesítményszabályzás nélküli mód (körrel jelölt görbék): Semmilyen teljesít-
ményszabályzási mód nincs aktiválva, vagyis sem az OFDM alvivők mentén sem
pedig adóantennánként nincs teljesítményszabályzás. Megjegyzés: Ennek az átvi-
tel módnak az eredményeit kizárólag illusztrációs célból ábrázoltam.

2. Alvivőnkénti teljesítményszabályzás és antennakiválasztás (*-gal jelölt görbék):
A [18] algoritmusban szereplő alvivőnkénti teljesítményszabályzás működik egye-
dül, amelynek leírása a disszertáció 4.2.4 pontjában (58. old.) szerepel. Vagyis
a [18] algoritmus eredeti működése.
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6. ábra. Az antennánkénti adóteljesítménybeállítások szerint változó kapacitás illusztrációja
3-antennás elrendezés esetén

3. Az előző pontban működő alvivőnkénti teljesítményszabályzás kiegészíve az an-
tennakiválasztással, és antennánkénti teljesítményszabályzással (♢-val jelölt gör-
bék).

A 7. ábrán a spektrális hatékonyság értékeket a bázisállomásról a teljes Bch átviteli
sávszélességre kisugárzott adóteljesítmény mellett ábrázoltam, mivel az ütemező al-
goritmus értékelése a hálózat üzemeltetője szempontjából releváns, ezen kívül a fel-
használók térbeli elhelyezkedése és ezzel a távolságukhoz tartozó terjedési csillapítá-
suk is véletlenszerű, amelyre csak egy átlagos érték lenne meghatározható. Az egyes
pontokat a spektrális hatékonyság értékeknek 50 db ütemezési periódusra való át-
lagolásából kaptam. A szimulációs paraméterek részletes ismertetése a disszertáció 4.1.
Táblázatában található (64. old). A görbékból kiolvasható, hogy az antennakiválasztás
együtt alkalmazott antennánkénti teljesítményszabályzás az alacsony adóteljesítmény-
tartományban okoz számottevő, az antennák számával növekvő nyereséget. Az ábra
felső részében a spektrális hatékonyság abszolút mennyisége látható, az ábra alsó
felében pedig a spektrális hatékonyságbeli nyereség figyelhető meg az egyes antenna
elrendezések esetében a szabályozatlan esethez viszonyítva. A 8 × 6-os antenna elren-
dezésnél figyelhető meg a legnagyobb, 1 [bit/sec/Hz] körüli különbség, amelyet átviteli
sebességbeli nyereségként kifejezve 5 Mbit/sec értéket kapunk a szimuláció során felté-
telezett 5 MHz-es rádiós csatorna sávszélesség esetén, amely számottevő nyereségként
értékelhető a szűkös rádiós erőforráson. �
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4 × 2 no ctrl.

4 × 2 ant. sel.

4 × 2 full ctrl.

6 × 4 no ctrl.

6 × 4 ant. sel.

6 × 4 full ctrl.

8 × 6 no ctrl.

8 × 6 ant. sel.

8 × 6 full ctrl.

4 × 2 full ctrl.

4 × 2 ant. sel.

6 × 4 full ctrl.

6 × 4 ant. sel.

8 × 6 full ctrl.

8 × 6 ant. sel.

7. ábra. Az antennakiválasztás és az antennánkénti teljesítményszabályzás által eredmé-
nyezett spektrális hatékonyság összehasonlítása a szabályozatlan esettel különböző antenna-
elrendezések esetén
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4.4. Az OFDMA-MIMO rádiós átvitel csatornabecslési hibái-
nak vizsgálata

Az OFDMA-MIMO rádiós átvitel helyes működéséhez elengedhetetlenül szükséges a
rádiós csatorna aktuális állapotára vonatkozó információ (Channel State Information
(CSI)) rendelkezésre állása a mind a vevő- mind az adó oldalon. A rádiós csatorna
állapota a valóságban azonban csak becsülhető valamilyen pontossággal, amelynek
mértéke nagyban befolyásolhatja a rendszer elérhető kapacitását. A III.1 Tézisben
modelleket adok meg a rádiós csatorna becslésének hibáira, amelyeknek hatásait szi-
mulációs eredmények segítségével mutatom be.

A bevezetésben említett, a MIMO csatorna korrelációs tulajdonságait javítani hiva-
tott ún. előkódolási mátrixnak egy fix adó oldali mátrix-készletből való kiválasztására
vonatkozó ún. előkódolási mátrix indikátornak (Precoding Matrix Indicator (PMI)) a
vevőtől az adó oldalig történő hibás eljuttatására adok meg modellt és erre vonatkozó
szimulációs vizsgálatokat a III.2 Tézisben. A szimulációs vizsgálatokat saját fejlesztésű
szimulátorral és a Bécsi Műszaki Egyetemen kifejlesztett LTE (MATLABTM) rádiós
link szimulátorral [13] végeztem, amely ingyenesen felhasználható kutatási célokra.

III.1 TÉZIS [C5]. A csatornainformáció becslésének hibáira az alábbi három modellt
adtam meg:

a.) Az OFDMA-MIMO rádiós csatornát leíró 5-dimenziós Hhyp hipermátrix alapján
(disszertáció 5.1.1. pont, 74. old.) definiáltam egy azzal azonos méretű ún. D
hiba-hipermátrixot, amelynek elemei a vevőben rendelkezésre álló, a rádiós csa-
torna becslését reprezentáló szintén 5-dimenziós Ĥhyp hipermátrix elemeinek és
a valóságos csatornát leíró Hhyp hipermátrix elemeinek a különbségeit reprezen-
tálják, "nulla" várható értékű, változtatható szórásnégyzetű független gaussi való-
színűségi változók szerint (disszertáció 5.3.1 pont, 77. old.).

b.) Definiáltam egy ún. interpolációs hibamodellt az OFDMA-MIMO rádiós csatorna
becslésére. A becslés interpoláció segítségével történik, az elérhető frekvenci-
asávban csak bizonyos pozíciókban (alvivőkön) "elhelyezett" fehér Gauss-zajjal ter-
helt referenciajelek alapján (disszertáció 5.3.2 pont, 78. old.).

c.) Létrehoztam egy ún. kvantálási hibamodellt az OFDMA-MIMO rádiós csatornát a
vevőben leíró Ĥhyp hipermátrix adott bit-méreten történő tárolására vonatkozóan.
Az eredményezett kvantálási hiba mértékét a Ĥhyp csatornamátrix egyes elemeit
tároló változók bit-méretével változtattam (disszertáció 5.3.3 pont, 80. old.).

Szimulációs viszgálatokat végeztem az OFDMA-MIMO rádiós átvitelre a fenti hibamod-
ellek beillesztésével, és értékelést adtam a hibamodellekre, azok paramétereinek változ-
tatása mellett az átvitel során eredményezett bithibaarány (BER) és blokkhibaarány
(BLER) értékek alapján.

A csatornamodell. A disszertáció 5.1.1. pontjában (74. old.) definiáltam egy csator-
namodellt, amely a többfelhasználós Multi-User (MU)-OFDMA-MIMO átvitel vizsgá-
latára alkalmas. A teljes MU-MIMO-OFDMA rádiós csatornát egy Hhyp komplex
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értékű és NT × NR × K × Nc × Nsamp méretű hipermátrixszal jellemeztem, rendre az
adó- és vevőantennák számával, a felhasználók, az OFDM alvivők számával, valamint
a csatorna időbeli mintáinak a számával. A Hhyp mátrix n ∈ {1, ..., Nc}, k ∈ {1, ..., K}
és ns ∈ {1, ..., Nsamp} indexelései szerint képzett kétdimenziós Hk,n,ns csatornamátrixok
segítségével vizsgáltam az NT ×NR-es MIMO átvitelt, azaz

Hk,n,ns =



H
(k,n,ns)
1,1 H

(k,n,ns)
1,2 · · · H(k,n,ns)

1,NR

H
(k,n,ns)
2,1

...
... . . .

H
(k,n,ns)
NT,1 . . . H

(k,n,ns)
NT,NR


. (61)

A Hk,n,ns mátrix mindegyik elemét többutas Rayleigh-fading modell szerint generáltam
L db terjedési jelutat feltételezve a [7, 9.1.3.5.2 pont] modell szerint, amelyben az
idővariáns csatorna frekvenciaválaszát diszkrét véges impulzusválaszú (Finite Impulse
Response (FIR)) szűrővel modellezik. A modellhez egyedi τl késleltetés és αl komplex
csillapítás értékek megadása szükséges az l-edik jelútra az alábbi

bm =
L∑

l=1
αlsinc

[
τl

Tsch

−m

]
(62)

kifejezés szerint, amelyben m ∈ {1, ..., Nf} és l ∈ {1, ..., L} ill. Nf a szűrő fokszámát
jelöli. A Tsch = 2 1

2Bch
= 1

Bch
időtartam a megvalósított Bch sávszélességű alapsávi csa-

tornamodell mintavételi periódusa. A τl és αl értékeket természetesen specifikusnak
feltételeztem az nT, nR, k, n és ns indexekre, de jelölésüket a fenti magyarázatnál mel-
lőztem. A diszkrét Fourier transzformáció (Discrete Fourier Transform (DFT)) a rádiós
csatorna frekvenciaválaszának egy adott mintája a következőképpen számítható ki

H (f) =
∞∑

k=−∞
bke

−j2πfTsch k =
∞∑

k=−∞
bke

−j2πf k
Bch (63)

tetszőleges f frekvenciára.
A CSI-nek a vevőben való hibás figyelembevételének vizsgálatához tekintsük át a

vevő működését az egyik legegyszerűbb MIMO vételi eljárás, az ún. nullázó straté-
gia (Zero Forcing (ZF)) [8, 10. fejezet] rövid bemutatásán keresztül. A fentiekben
definiált csatornamodell alapján K ×Nc ×Nsamp "db" NT ×NR-es MIMO átvitelt kell
megvalósítani a következőképpen

x̂ = Gk,n,ns · y = (Hk,n,ns · Wj)† · y

=
[
(Hk,n,ns · Wj)H(Hk,n,ns · Wj)

]−1
(Hk,n,ns · Wj)H · y

(64)

amelyben Gk,n,ns a (Hk,n,ns · Wj) mátrix szorzat ún. pszeudo-inverze [3], (.)H pedig
egy komplex elemű mátrix konjugált-transzponáltját jelenti. Továbbá, Wj a j-edik
előkódoló mátrixot jelenti az előre definiált

Aprecod =
{
W1,W2, ....,Wj, ...,WNp

}
(65)
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Np elemű halmazból, amelyből a vevő az aktuális CSI alapján választ ki egyet valami-
lyen algoritmus alapján az átviteli sebesség maximalizálása érdekében.

A csatornabecslési hibák reprezentálása érdekében Hhyp-hoz hasonlóan bevezettem
a D ill. Ĥhyp hipermátrixokat, amelyek azonos méretűek Hhyp-val. D elemei a csatorna-
becslés hibáinak "elemeit" tartalmazzák, vagyis a Hhyp és Ĥhyp mátrixok azonos indexű
elemei közötti különbségeket. A csatornabecslési hiba hatása a vevőben ezután úgy jut
érvényre, hogy a (64) kifejezésben a csatornainformációt reprezentáló NT ×NR méretű
Hk,n,ns mátrixokat a Ĥhyp-ből képzett NT ×NR méretű mátrixokkal helyettesítjük

Ĥk,n,ns = Hk,n,ns + Dk,n,ns (66)

szerint.

A gaussi hibamodell. Ebben az elméleti hibamodellben az 5 dimenziós D hiba
hipermátrix elemeit független komplex gaussi valószínűségi változóknak feltételeztem,
független Xe valós és Ye képzetes komponensekkel, amelyek nulla várható értékkel és
változtatható (de páronként azonos) σ2

est szórásnégyzettel rendelkeznek. Ennek értel-
mében, a D egy elemét a következőképpen írhatjuk fel

d(k,n,ns)
nT,nR

= Xe + j · Ye. (67)

A 8. ábra σ2
est = 0, 1 és 0,2 értékekre illusztrálja a csatornakódolt átvitel BER

eredményeit a gaussi csatornabecslési hibamodell szerint 2 × 2-es MIMO átvitelre. Az
ábrán látható Channel Quality Indicator (CQI) paraméter: 4, 8 és 11 értékek rendre
a 4-, 16- és 64-QAM modulációs szinteknek felelnek meg az LTE szabvány alapján
működő szimulátorban, változó turbo-kódolási rátával. A szimulációs paraméterek
részletes bemutatása a disszertáció 5.5.1 pontjában található (82. old.). Megfigyelhető,
hogy a növekvő σ2

est egyre nagyobb BER értékeket eredményez, ill. magasabb jel-zaj
viszony tartományokban a BER romlásának mértéke növekszik a szimulációs modellben
alkalmazott QAM moduláció növekvő M szintjével.

Az interpolációs hibamodell. Ebben a modellben az OFDMA-MIMO rádiós csa-
tornát frekvenciatartománybeli interpolációval becsültem a frekvencia- és időtarto-
mánybeli ún. erőforrás hálón csak bizonyos pozíciókban elhelyezett, a vevőben ismert
tartalmú referenciajelek alapján. A vevőbe érkező r̂(n, ns) referenciajeleket az alábbi
módon írhatjuk le

r̂(n, ns) = H(n, ns) · r(n, ns) + ν(n, ns), (68)
amelyben n a referenciajel alvivő indexét jelenti az ns szerinti időpillanatban, H(n, ns)
a csatorna frekvenciaválaszát, ν(n, ns) pedig az AWGN komplex értékeit jelenti az
definiált indexelésekkel. Az adó kimenetén megjelenő referenciajeleket pedig r(n, ns)-
sel jelöltem. Ezek után az idővariáns rádiós csatorna frekvenciaválasza az alábbi

Ĥ (n, ns) = r̂ (n, ns)
r (n, ns)

(69)

módon becsülhető az n és ns pozíciókban. A 9. ábrán az interpolációs hibamodell BER
eredményeit illusztráltam N0 = −174 dBm/Hz spektrális teljesítménysűrűségű AWGN
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8. ábra. A mobil terminálban tapasztalható BER illusztrációja a gaussi csatornabecslési
hibamodell esetén σ2 =0,1 és 0,2 értékekre

esetén. Kétféle szimulációs végeztem el a 4, 8 és 11 CQI esetekre külön-külön; a csator-
nainformáció tökéletes ismerete esetén (folytonos vonalak) eredményezett értékeket
hasonlítottam össze a "zajos" referenciajelek alapján történő interpoláció (szaggatott
vonalak) szerinti működéssel. A zajos referenciajelek alapján végzett interpoláció ked-
vezőtlenebb BER-t eredményez, amely hatás a magas SNR tartományokban (a CQI:
11 tartományában) egyre kevésbé jelentkezik, mivel a vett referenciajeleket növekvő
SNR mellett egyre kevésbé "befolyásolja" az AWGN.

A kvantálási hibamodell. Ebben a modellben azzal a feltételezéssel éltem, hogy
a valóságos csatornára vonatkozó információt hordozó Hhyp hipermátrix egyes elemei
meghatározott bit-méretű változókban tárolódnak a vevőben, kvantálási hibát okozva
ezzel a bitmérettől függően. A kvantált csatornaelemek a Ĥhyp mátrix azonos index-
elésű pozícióiba kerültek. A vevőben a hiba hatását a Ĥhyp hipermátrixnak a Hhyp
helyére történő behelyettesítéssel vettem figyelembe a (64) kifejezésben. A szimulációs
vizsgálatok során 4 és 8 bites változókban tároltam az egyes csatorna elemeket. Ezt a
hibamodellt saját fejlesztésű MATLABTMszimulátor segítségével vizsgáltam kódolat-
lan fizikai átvitelre a disszertáció 5.5.1 pontjában (82. old.) ismertetett szimulációs
paraméterekkel.

A 10. ábrán a különböző modulációs szintekhez (4-, 16-, 64-QAM) tartozó BER
eredményeket illusztráltam. A 4 és 8 bites kvantálás eredményeit a kvantálatlan es-
ethez hasonlítottam. Ahogyan megfigyelhető, a 8-bites kvantálás elfogadható, vagyis a
kvantálatlan eset BER eredményeihez igen közeli eredményeket szolgáltat, amely alka-
lmazásával még megfelelő pontosság érhető el, de a referenciajelek tárolását is viszony-
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9. ábra. A mobil terminálban tapasztalható BER illusztrációja az interpolációs hibamodell
esetén

lag kevés biten meg lehet oldani. A 4 bites kvantálás azonban már nagyon mértékben
eltolja BER görbéket a legrosszabb átvitelt jelentő 0,5 értékhez közel, még a modellben
feltételezett legrobusztusabb 4-QAM esetén is.�

III.2 TÉZIS [C6]. Definiáltam egy alkalmas hibamodellt a MIMO átvitel során
alkalmazott, adott hosszúságú időintervallumonként a MIMO csatorna aktuális kor-
relációs tulajdonságai szerint adaptív módon történő ún. térbeli előkódolás számára,
mely szerint az adó oldalon az előkódolási mátrixnak való beállítására vonatkozó vevő
oldal felől érkező utasítás adott valószínűséggel elvész. A modellben az előkódolási
utasítás elvesztése esetén az előző időintervallumban érvényes előkódolás kerül végre-
hajtásra, amely nem garantálja az átviteli sebesség maximalizálása szempontjából opti-
mális kiválasztást. Az előkódolási utasítás különböző valószínűségekkel történő elveszté-
sének eseteit a csatornakódolt fizikai rétegbeli átvitel szimulációjával vizsgáltam.

Ahogyan az a disszertáció 4.1.2. pontjában (55. old.) szerepel, a MIMO csatorna
kapacitását jelentősen befolyásolja az egyes jelutak korreláltsága, amely az adó oldalon
megfelelő kompenzálással csökkenthető az elérhető kapacitás növelése érdekében. A
kompenzálást az adó oldalon az átviendő komplex szimbólumokat tartalmazó vektor-
nak egy ún. térbeli előkódolási mátrixszal való beszorzása jelenti. Az így eredményezett
komplex vektor által reprezentált szimbólumoknak az adóberendezésre való küldésével
az átvitel spektrális hatékonysága növelhető. Az előkódolási mátrix újraszámítása
meghatározott időintervallumonként szükséges, amennyiben a MIMO csatorna kor-
relációs jellemzői időben változnak.

A feladat egy megvalósítását a [16] cikk szerzői mutatták be, akik az elérhető kapa-
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10. ábra. BER eredmények 4-QAM és 16-QAM esetben, a kvantálási hibamodell esetén

citás szempontjából egy optimális és egy szuboptimális algoritmust adtak meg a Wi,
i ∈ (1, 2, ...,Mp) előkódolási mátrixnak egy Mp db mátrixot tartalmazó véges méretű
mátrix-készletből való meghatározott TPMI időbeli gyakorisággal történő kiválasztására
az i index szerint. A szuboptimális eljárás az összes OFDM alvivőre való optimalizá-
lás helyett meghatározott D < Ncarr számú alvivőcsoportokra való átlagolás szerint
működik, jelentősen csökkentve ezzel a számítási komplexitást, az optimális algoritmus
által elérhető spektrális hatékonyságbeli értékekkel közel azonos eredményeket eredmé-
nyezve. Az előkódolási mátrixokat tartalmazó készletet a cikk szerzői az LTE szabvány
szerint [1] vették figyelembe, az algoritmus által eredményezett i indexre vonatkozó
információt pedig az LTE terminológia szerint az előkódolási mátrixra vontakozó in-
dikátornak (Precoding Matrix Indicator (PMI)) nevezték el.

Megjegyzendő, hogy a [16]-ben bemutatott megoldás 2 × 2-nél nagyobb számú an-
tennák esetén működik.

Definiáltam a PMI-nek a vevőtől az adótól történő visszacsatolására egy hiba-
modellt, melyben a PMI információt adatcsomagok szállítják, amelyek adott Prl,PMI
valószínűséggel elveszhetnek. A PMI elvesztése esetén az utolsó helyesen dekódolt
PMI információ szerint választjuk ki a rendelkezésre álló készletből az előkódolási
mátrixot, melynek alkalmazásával természetesen nem érjük el a lehető legnagyobb
spektrális hatékonyságú átvitelt az aktuális előkódolási periódusban, ha a csatorna
állapota időközben megváltozott. A Prl,PMI értéke a modellben tetszőlegesen változ-
tatható, különböző értékei mellett a fizikai kódolt átvitel teljesítőképessége vizsgálható
a BER és BLER szerint. A hibás PMI visszacsatolással végzett szimulációs vizsgálatok
eredményeit a disszertáció 5.5.4 pontja (85. old.) tartalmazza.

A szimulációs paraméterek részletes ismertetése a disszertáció 5.5 pontjában talál-
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11. ábra. A PMI elvesztésének hatása a BLER értékek szerint, 4 × 2 MIMO átvitelre
’Vehicular-A’ csatornamodellt feltételzve

ható (82. old.). Esetünkben TPMI = 1 ms, amely azonos az LTE-ben érvényes ütemezési
periódussal. Figyeljük meg Prl,PMI = 0, 08 és 0,16 beállítások mellett a 11. ábrán a
BLER értékeket 4×2 MIMO átvitel esetén, amelyeket összehasonlítottam a Prl,PMI = 0
(a PMI-csomagvesztés nélküli) esettel. A különböző Prl,PMI értékek melletti BER és
BLER szerinti teljesítőképességbeli romlás mértékét az 1. Táblázatban foglaltam össze.
Először is érdemes leszögezni, hogy a minden esetben teljesül a BLER=0,1 ökölszabály

1. táblázat. A hibás PMI visszacsatolás eredményeinek összefoglalása

NT ×NR 4 × 2
Prl,PMI 0,08 0,16

BER degradation (%) 6,37 14,05
BLER degradation (%) 27,58 111,67

mint a működőképesség feltétele. Növekvő Prl,PMI érték mellett azonban a BER és a
BLER emelkedik, és magasabb SNR értékek esetén a helyes PMI visszacsatolás jelen-
tősége egyre inkább megnő.�

Az egyes hibamodellekben definiált csatornabecslési hibák által okozott spektrá-
lis hatékonyságbeli csökkenés az adaptív moduláció helytelen működését eredményezi,
hiszen a hibamentes esetben adott SNR pontokban elérhető spektrális hatékonyságbeli
értékek lecsökkennek. Másképpen fogalmazva: a csatornabecslési hiba nélküli esetben
elérhető spektrális hatékonyság értékekhez tartozó SNR pontok felfelé tolódnak. Az
adaptív (kódolt) moduláció hibamentes esetre tervezett működtetése, vagyis a modu-
lációs szintek közötti "kapcsolgatás" meghatározott (előre definiált) átkapcsolási SNR
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pontok szerint történik, amelyeket természetesen korrigálni kell a hibás csatornabecslés
miatt megváltozott spektrális hatékonyság eredmények miatt, hiszen így nem minden
SNR tartományban érjük már így el a legmagasabb kapacitás értéket. Ha egy vizsgá-
landó (tervezendő) vevőkészülékben képesek vagyunk meghatározni a csatornabecslés
átlagos hibáját, és az ezáltal okozott spektrális hatékonyságbeli csökkenést, akkor az
adaptív (kódolt) moduláció váltási SNR pontjait újradefiniálva a csatornabecslés által
okozott kapacitásbeli csökkenés bizonyos mértékig korrigálható.

5. Az eredmények alkalmazása
Az I. Téziscsoportban bemutatott analitikus SER ill. BER számítási eredmények fel-
használásával az interferenciamodellek széles skálája, valamint háromféle (Rayleigh,
Rice, Nakagami) fading modell vehető figyelembe egy vizsgálandó, vagy tervezendő
rádiós átvitel teljesítőképességének (akár átviteli sebességének) az értékelésekor. Nem
szükséges bonyolult és hosszadalmas szimulációs vizsgálatokat végezni a szimbólumok-
nak a rádiós csatornán való átjutattásával ill. a hibás biteknek a vevő oldalon történő
összeszámolásával. Megjegyzendő, hogy kellően alacsony, pl. 10−6 értékű BER, vagy
SER szimulációjához kb. 106 db bit vagy szimbólum átvitele szükséges, a "sorsolt"
bitek ill. szimbólumok száma pedig a szimuláció futási idejét befolyásolja. Egy szimulá-
ciós vizsgálatot még hosszadalmasabbá tesz a feltételezett interferenciamodell érvényre
juttatása, amelyben a véletlenszerűen generált interferencia-paraméterek szerint kel-
lően nagy számú futási ciklus generálása szükséges, az egyes futási ciklusok által gene-
rált SER, BER ill. átviteli sebesség értékeket pedig átlagolni kell az egyes ciklusokra.
Az analitikus számítás kiváltja a bonyolult szimulációt, és kellően széles interferencia
ill. fading-"skálát" fog át annak érdekében, hogy egy valós vezeték nélküli távközlési
rendszer tervezéséhez és működtetéséhez (pl. cellák tervezése vagy adaptív újrater-
vezése forgalmi adatok alapján) hasznos eszközt nyújtson. Az M -QAM átvitellel kapc-
solatos eredmények alkalmazásához a disszertáció 2.7.5 pontjában (27. old.) adtam egy
lehetőséget, amely az LTE interferenciaviszonyainak vizsgálatát tartalmazza.

A II. Téziscsoportban bemutatott eredmények általános OFDMA-MIMO átvitelre
adnak optimalizációs megoldásokat, hiszen az egyes OFDM alvivők bármelyikét kioszt-
hatjuk bármelyik felhasználónak, akár szomszédos alvivőnként változva. Emellett az
adaptív moduláció és a teljesítményszabályozás is alvivőnként történik. Egy valóságos
OFDMA-MIMO alapú rendszerben (LTE, WIMAX) az alvivők kiosztása és a teljesít-
ményszabályzás nagyobb "frekvencia-egységekben", meghatározott számú szomszédos
alvivők csoportjain zajlik, ami a II. Téziscsoportban bemutatott megoldások optima-
lizációs nyereségeit csökkentheti. A távközlési szabványok és a hálózati elemek hard-
ver berendezéseinek a fejlődésével azonban az optimalizációs lehetőségek kibővülnek,
finomodnak, akár alvivő szinten is végrehajtatóak lesznek, a 4G technológiák elter-
jedése pedig egyre inkább szükségessé teszi majd, hogy a fokozatosan mind jobban
terhelt hálózatokban a II. Téziscsoportban megfogalmazott szempontokat (fairness, a
rádiós erőforrás hatékony kihasználása) a hálózat üzemeltetői figyelembe vegyék.

A III. Téziscsoportban definiált hibamodellek az OFDMA-MIMO alapú távközlési
rendszerek fizikai rétegének tervezési ill. szabványosítási folyamata során nyújthatnak
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segítséget. A rádiós csatorna állapotának folyamatos figyelemmel kísérése elenged-
hetetlen a rádiós átvitel helyes működéséhez, a csatorna különböző tulajdonságaira
vonatkozó információk hibás átvitelének az elérhető spektrális hatékonyságra gyako-
rolt hatásait pedig célszerű figyelembe venni egy rendszer tervezésekor.
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