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1. El®zmények, célkit¶zések
A

vezeték

nélküli

adatsebesség-igénye
tozottak.

Ezt

az

kommunikáció
növekszik,

a

ellentmondást

térhódításával

rendelkezésre
próbálja

meg

álló

párhuzamosan

a

frekvenciasávok

azonban

feloldani

Mitola

felhasználók

1999-ben

korlá-

megjelent

cikkében [1], amelyben a kognitív rádió alapgondolatát mutatja be. Ez lényegében egy
másodlagos (opportunisztikus) vezeték nélküli kommunikációs rendszer, amely képes
a

kiválasztott

frekvenciasávokat

intelligensen

és

adaptívan

kihasználni

oly

módon,

hogy közben az adott tartományt els®dlegesen használó (inkumbens) rendszereket nem
zavarja. Ennek érdekében az opportunisztikus rendszernek közel egy id®ben kell a szabad
frekvenciasávokban adatforgalmat bonyolítani és érzékelni, ha az inkumbens rendszerek
adást kezdeményeznek [2]. Ezen alapelvek mentén m¶köd® rendszerek szabványosítására
törekszik például az IEEE 802.22-es normája is [3].
A kognitív rádiós technológiák hazánkban is fontos szerepet kaphatnak a jöv®ben.
Magyarországon 2015-t®l az analóg televíziós m¶sorszórás helyét teljes egészében digitális rendszer veszi át, amelynek fajlagos sávszélesség-igénye kisebb. A tervek szerint az
átállást követ®en felszabaduló csatornákat opportunisztikusan kommunikáló, intelligens
rádiós rendszerek használhatják adatátviteli célra. Egy el®zetes 24 órás spektrummérés
látható az 1. ábrán a 450 MHz és 550 MHz közötti tartományban  meggyelhet®k az
id®szakosan szabad, illetve a használaton kívüli frekvenciasávok. Mivel a kérdéses frekvenciatartomány els®dleges felhasználói továbbra is a m¶sorszóró rendszerek, az itt kommunikáló opportunisztikus rádióknak magas fokú intelligenciával és gyors spektrumérzékeléssel
kell rendelkezniük a zavarások kiküszöbölése érdekében [5]. Ebben a környezetben a kommunikáció zikai rétegének (beleértve az alkalmazott modulációt) speciális elvárásoknak
kell megfelelnie, például a szomszédos csatornás szivárgás mértékét tekintve. Kutatásaim
során az analóg televíziós m¶sorszóró sávok opportunisztikus kihasználását célzó többviv®s modulációs eljárásokat vizsgáltam és hasonlítottam össze, valamint a modulációhoz
és demodulációhoz kapcsolódó digitális jelfeldolgozási módszereket dolgoztam ki. Többfelhasználós nagysebesség¶ digitális átvitel esetén kézenfekv®nek látszik az Ortogonális
frekvenciaosztásos nyalábolás (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, továbbiakban OFDM) [6], mint széles körben elterjedt többviv®s modulációs technika alkalmazása.
Több vezeték nélküli hírközl® rendszerben, többek között DVB-T (földfelszíni digitális televízió), DAB (digitális rádió) és WLAN (vezeték nélküli hálózat) esetén is ezt az eljárást
alkalmazzák.
Az OFDM moduláció alkalmazásánál az információt az egyes alviv®k amplitúdója
és fázisa hordozza. Az alviv®k megfelel® frekvenciatávolság megválasztásával függetlenek
egymástól, így nem lesz közöttük áthallás. Az alviv®k modulálása egyszer¶en elvégezhet® inverz gyors Fourier transzformációval (Inverse Fast Fourier Transform, továbbiakban
IFFT), demodulálása pedig FFT segítségével. Az alkalmazástól függ®en egy OFDM szimbólum több száz, de akár több ezer alviv®t is tartalmazhat. Az

m-edik

id®tartománybeli

OFDM szimbólum diszkrét mintái a következ® összefüggéssel írhatók le:

m

x [n] =

N
−1
∑

2π

Xk [m]ej N kn ,

n ∈ 0, 1, . . . , N − 1,

(1)

k=0
ahol

Xk [m]

a

k .-adik√alviv® komplex amplitúdója az m. szimbólumban, N az alviv®k
j = −1. Az adást megel®z®en minden szimbólumot kiegészítenek egy

száma, valamint
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1. ábra. 24 órás spektrummérés Szolnok térségében.

ún. Ciklikus El®taggal (Cyclic Prex, továbbiakban CP). A CP-t a vev®ben eldobjuk, és a
szimbólumot FFT segítségével demoduláljuk. Addig, ameddig a CP hosszabb, mint rádiós
csatorna impulzusválasza, addig minden vett szimbólumnak lesz szimbólumközti áthallástól mentes szakasza, amelyen a csatorna lineáris torzítása kompenzálható. Ellenkez®
esetben szimbólumközti áthallás is megjelenik, amely jelent®sen lerontja a vétel bithibaarányát. A demodulált alviv®k a vev®oldalon  lineáris csatornát és additív Gauss zajt
feltételezve  felírhatóak a következ®képpen:

k ∈ 0, 1, . . . , N − 1,

X̂km = Xk Hk + Wk ,
ahol

Hk

a csatorna átviteli tényez®je a

k -adik

alviv®n és

Wk

(2)

a Gauss zaj.

Az OFDM rendszer számos el®nye mellett egyik hátránya, hogy a CP miatt csak
-35. . .-30dB oldalsávi szivárgási szint érhet® el [7]. Kognitív rádiós alkalmazások számára
a hírközlési hatóságok (Oce of Communication (Anglia) illetve Federal Communications
Commission (USA)) legalább -50 dB-es szintet írnak el®. Különféle eljárásokkal [8] az
oldalsávi elnyomás szintje tovább csökkenthet® adott alviv®szám mellett, ám ezek a rendszer teljesít®képességét rontják és a komplexitást növelik. Az OFDM rendszerek másik
hátránya a nagy csúcstényez®jük, az er®sít®k kis dinamikatartományához képest, aminek
következtében létrejöv® nemlineáris torzítások drasztikusan növelhetik az átviteli hibák
valószín¶ségét és a szomszédos csatornás szivárgást is. Emellett az OFDM rendszer ugyancsak érzékeny az adó- és vev®oldali fel- és lekever® oszcillátorok frekvenciakülönbségére,
amelyek kompenzálása nélkül az alviv®k közötti áthallás miatt romolhat a teljesít®képesség. Az említett hátrányok miatt sok szempontból nem az OFDM az ideális választás
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a kognitív rádiók számára, ezért az OFDM mellett három másik többviv®s modulációs
sémát vizsgáltam, mint lehetséges alternatívát.
A DFT-szórt OFDM séma (DFT-Spread OFDM, továbbiakban DFTS-OFDM) [9]
alapgondolata, hogy az adatokat több alviv® között egy járulékos DFT m¶velettel szétszórjuk. A DFTS-OFDM technika hasonló spektrális tulajdonságokkal bír, mint az OFDM
séma, azzal a különbséggel, hogy a modulált jelnek alacsonyabb a csúcstényez®je, így kevésbé érzékeny a nemlineáris torzításokra. Ezt a technikát alkalmazza a korszer¶ LTE
(Long Term Evolution  negyedik generációs mobil adatátviteli szabvány) is.
Az Állandó Burkolójú OFDM technika (Constant Envelope OFDM, továbbiakban CEOFDM) [10] alkalmazásával a jelnek konstans burkolója lesz azáltal, hogy a modulációs
érték

Xk

komplex konjugáltjait is felhasználva el®állít egy tisztán valós

így kapott

x[n]

x[n]

jelet. Az

valós jelet egy fázismodulátorra vezeti, ahol konstans amplitúdó mellett

az IFFT kimeneti valós jele 

2πh

súlyozó tényez®vel szorozva  az id®függvény fázisát

befolyásolja, lényegében folytonos fázisú modulációt valósít meg. Az

x[n]

bemeneti jel

z[n]:

függvényében a fázismodulátor kimeneti jele

n ∈ 0, 1, . . . , N − 1.

z[n] = ej2πhx[n] ,

(3)

A CE-OFDM technika hátránya, hogy  mivel az eredeti szimbólumok mellett a konjugált
komplex párokra is szükség van  az elérhet® adatsebesség az OFDM-hez képest felez®dik.
A technika nagy el®nye, hogy alkalmazásával az ismertetett eljárások közül a legalacsonyabb PAPR érték érhet® el. A modulált jel teljesítménys¶r¶ség-függvényét a folytonos
fázisú modulációhoz hasonlóan a fázismodulátor

h

modulációs indexe befolyásolja.

A Sz¶r®bank-alapú Többviv®s Modulációs séma (Filter Bank MultiCarrier, továbbiakban FBMC) [11] lényegében egy általánosított OFDM séma. OFDM rendszerekben az
alviv®k egy négyszögablakkal vannak sz¶rve. Ezzel szemben az FBMC sémánál egy speciális sz¶r®bankot alkalmaznak, amely egy jól megtervezett prototípussz¶r®n alapul. Az
id®tartománybeli FBMC jel a prototípussz¶r® mintái

p0 [n] segítségével a következ®képpen

írható fel:

x[n] =

∞
N
−1
∑
∑

2π

(Xk [m]p0 [n − mN ]) ej N k(n−mN ) ,

(4)

m=−∞ k=0
A prototípussz¶r® tulajdonságainak köszönhet®en az FBMC spektrális tulajdonságai az
el®z® eljárásokhoz képest lényegesen el®nyösebbek, a szomszédos csatornás szivárgás mértéke sokkal kisebb lehet. Az FBMC eljárás ebben az esetben csak valós jelkészlet¶ modulációs értékeket (Xk [m]) alkalmazhat a szimbólumközti áthallás elkerülés miatt, így a
CE-OFDM-hez hasonlóan felezett adatsebesség¶ m¶ködésre lenne képes.
Azonban, ha a komplex alapsávi jelek I és Q összetev®it (a valós (ℜ) és képzetes részt

(ℑ)) szétválasztva OQAM (Ofszet-QAM) alkalmazásával  az el®nyös spektrális tulajdonságok megtartása mellett  az OFDM-mel azonos adatsebesség érhet® el, ezen eljárást
nevezik Késleltetett Többviv®s Modulációnak (Staggered MultiTone, továbbiakban SMT).
Az (4) egyenlet a következ®képpen módosul:

x[n] =

∞
N
−1
∑
∑
(

θk ℜ{Xk [m]}p0 [n − mN ] +

m=−∞ k=0

) 2π
θk+1 ℑ{Xk [m]}p0 [n − mN − N/2] ej N k(n−mN ) ,
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(5)

ahol

π

θ k = ej 2 k .

(6)

FBMC/SMT esetén a szomszédos szimbólumok id®ben átlapolódnak egymással. Az
átlapolódás a vev®ben megszüntethet®; a prototípussz¶r®t olyan módon kell megtervezni,
hogy képes legyen a Nyquist-kritérium szerinti szétválasztásra. Ezzel az elrendezéssel a
szimbólumid® növekedése és a szomszédos szimbólumok átlapolódása ellenére is elérhet®
a szomszédos csatornás szivárgás nagymérték¶ csökkenése.
FBMC/SMT a sz¶r®bankos megvalósítása miatt nem alkalmazhat CP-t, ami bár
adatsebesség-növekedést eredményez az OFDM-el szemben, a rádiós csatorna okozta késleltetések miatt szimbólumközti áthallás léphet fel, így a vev®oldali csatornakiegyenlítés
bonyolultsága megn®het. Az SMT legnagyobb hátránya, hogy az el®z® megoldásokhoz
viszonyítva nagyobb pontszámú FFT/IFFT m¶veletet igényel, és a sz¶r®bank alkalmazása miatt a m¶ködtetéséhez sokkal számolásigényesebb jelfeldolgozás szükséges. Ez a
számításigény polifázisú sz¶r®bank alkalmazásával jelent®sen csökkenthet®.

2. Vizsgálati módszerek
Kutatómunkám célja els®sorban az el®z® fejezetben említett eljárások vizsgálata és implementálása, valamint az ezekhez kapcsolódó digitális jelfeldolgozási módszerek kidolgozása
volt. Ez magába foglalja az adó- és vev®algoritmusok kidolgozását, az alapsávi digitális
jelfeldolgozást és a jelstruktúra kialakítását is.

2.1.

Szimulációs környezet

A különféle modulációs sémák hardveres megvalósítása el®tt a módszereket számítógépes szimulációk segítségével próbáltam ki. El®ször egy moduláris szimulációs programcsomagot alakítottam ki Matlab környezetben, amellyel a modulációs eljárások különféle
tulajdonságai adó- és vev®oldalon egyaránt elemezhet®k. Ennek segítségével vizsgálhatók
továbbá az átviteli útban fellép® nemlineáris hatások, szinkronizációs hibák és a rádiós
csatorna okozta lineáris torzítás, illetve az additív zaj hatásai, valamint a digitális jelfeldolgozási algoritmusok könnyen és gyorsan tesztelhet®k és ellen®rizhet®k. A különféle
hibajelenségek hatásai bithibaarány-görbék segítségével szemléletesen bemutathatók. A
nemlineáris torzítás hatása a frekvenciatartományban a sávszéleken megemelked® teljesítménys¶r¶séggel mutatható ki. Fontos lépés az eljárások szimulációja mellett azok hardveres megvalósítása és a létrehozott jelek mérése is. A legvégs® lépés a szimulációk és a
mért eredmények összehasonlítása és kiértékelése.

2.2.

Hardveres megvalósítás

A szimulációkat követ®en a kipróbált adó- és vev®algoritmusokat szoftverrádiós egység
(Universal Software Radio Peripheral, továbbiakban USRP  2. ábra) segítségével tudjuk
könnyen és gyorsan kipróbálni, ellen®rizni. Két USRP modul végzi a fel- illetve lekeverést, így csak a digitális jelminták feldolgozását kell megoldani az adó- és vev®oldalon.
A létrehozott jelek spektrális tulajdonságainak mérése R&S FSH3 spektrumanalizátorral történt. A 3. ábrán láthatóak a mért spektrumok OFDM, illetve SMT rendszereknél.
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2. ábra. Hardveres tesztkörnyezet mérés

3. ábra. A mért OFDM ill. SMT spekt-

közben.

rum.

A végs® lépés egy LabView megvalósítás lesz, a National Instruments által gyártott NI
USRP egységre.
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3. Új tudományos eredmények  Tézisek
I. Tézis: Késleltetett Többviv®s Modulációt (Staggered MultiTone, továbbiakban

SMT) alkalmazó rendszerek esetén a speciálisan megválasztott prototípussz¶r® segítségével nagyon kedvez® spektrális tulajdonságok érhet®k el. Mivel SMT rendszerekben az egyes szimbólumok id®tartományban átfedik egymást, így az Ortogonális Frekvenciaosztásos Nyalábolás (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,
továbbiakban OFDM) rendszereknél alkalmazott ciklikus el®tag ebben az esetben
nem használható. Ellenkez® esetben a szimbólumok közötti ortogonalitás megsz¶nik. A ciklikus el®tag hiánya különösen abban az esetben okozhat komoly gondot,
ha a rádió-átviteli csatorna impulzusválasza a szimbólumid®vel összemérhet® id®tartalmú. Ilyenkor az SMT rendszerekben szimbólumközti áthallás léphet fel, amely
a bithibaarány romlásához vezet.
Megvizsgáltam az SMT rendszerekben alkalmazott csatornakiegyenlítési eljárások
hatékonyságát. Szimulációkkal megmutattam, hogy a szimbólumid® hosszával összemérhet® csatorna-impulzusválasz esetén a konvencionális (alviv®nként történ®) csatornakiegyenlítési eljárások bithibaaránya drasztikusan romlik. A szimbólumközti
áthallás miatt a bithibaarányt a jel-zaj viszony növekedésével sem lehet egy adott
határon túl javítani. Az SMT rendszerek csatornakiegyenlítés hatékonyságának növelésére új módszereket dolgoztam ki. Az eljárások összehasonlítását szimulációk
segítségével végeztem az IEEE 802.22-es szabvány által deniált B és C típusú csatornákra [4].
I.a)

Javaslatot tettem a viv®nkénti kiegyenlítést alkalmazó eljárások esetén a szimbólumközti áthallás zajként történ® gyelembevételére, melynek segítségével a
csatornakiegyenlítési eljárás alacsonyabb bithibaarányt eredményez.

I.b)

Javaslatot tettem egy átlagolási elven m¶köd® csatornakiegyenlítési eljárásra,
amely további bithibaarány javulásához vezet. Ezen eljárás számításigényének
csökkentésére javaslatot tettem egy, a meggyel®-elméleten alapuló rekurzív
DFT alkalmazására, mely kognitív rádiós szempontokból is el®ny®s a folyamatos spektrummérés terén.

I.c)

A csatornakiegyenlítés hatékonyságának további javítására kidolgoztam egy
iteratív döntésvisszacsatolt eljárást. Ezen eljárással a bithibaarány tekintetében további javulás érhet® el.

Kapcsolódó saját publikációk: J2, C4, C7.
II. Tézis: OFDM rendszerek egyik nagy hátránya a jel magas csúcs-átlagteljesítmény

aránya. A teljesítményer®sít® nemlinearitása miatt er®sen torzulhat a jel, amely
interferenciát okoz a alviv®k között és csökkenti a rendszer hatékonyságát. A probléma kiküszöbölésére az egyik lehetséges módszer az alapsávi jelminták határolása,
levágása. A vágás nemlineáris torzítást okoz, amely a bithibaarány romlásához vezethet. Ezen negatív hatások kiküszöbölésére dolgozták ki az iteratív elven m¶köd®
Bussgang-zajcsökkentési (Bussgang Noise Cancellation, továbbiakban BNC) vev®eljárást [13,14] teljesítményhatárolt és kódolt OFDM jelekhez. Az iteratív dekódolási
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eljárások konvergenciájának vizsgálatára használják a dekódolók Küls® Információátviteli (EXtrinsic Information Transfer, továbbiakban EXIT) függvényét, amelyek
segítségével az iteratív folyamat jól követhet® [15].
II.a)

Megmutattam, hogy a BNC detektor EXIT függvénye nem monoton növekv®,
ez a tulajdonság az iteratív dekódolási eljárás során bizonyos jel-zaj viszony és
kódarány esetében divergenciához (bithibaarány romláshoz) vezet.

II.b)

A vev®eljárást továbbfejlesztettem úgy, hogy EXIT függvénye monoton növekv® legyen, így tetsz®leges jel-zaj viszony és kódarány esetén is konvergens
lesz.

Kapcsolódó saját publikációk: J4, C1, C8.
III. Tézis: Az SMT jel  hasonlóan az OFDM-hez  érzékeny a nemlineáris torzításokra,

nagy dinamikatartománnyal rendelkezhet, ezért el®írt er®sítés mellett a jel dinamikatartományának csökkentése szükséges. Ennek érdekében megvizsgáltam SMT
rendszerekben a modulált jel csúcstényez®-csökkentésének lehet®ségeit. SMT jelhez alkalmas csúcstényez®-csökkent® módszereket dolgoztam ki az OFDM-nél alkalmazott technikák [16] és a méréstechnikában használt multiszinusz csúcstényez®csökkent® eljárások felhasználásával [17]. Megvizsgáltam SMT moduláció esetén a
teljesítményhatároláson alapuló eljárások hatékonyságát és alkalmazhatóságát. Az
OFDM-nél használt technikák átültetésével három lehetséges módszert dolgoztam
ki:

•

Teljesítményhatárolás vev®ben történ® iteratív kompenzálását alkalmazó technikát,

•

Viv®allokáción alapuló eljárást,

•

Aktív konstelláció-kiterjesztést használó eljárást.

III.a)

A II. Tézisben bemutatott módosított Bussgang-zajcsökkent® vev®eljárást

átültettem SMT rendszerekre. Megmutattam, hogy az eljárás nem csak Gauss
zajjal terhelt csatorna esetén, hanem Rayleigh-csatornánál is konvergens, a
bithibaarány az iteratív dekódolás során iterációs lépésenként javul.
III.b)

Megmutattam, hogy a legalacsonyabb csúcstényez® teljesítményhatárolással

és sz¶réssel érhet® el, ekkor azonban a vev®ben kompenzáció szükséges. Ha
a vev®algoritmusok változtatása nélkül szeretnénk ugyanakkora bithibaarány
mellett átvitelt megvalósítani, akkor a viv®allokáció és az aktív konstellációkiterjesztés együttes alkalmazásával érhet® el a legalacsonyabb csúcstényez®.
Az eredményeket szimulációk segítségével igazoltam. Deniáltam egy mér®számot, amely segítségével meghatározható az adóban történ® iteratív csúcscsökent® eljárások optimális iterációs száma.
Kapcsolódó saját publikációk: J4, C8, C10.
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4. Az eredmények hasznosíthatósága és kitekintés
A kognitív rádiós alkalmazások számára az SMT moduláció  kedvez® spektrális tulajdonságai alapján  kézenfekv® megoldás. Véleményem szerint a hírközlési hatóságok által
támasztott szigorú elvárások miatt várható, hogy a szabványosító testületek is ezt a modulációs sémát fogják javasolni. Ezen ígéretes fejl®dés befogadásához azonban szükség
van néhány SMT-specikus probléma megoldása is. Ezek közül kett®re megoldást adtam:
a nemlineáris torzítások okozta problémák kiküszöbölésére, valamint a csatornakiegyenlítési technikák hatékonyságának növelésére. Emellett javaslatot tettem kognitív rádiós
spektrummérési eljárást támogató meggyel® elméleten alapuló Rekurzív DFT (Recursive Discrete Fourier Transform, továbbiakban R-DFT) algoritmus használatára, melynek
számításigénye jelent®sen kisebb a hagyományos FFT-nél, és csatornakiegyenlítési feladatokra is alkalmazható. Ezen eljárással a változó spektrális környezet folyamatosan gyelhet®, és az els®dleges felhasználók esetén az opportunisztikus rendszer gyors reakcióra
képes.
A számítógépes szimulációk mellett hardveres implementáció segítségével is megmutattam, hogy az SMT modulációval megvalósítható a kognitív rádiók számára kívánatos
oldalsávi elnyomás. Ezen USRP környezeten a további szimulációs eredmények is visszaigazolhatók, illetve  a jelen tézisfüzet id®szakában  a National Instruments-cel szorosan
együttm¶ködve tesszük az ipar számára elérhet®vé. Ezek mellett az oktatásban a jöv®
mérnökei számára is komoly szerepet kap mérések formájában, vezeték nélkül adatátviteli rendszerek és korszer¶ modulációs eljárások kipróbálása és bemutatása terén.
Számos nyitott kutatási kérdés van még az SMT modulációs eljárással és annak áramköri megvalósításával kapcsolatban, melyek megválaszolásához további kutatás szükséges: fontos kérdés az adatátvitel során használható órajel-, frekvencia- illetve fázishibaszinkronizációra alkalmas eljárások, illetve hatékony csatornabecslési módszerek kidolgozása. Továbbá az R-DFT eljárás  spektrummérés és csatornabecslés mellett  szinkronizálási célokra is nagy eséllyel hatékonyan használható, melynek kutatását ugyancsak
célomul t¶ztem ki.
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5. A doktori disszertációhoz kapcsolódó publikációk
5.1.
J1.

Folyóiratcikkek
Zs. Kollár and P. Horváth. Modulation schemes for cognitive radio in white spaces.

Radioengineering, 19(4):511517, December 2010
Független hivatkozás: [19].

J2.

Zs. Kollár and P. Horváth.

Equalization of multicarrier cognitive radio transmis-

sions over multipath channels with large delay spread.

Infocommunication Journal,

3(2):4247, 2011
J3.

Zs. Kollár, L. Varga, and P. Horváth. Modern többviv®s rendszerek kognitív rádiós
alkalmazásokban.

J4.

Híradástechnika, 56(3):1822, 2011

Zs. Kollár and P. Horváth. PAPR reduction of FBMC by clipping and its iterative
compensation.

Journal of Computer Networks and Communications,

2012:110,

2012

5.2.
C1.

Konferenciacikkek
Zs. Kollár, M. Grossmann, and R. Thomä.
detection for clipped OFDM signalling.

In

Convergence analysis of BNC turbo

13th International OFDM-Workshop

2008, InOWo'08, Hamburg, Germany, pages 241245, August 2008
Független hivatkozás: [20].
C2.

Zs. Kollár and P. Horváth. Physical layer considerations for cognitive radio: Modulation techniques. In

IEEE 73rd Vehicular Technology Conference: VTC2011-Spring,

Budapest, Hungary, March 2011. paper 97-57537
Független hivatkozás: [19].
C3.

Zs. Kollár and P. Horváth. Physical layer considerations for cognitive radio: Synchronization point of view. In

IEEE 73rd Vehicular Technology Conference: VTC2011-

Spring, Budapest, Hungary, March 2011. paper 97-74244
C4.

Zs. Kollár, G. Péceli, and P. Horváth. Iterative decision feedback equalization for

Proceedings of IEEE First International Conference on Advances
in Cognitive Radio, COCORA 2011, Budapest, Hungary, April 2011. paper 60056
FBMC systems. In

C5.

C6.

R. Datta, G. Fettweis, Zs. Kollár, and P. Horváth.

FBMC and GFDM interfe-

rence cancellation schemes for exible digital radio PHY design. In 14th Euromicro
Conference on Digital System Design (DSD), Oulu, Finnland, 2011. paper 274
R. Datta, M. Gautier, V. Berg, Y. Futatsugi, M. Ariyoshi, M. Schühler, Zs. Kollár,
P. Horváth, D. Noguet, and G. Fettweis.

Flexible multicarrier PHY design for

6th International ICST Conference on Cognitive
Radio Oriented Wireless Networks: CrownCom 2011. Osaka, Japan, 2011. paper 82
cognitive radio in white space. In
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C7.

L. Varga, Zs. Kollár, and P. Horváth.

Recursive discrete fourier transform based

19th International Conference
on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2012. Wien, Austria, pages
SMT receivers for cognitive radio applications.

In

130133, April 2012. paper 1569531429
C8.

Zs. Kollár, J. Gazda, P. Horváth, D. Kocur, and L. Varga. Iterative compensation
of baseband clipping in SMT transceivers. In

Republic, pages 205208, April 2012
C9.

Radioelektronika 2012, Brno, Czech

V. Berg, Zs. Kollár, R. Datta, P. Horváth, D. Noguet, and G. Fettweis. Low ACLR
communication systems for TVWS operation. In

2012. Berlin, Germany, June 2012. paper 146
C10.

Zs. Kollár, L. Varga, and K. Czimer.
techniques for FBMC. In

Future Network & Mobile Summit

Clipping-based iterative PAPR-reduction

OFDM-Workshop 2012, InOWo'12, pages 139145, August

2012. paper OFDM12-10
C11.

Zs. Kollár, J. Bitó, P. Bakki, L. Csurgai-Horváth, P. Horváth, and B. Horváth.
QoSMOS FP7 ICT projekt - kognitív rádió rendszerek analóg TV sávokban.

HTE INFOKOM 2012, Mátraháza, Hungary, October 2012
C12.

Zs. Kollár, J. Bitó, L. Varga, and P. Horváth.
cognitive radio systems. In

In

Novel multicarrier modulation for

IEICE TCSR, Fukuoka, Japan, IEICE Tech. Rep, volume

112, pages 6771, October 2012. paper SR2012-47
C13.

B. Horváth, Zs. Kollár, P. Bakki, J. Bitó, and B. Eged. Evaluation and comparison
of PAPR reduction techniques adapted to FBMC. In

Future Network and Mobile-

Summit 2013, Funems 2013, Lisbon, Portugal, July 2013. paper 134 (Bírálat alatt)

6. Tudományos díjak, eredmények
•

Legjobb atal el®adói díj a Radioelektronika 2012 konferencián:
Zs. Kollár, J. Gazda, P. Horváth, D. Kocur, and L. Varga. Iterative compensation
of baseband clipping in SMT transceivers. In

Republic, pages 205208, April 2012.
•

Radioelektronika 2012, Brno, Czech

Magyar mintaoltalom: Kapcsolási elrendezés rádiós kommunikációjú automata jelvezérl® eszköz megvalósítására. (U1100050/10) - Krüpl Zsolt, Vágó Péter, Kollár
Zsolt, Varga Lajos, Vécsi Sándor, Szombathy Csaba.
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Köszönetnyilvánítás
A kutatások nagy részben a QoSMOS (Quality of Service and MObility driven cognitive
radio Systems) [12, C11] FP7-es Európai Uniós projekt keretében történtek. A QoSMOS
projekt els®dleges célja a kognitív rádióhoz kapcsolódó spektrum mérése, menedzsmentje,
valamint a hálózat felépítésén túl egy demonstrációs eszköz kifejlesztése is. A BME részfeladata ebben a témában a modulációs séma kidolgozása.
Kutatómunkámat két tanszéken (Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 
MIT, illetve Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék  HVT) végeztem, ezáltal
a két szervezi egység kutatási területét tudtam ötvözni. A méréstechnikai problémákban
sokat segítettek a MIT Beágyazott rendszerek munkacsoport munkatársai; a rádiófrekvenciás mérések az HVT Rohde & Schwarz Referencialaboratóriumban, valamint a Digitális
és Optikai Kommunikációs Rendszerek Laboratóriumában történtek.
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