l MOBILTÁVKÖZLÉS

3G-s femtocellák interferencia vizsgálata
JAKÓ ZOLTÁN, JENEY GÁBOR
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék
zoltan.jako@invitel.hu
jeneyg@hit.bme.hu
Lektorált

Kulcsszavak: femtocella, interferencia, 3G, CDMA, rendszermodellezés, szimuláció

A mobilszolgáltatók részesedése a távközlési piacon az idô múltával egyre jelentôsebb. Új szolgáltatások jelennek meg,
olyan nagy átviteli sebességeket és megfelelô minôségi paramétereket (QoS) biztosítva az elôfizetôk részére, amelyek korábban
csak vezetékes technológiával voltak megoldhatóak. A jövôbeli széles sávot igénylô szolgáltatások (pl. VoD, IPTV) megfelelô
szintû átviteli minôséget és garantált sebességet igényelnek. A felhasználói populáció növekedésével pedig ez csak kisméretû
cellákkal biztosítható. Az egyik ilyen ígéretes új eszköz a fokozódó követelmények biztosítására a femtocella, amely egy kis
hatótávolságú, kis teljesítményû bázisállomás, amit az elôfizetô a lakása vagy irodája lefedettségének javítására tud használni.
Ezzel a megoldással sokkal nagyobb átviteli sebességet és jobb QoS-paramétereket lehet elérni, mint ha az utcai bázisállomást
(makrocellát) használná.

1. Bevezetés
A femtocella egy mobil hálózatba integrált, házon belüli lefedettséget biztosító bázisállomás. A femtocellák
hatótávolsága és a kisugárzott teljesítménye igen kicsi
(kb. 10-50 méteres hatósugár és 0,1 W teljesítmény). A
femtocella biztosíthatja lakásunk vagy az irodánk lefedettségét. A femtocella a felhasználói beszéd- és adatforgalmat IP-alapú gerinchálózaton (például kábeles,
optikai, DSL-rendszeren) keresztül továbbítja. Természetesen a kis hatósugár és cellaméret miatt az engedélyezett hozzáférések száma tipikusan tíz alatt van, vagyis maximum ennyi felhasználó kiszolgálására képes
egyidôben.
A mobil hálózatba integrált femtocellák alkalmazásának van létjogosultsága. A femtocellában tartózkodó
felhasználónak nem kell akkora teljesítménnyel adnia,
hiszen közelebb van az azt kiszolgáló bázisállomás,
következésképpen csökken az általa okozott interferencia a többi felhasználóra nézve, ezáltal csökken a
kinti makrocellás bázisállomás terheltsége. Ugyanakkor, ha ugyanazt a frekvenciasávot egyszerre többen
is használják, akkor a többiek uplink vagy downlink forgalma zajként jelentkezik és így természetesen a femtocellás bázisállomások a makrocellás bázisállomásokat zavarják és fordítva is.
A femtocellás eszközök által keltett interferencia úgynevezett Lévy-eloszlást követ. A cikk célkitûzése ezen
interferencia-típusok feltérképezése egy szimulációs
környezet létrehozásával. A szimulációból kapott eredményekkel kívánjuk alátámasztani az [1] irodalomban
bevezetett Lévy-eloszlás érvényességét.
A cikk felépítése a következô: a 2. szakaszban mutatjuk be az általunk használt rendszermodellt, majd a
3. szakaszban az uplink interferenciákat, míg a 4. sza-
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kaszban a downlink interferenciákat elemezzük elôbb
képletek segítségével, majd a szimulációs eredményeket bemutatva. Végül pedig következtetéseket vonunk
le a szimulációk adataiból.

2. 3G femtocellás rendszermodell
A femtocellák telepítése változtatásokkal jár a hagyományos makrocellás hálózatokban. Egy egészen új architektúrát kapunk, amely két külön rétegre osztható,
úgymint makrocella-rétegre és femtocella-rétegre (használatos angol elnevezések: two-layer vagy two-tier hálózatok). A femtocellák rádiós hozzáférési hálózatokban kis lefedettséget és a makrocellákban megszokott
nagy adatátviteli sebességet biztosítanak. A kis méret
következménye, hogy jobb spektrális hatékonyság érhetô el, hiszen sûrûbben telepítünk azonos kapacitású
bázisállomásokat. A rendszer teljesítményét azonban a
makrocella és az oda telepített femtocellás technológia
közti kölcsönhatások alapvetôen befolyásolják. Ezért
érdemes megvizsgálni, hogy a makrocellás és femtocellás hálózati elemek hogyan zavarják egymást. A vizsgálatokat a 2 GHz környékén mûködô 3G-s (Európában:
UMTS) rendszerre végeztük el. A two-tier topológia új
problémákat és új tervezési kihívásokat teremt. Ugyanis ha több adó ugyanazon a frekvencián bocsájtja ki a
jelét azonos földrajzi területen, a vevôben interferenciát
okoz a többi adó jele. A vevôben tehát problémát okoz
a neki szánt jel és a többi jel szétválasztása.
Az interferencia vizsgálathoz egy rendszermodell felállítása szükséges (1. ábra). A modell egy Rc sugarú kör
alakú makrocellát tartalmaz. A makrocella közepén található egyetlen körsugárzó bázisállomás: nem osztjuk
fel szektorokra a makrocellát. A makrocellában találhaLXVI. ÉVFOLYAM 2011/2
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tóak a (makro)cellás felhasználók. A makrocellás felhasználókról azt feltételezzük, hogy mindegyikük a cella közepén található bázisállomással kommunikál kizárólag. Ugyanebben a makrocellában találhatóak szintén
körterületû femtocellák. A femtocellák által lefedett kör
sugarát Rƒ -fel jelöljük. A femtocellákban találhatóak a
femtocellás felhasználók. A femtocellákban és a makrocellákban is ugyanazt a frekvenciát (fc ) használjuk.
1. ábra A szimulációhoz használt rendszermodell

Feltételezzük, hogy a makrocellában tökéletes a teljesítményszabályozás, azaz az adóoldalon a lehetô legkisebb teljesítménnyel sugárzunk úgy, hogy a vevôbe
még éppen megérkezzen az elôbb említett szükséges
teljesítmény.
A jelterjedésbôl fakadó csillapítás modellezésére az
Okumura-Hata formulából továbbfejlesztett COST-231 sûrûn lakott és külvárosi modelljét alkalmazhatjuk a makrocellában. A jelet lognormál fading is terheli, de a gyors
fading hatásától eltekintünk. A makrocellában jellemzô
csillapítást g c változóval jelöljük. A femtocellákban egy
belsô (indoor) terjedési modellt alkalmazunk és gƒ változóval jelöljük.
A jelterjedési modell a távolság függvényében adja
meg a csillapítás mértékét (dB-ben), figyelembe véve a
frekvenciát (ƒc ), a mobil-, illetve a bázisállomás magasságát (Hm s,Hb s), távolságukat (X) méterben kifejezve, a
falcsillapítást (gw dB) és a lognormál fadinget (θc ):

A femtocellákban alkalmazott belsô terjedési modell:
A femtocellában lévô aktív felhasználók számát egy
két paraméterû Poisson-eloszlással fogjuk modellezni.
Tudjuk, hogy az általunk vizsgált eszköz leírás szerint
egyidôben maximum négy aktív felhasználó kiszolgálását teszi lehetôvé. Viszont az aktív felhasználók száma
akár végtelen is lehetne a Poisson-eloszlás szerint. Ezért ezt nekünk csonkolnunk kell a 0–4 intervallumra,
ami azt jelenti, hogy 0 aktív felhasználó lehet minimum
a femtocellában és 4 aktív felhasználó lehet maximum
egyidôben egy femtocellában. Annak a valószínûsége,
hogy a femtocellában i < 4 felhasználó aktív, két paraméterû (λ = 2) Poisson-eloszlással számítható. Annak a
valószínûsége, hogy 4 vagy annál több felhasználó aktív, az alábbi képlettel kell kiszámolni:

Ennek megfelelôen az egy femtocellában lévô aktív
felhasználók számának várható értéke:

A makro- és a femtocellában a minimálisan szükséges vett teljesítmény jelölésére az alábbiakat használjuk: P r c és P r ƒ .
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ahol Υ a femtocellás UE és bázisállomás távolsága
méterben kifejezve, θƒ a lognormál fading.
Az interferencia vizsgálatot uplink és downlink esetre is elvégezzük.

3. Uplink interferenciák
Vizsgáljuk meg, milyen esetek fordulhatnak elô 3G-s hálózat esetében egy femtocellákkal teletûzdelt makrocellás hálózatban, uplink esetben.
3.1. Szomszédos makrocella okozta interferencia hatása
a makrocellára
A szomszédos makrocellákban lévô UE eszközök által keltett interferenciáról van itt szó, amely zavart okoz
a makrocellás bázisállomás bemenetén. Ez az eset független a femtocelláktól, csupán a többi makrocellától
függ, ugyanakkor a rendszermodellünk egyetlen makrocellával számol a modell során, ezért részletes tárgyalása jelen esetben nem lehetséges. Megjegyzendô
azonban, hogy a korrekt modellezés megkívánja a többi makrocellát is, de mi most nem élünk ezzel a lehetôséggel és egy egyszerûsített modellel vizsgáljuk az interferenciákat.
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3.2. Makrocellás felhasználók okozta interferencia hatása
a makrocellában
Itt azt az esetet vizsgáljuk, hogy a makrocellás felhasználók mekkora interferenciát okoznak az i. makrocellás felhasználó jelfolyamának. Mivel tökéletesnek
tételezzük fel a teljesítményszabályozást, minden makrocellás felhasználó jele azonos teljesítménnyel érkezik a makrocella bázisállomásának bemenetére, így a
cellán belüli interferencia mértéke:

összesen Uc aktív felhasználó van a cellában. Az Uc
valószínûségi változó Poisson-eloszlású. Ez abból a
feltételezésünkbôl következik, miszerint a makrocellában aktív felhasználók száma Poisson-eloszlást követ.
Azért kell (U c –1)-el számolni, hiszen bár az i. felhasználó is aktív, ugyanakkor neki csak az összes többi aktív
felhasználó jele okoz interferenciát.
3.3. A femtocella aktív felhasználói által okozott interferencia
a femtocellában
Feltételezzük, hogy a femtocellában U felhasználó ad
(U ≥ 1), ennél fogva az ilyen jellegû interferencia az aktív felhasználók számától és az adási teljesítményüktôl
függ:
Ahogyan az elôbb, itt is azért kell (U –1)-gyel számolni, hiszen bár a vizsgált felhasználó is aktív, ugyanakkor neki csak a többi aktív felhasználó jele okoz interferenciát. Amennyiben csak a vizsgált felhasználó az
egyetlen aktív a femtocellában, ez a fajta interferencia
természetesen nem jelentkezik.
3.4. Makrocellás felhasználók okozta interferencia
a femtocellában
A makrocella i. felhasználója az alábbi képlettel számítható interferenciát okoz a femtocellának:

Továbbá θj,C és θj,Fi a j. felhasználó és a makrocella
bázisállomása közötti, illetve a j. felhasználó és az Fi .
femtocella bázisállomása közti lognormál fading (valószínûségi változó). Két egyszerûsítéssel élhetünk az analitikus vizsgálat során:
1. Ha Rƒ << Rc , vagyis a makrocella sugara jóval
nagyobb, mint a femtocelláé, akkor elhagyhatjuk
a számításból a femto felhasználó és a bázisállomása közti távot: Xi +Yj  ≈ Xi . Egyszerûen
a femto bázisállomás és makro bázisállomás
közti távolságot használjuk fel a csillapításos
számításainkhoz:
2. Azzal a feltételezéssel élünk, hogy a femto
felhasználók a femtocella lefedettségének határán
tartózkodnak (Y j = Rƒ ), így modellünkben nekik
nagyobb teljesítménnyel kell adniuk, mint
a valóságban.
A fenti egyszerûsítéseket figyelembe véve a képlet
az alábbira módosul:

Természetesen a valóságban nem csak egy femtocella egyetlen felhasználója (hanem N darab) okozza a
makrocellán jelentkezô ilyen típusú interferenciát, ezért összegeznünk kell az aktív felhasználók zavaró hatását:
ahol a lognormál valószínûségi változókat egy paraméterbe vontuk össze:

A K c ,ƒ egy konstans, míg α a külsô jelterjedési exponens, értéke 3,6.
2. ábra
Femto felhasználó által keltett interferencia példája

ahol Xi  az i. felhasználó pozíciója a makrocellában,
Yi  pedig a felhasználó és a femtocella bázisállomás távolsága és figyelembe vesszük a fal okozta csillapítást
is konstans formájában. Ilyen típusú interferencia akkor
keletkezik, ha a femtocellákban található felhasználók uplink adása zavarja a makrocellában lévô bázisállomást.
3.5. Femtocellás felhasználók okozta interferencia
a makrocellában
Ilyen típusú interferencia akkor keletkezik, ha a femtocellákban található felhasználók uplink adása zavarja
a makrocellában lévô bázisállomást (2. ábra).
Az Fi femtocella j. felhasználója által keltett interferencia a makrocellás bázisállomásnál az alábbi összefüggéssel számolható:

Az egyenletben szereplô konstansokat (például a femtocella sugara, vételi teljesítmény) összevonhatjuk a
K c ,ƒ konstansba, ami definíció szerint:
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Az elsô szimulációban egy makrocella területén egyenletes eloszlás szerint N darab femtocellát helyeztünk el
és bennük egyenként Ui aktív femtocellás felhasználót
sorsoltunk. A szimuláció fontosabb paraméterei az 1.
táblázatban tekinthetôk meg.

1. táblázat
Szimuláció
paraméterei

A 3. ábrán láthatjuk az interferenciák eloszlásfüggvényét. A vízszintes tengelyen az interferencia értéke
látható, míg a függôleges tengelyen pedig annak a valószínûsége, hogy az interferencia kisebb lesz egy x i nterferencia értéknél. A görbékbôl bebizonyosodik, hogy
minél több femtocella (és benne aktív felhasználó) van
egy adott makrocellában, annál nagyobb az interferencia a makrocellában (ahogy vártuk). Minél több femtocella található a makrocellában, az eloszlásfüggvény
annál laposabb, azaz annál nagyobb a femtocellákban
lévô aktív felhasználók által sugárzott teljesítmény, mely
zavaró hatásként jelentkezik a makrocellában. Az ábra
értelmezése: az interferencia 82%-os valószínûséggel
van 10-7 W alatt 30 femtocella esetén, ugyanakkor 90 femtocella esetén az interferencia értéke körülbelül 50%-os
valószínûséggel van 10-7 W alatt.
3. ábra
I c,f interferencia empirikus eloszlásfüggvénye 25 dB-es
falcsillapítással (belváros)

3.6. Szomszédos femtocellák okozta interferencia hatása
a femtocellára
Ez az eset hasonló az elôzôhöz, itt is femtocellás
felhasználók okozzák az interferenciát, csak itt most az
interferencia elszenvedôje egy másik femtocella lesz,
és nem a makrocellát zavarjuk. A femto UE-k által a
femto BS-nél jelentkezô interferencia (Iƒ,ƒ) az elôzô pont
mintájára az alábbi képlettel számítható (dupla falat feltételezve):
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ahol Xi  a távolság Fj é s Fi femtocella között, Kƒ,0 egy
konstans

hasonlóan az elôzô esethez. A

dupla fal miatt kell a g w 2, ugyanis azzal a feltételezéssel
élünk, hogy a femtocellák két külön épületben vannak
implementálva, így a jelnek két falon keresztül is át kell
jutni, ahhoz, hogy interferenciát okozzon.
Kisméretû femtocellák esetén az I c,ƒ és Iƒ,ƒ interferenciákat egyszerûbb formában is megkaphatjuk. Itt jelenik meg a stabil eloszlások közül az úgynevezett Lévyeloszlás. (Paul Pierre Lévy francia matematikusról elnevezett folytonos, stabil eloszlás. A stabilis eloszlások
azon kevese közé tartozik, amely rendelkezik zárt alakú eloszlásfüggvénnyel és sûrûségfüggvénnyel.) Az [1]
irodalom szerint ezek az interferenciák Lévy-eloszlást
követnek. Felhasználva a Lévy-eloszlásfüggvényt az alábbi alakban írhatjuk fel ezeknek az interferenciáknak az
eloszlásfüggvényét (feltételezzük, hogy a kültéri jelcsill apítási tényezô α = 4):

ahol K i lehet K c,ƒ vagy K ƒ,0 attól függôen, hogy melyik interferenciára vagyunk kíváncsiak, értéküket a 2.
táblázatban foglaltuk össze. A konstansok a csillapításokból adódnak, értékük attól függ, hogy sûrûn lakott belvárosban vagy külvárosban vagyunk. Makro-femto interferencia (I c,ƒ) esetén a K c,ƒ konstanssal kell számolni a
Lévy-eloszlásos képletben míg femto-femto interferencia (If,f) esetében a K ƒ,0 konstans értéke kerül a K i helyére.
2. táblázat

Értékét úgy kapjuk meg, hogy kiszámoljuk a E{√Ψ|Ui }
feltételes várható értéket külön minden Ui -re. A E{√Ψ|Ui }
feltételes várható értéket úgy számolható ki, hogy Ui
darab lognormál valószínûségi változót összeadunk,
majd gyököt képzünk belôlük. Így megkaptuk a feltételes várható értéket adott Ui -re, a teljes várható érték
képletét alkalmazva kapjuk a végeredményt, amely sûrûn lakott belvárosnál E{√Ψ}= 1,630, külváros esetén
E{√Ψ}= 1,540.
Az 4. ábrán láthatjuk az interferencia szimulációs
eredményekbôl kapott empirikus eloszlásfüggvényét,
alatta pedig a Lévy-eloszlás képletébôl felrajzolt eloszlásfüggvény látható. A szimuláció paraméterei megegyeznek az 1. táblázatban felsoroltakkal, kivéve a femtocellák számát.
Ezután megvizsgáljuk 100 zavaró femtocella hatását egy kiválasztott femtocella felhasználón (5. ábra).
A femtocellák okozta interferencia Lévy-eloszlását
némi pontatlansággal ugyan, de sikerült igazolni Uplink
esetben, még számos torzító feltétel mellett is. A Lévyeloszlás [1] irodalomban történô bevezetésénél ugyanis nem csonkolták a femtocellában maximális felhasz-
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4. ábra
Az Ic,f interferencia
és a Lévy-eloszlás
összehasonlítása
100 femtocella
esetében
(sûrûn lakott
város esetén)

nálók számát, nem vették figyelembe a falcsillapítást és
a jelterjedési exponens (α ) értéke 4, míg mi a szimulációk során 3,6-tal számoltunk.

4. Downlink-interferenciák
Természetesen interferenciát nem csak az uplink okoz,
hanem a downlink is. Downlink esetben a bázisállomás
(makro és femto egyaránt) pilot jelet sugároz még akkor is, ha a cellában nincs aktív forgalom, hiszen az
elôfizetô készülékek ebbôl tudják meg, hogy mekkora
teljesítménnyel kell adniuk.
A pilot jel teljesítményét a mobil szolgáltatók állítják
be, ez most jelen esetben legyen a maximális teljesítmény 10%-a (P fmax = 30 mW esetén ez P fpilot = 3 mW). A
jelterjedési modellben csak a frekvencia értéke válto-

zik 2140 MHz-re. A gyors fadinget ebben az esetben is
elhanyagoljuk, csupán a lognormál fading hatását számítjuk és ugyancsak tökéletes teljesítményszabályozást feltételezünk. A downlink forgalmat a felhasználók
(mind makro, mind femto felhasználók) ON/OFF jellegûen kapják, az intenzitását jelölje λint valószínûségi változó, amelynek értéke: 0 ≤ λint ≤ 1. Az intenzitás azt fejezi ki, hogy átlagosan az idô mekkora részében kap a
mobil állomás információt 2 Mbit/s sebességgel.
4.1. Makrocella okozta interferencia hatása a femtocellára
A femtocellánkat az aktív makrocella terheli interferenciájával. Ahogy az uplinkkel foglalkozó fejezetben,
itt is csak egyetlen makrocellával számolunk, ezért nem
egyenlôséget írunk, hanem csak egy alsó korlátot adunk
meg, hiszen ha több makrocella van a modellben az interferencia is nagyobb:

5. ábra
I f, f szimuláció
és Lévy-eloszlás
közös diagramon
(sûrûn lakott
város esetén)

6

LXVI. ÉVFOLYAM 2011/2

3G-s femtocellák interferencia vizsgálata

ha az adott femtocellában van aktív,
forgalmazó felhasználó. Amennyiben
nincs aktív felhasználó a cellában, ilyenk or csak pilot jelet sugároz a femtocella:

Most nézzük meg, hogy alakul a makrocellában lévô interferencia az összes
ott lévô femtocella hatásának figyelembevételekor:

ahol a csillapításokból adódó K c ,ƒ
konstans értéke 1,619 ⋅10–5 külvárosi és
1,15⋅1 0– 6 sûrûn lakott városi esetben,
(αƒ ) i = 1 ha femtocellában van aktív felhasználó és (αƒ )i = 0,1 ha csak a pilot jelet sugározza a
femtocella és nincs benne aktív felhasználó.
ψƒi két valószínûségi változó hányadosa:

6. ábra
A femto-makro szimuláció által kapott empirikus eloszlásfüggvény

ahol α c =1 ha a makrocellában van aktív felhasználó
és α c = 0,1 ha a makrocellában nincs aktív felhasználó
csak a pilot jelet sugározza a makrocellás bázisálloc
a maximális adóteljesítmény amivel a makmás, Pmax
rocella adhat, α a kültéri jelterjedési exponens értéke,
az uplink fejezetben leírtak szerint továbbra is 3,6. A
konstans értéke K ƒ,c = 1,618 ⋅ 10–5 a külvárosban és
K ƒ,c = 1,15 ⋅ 10–6 a belvárosban.
A szimuláció eredménye a 6. ábrán látható. Az interferencia 10–13 W nagyságrendû a femtocellában.
4.2. A femtocellák interferenciája a makrocellában
Ebben az esetben az Fi femtocellát nézzük, és benne legyen Ui aktív felhasználó. Tételezzük fel, hogy a
femtocella BS maximális teljesítménnyel ad, hiszen ez
a legrosszabb eset nekünk, és ez a maximális teljesítmény P fmax = 30 mW az általunk vizsgált eszköz katalógus adatai szerint.
Ekkor a makrocellánál tapasztalható femtocellás interferencia az alábbi összefüggéssel írható fel:

4.3. Szomszédos femtocellák okozta interferencia hatása
a femtocellára
Az eljárás ebben az esetben hasonló az elôzôhöz,
csupán arra kell vigyázni, hogy a femtocellák közti távolságot kell használni a képletben: (|Y i – Y|) – 7. ábra.
A femtocellák épületekben találhatóak, így a jel a két
falon halad keresztül, ezért a falcsillapítást (g w ) kétszeresnek kell venni. Ha egy épületben két lakást egy fal választ el, akkor természetesen csak gw -vel kell számolni.
Egy femtocella zavaró hatására így néz ki az interferencia képlet szerint:
amennyiben a makrocellában lévô összes zavaró femtocellát vizsgáljuk a képlet a következôképpen alakul:

7. ábra
Szomszédos femtocellák
okozta interferencia hatása
a femtocellára
egy példán bemutatva
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8. ábra
Lévy-eloszlás
igazolása
makro-femto
interferencia
esetében
(belváros)

K ƒ,0 a csillapításokból adódó konstans értéke 3,23 ⋅
10 – 7 a külvárosi, 3,64 ⋅1 0– 9 pedig a sûrûn lakott városi
esetben. ψƒi -t már az elôzô szakaszban ismertetettük.
Ahogy uplink esetben, most is az az elképzelésünk,
hogy a makrocellánál jelentkezô femtocellás interferencia és a femtocellánál jelentkezô femtocellás interferencia Lévy-eloszlást követ az alábbi képlet formájában:

ahol K i értéke helyére K c ,ƒ vagy K ƒ,0 értékét helyettesítjük be, attól függôen, hogy mit vizsgálunk.
A 3. táblázatban összefoglaljuk a konstansokat a különbözô esetekre.

3. táblázat

A 8. ábrán a makrocellában 100 zavaró femtocella
okozta interferencia eloszlásfüggvénye és a képletbôl
rajzolt Lévy-eloszlás látható.
Egy másik szimulációban a femtocellák zavaró hatását vizsgáltam egy kiválasztott femtocellánál (9. ábra).

5. Összefoglalás
Cikkünkben bemutattuk, hogy milyen interferenciahatásokat okoznak a femtocellák a rendszerben, ha had-

9. ábra
Lévy-eloszlás igazolása
femto-femto interferencia
esetében (belváros)
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rendbe állítják ôket. Bár elsô hallásra megfelelô megoldásnak tûnhet a femtocellák mértéktelen alkalmazása, modellünkkel rávilágítottunk, hogy akár jelentôs interferencia hatást is okozhatnak, ezért óvatosan kell
kezelni ôket.
A szimulációs eredmények segítségével kapott empirikus eloszlásfüggvények láthatóan jól követik az
analitikusan kapott Lévy-eloszlásokat. Ezzel alátámasztják a Lévy-eloszlás érvényességét az általunk
használt paraméterek (3,6-os jelterjedési exponens, 4nél csonkolt Poisson-eloszlás) esetében is. A two-tier
hálózatokban uplink részben a makro-femto és a femtofemto kapcsolatban és a downlink esetben a makrofemto, és a femto-femto kapcsolatokban egyaránt sikerült igazolni, hogy a Lévy-eloszlás jó modellje az interferencia eloszlásának. Ezért kijelenthetjük, hogy az [1]
irodalomban leírt eloszlásképletek a szimuláció adatainak nem mondanak ellent.

A szerzôkrôl
JAKÓ ZOLTÁN 2009-ben szerzett villamosmérnök
(BSc) diplomát a Budapesti Mûszaki Fôiskola Kandó
Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika szakon (kiváló minôsítéssel), majd 2011-ben a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen,
Híradástechnikai Tanszéken, Újgenerációs hálózatok
szakon szerzett villamosmérnöki MSc diplomát (kiváló minôsítéssel). 2009-ben a Mobil Innovációs Központ integrált projekt kutatási munkájában vett részt,
ahol mobil hálózatok rádiós forgalmi vizsgálata, erôforrás menedzselése témakörben, MIMO antennás
szimulációs környezet kialakításával foglalkozott.
A 2010-es TDK konferencián bemutatott Femtocellás dolgozatával harmadik helyezést ért el. Jelenleg
PhD tanulmányaira készül.

Irodalom
[1] Vikram Chandrasekhar, Jeffrey G. Andrews,
Uplink Capacity and Interference Avoidance for
Two-Tier Femtocell Networks,
IEEE Transactions on Wireless Communications,
Vol. 8, No.7, 2009. július.
[2] Christine Kennedy,
Femto Forum:
Interference Management in UMTS Femtocells,
December 2008,
http://www.femtoforum.org
[3] V. Chandrasekhar, J.G. Andrews,
“Uplink Capacity and Interference Avoidance for
Two-Tier Cellular Networks,”
IEEE GLOBECOM 2007, pp.3322–3326.
[4] Han-Shin Jo, Cheol Mun, June Moon, Jong-Gwan Yook,
Interference Mitigation Using Uplink Power Control for
Two-Tier Femtocell Networks,
IEEE Transactions on Wireless Communications,
October 2009.
[5] Jie Zhang, Guillaume de la Roche,
Femtocells: Technologies and Deployment,
Wiley, December 2009.

JENEY GÁBOR 1998-ban szerzett okleveles villamosmérnöki diplomát a Budapesti Mûszaki Egyetemen
(BME). A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen mérnök közgazdászként végzett 2002-ben. A BME Híradástechnikai Tanszékén
szerezte meg PhD-fokozatát 2005-ben. Jelenleg a
Mobil Innovációs Központban, valamint a Híradástechnikai Tanszék Mobil Távközlési és Informatikai
Laboratóriumban (MC2L) dolgozik tudományos fômunkatársként. Az IEEE és a HTE tagja. Kutatási területei közé tartozik a mobil távközlés és számítástechnika, az IPv6 és különbözô rádiós kérdések mobil
környezetben.

LXVI. ÉVFOLYAM 2011/2

9

