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1. Bevezetés
A dolgozat készítésének idején a többantennás hírközlő rendszerek – mára széles körben
ismertté vált nevükön MIMO rendszerek – mindössze egy évtizedes múltra tekintenek
vissza. A kilencvenes évek végén publikálták az információelméleti hátteret, és ezzel szin-
te egy időben kísérleti rendszerek létrehozását is elkezdték. A kommunikációs rendszerek
területén az évtized minden bizonnyal legintenzívebben kutatott, és a legtöbb irányból
megközelített területévé vált. Napjainkban már kereskedelmi forgalomban is kapható
eszközök aknázzák ki ezen ismereteket az átviteli sebesség és megbízhatóság lényeges
javítására.
Ugyanerre az időszakra tehető az ortogonális frekvenciaosztásos multiplex (OFDM)

alapú átvitel egyeduralkodóvá válása a szélessávú fix és mobil átviteli rendszerekben. A
közelmúltban kifejlesztett vagy éppen kifejlesztés alatt álló mobilrendszerekben (pl. LTE,
WiMAX) teljesen kiszorította a hagyományos egyvivős és CDMA-alapú technológiákat.
A két módszer kombinációja, a MIMO-OFDM rendkívül rugalmas és jól használható
átviteli módnak bizonyult.
Egyidejűleg gazdaságilag megvalósíthatóvá váltak a modulált jeleket optikai össze-

köttetésen továbbító Radio-over-Fibre eljárások, amelyek lehetővé teszik, hogy a bázis-
állomások bonyolult jelfeldolgozási funkcióit fizikailag a bázisállomásról egy központi
állomásra tegyék át, és a „bázisállomás” csak egy olcsó és egyszerű optikai-elektromos-
optikai átalakító legyen.
Az értekezés 2. fejezetében a MIMO rendszerek különféle aspektusait foglalom össze az

irodalom alapján, amelyekre a további fejezetekben támaszkodni fogok. A 3. fejezetben
a műholdas rádiócsatorna depolarizációt is figyelembe vevő korábbi modellt fejlesztek
tovább, és ilyen jellegű csatornákra vonatkozó további analitikus eredményeket is be-
mutatok. A 4. fejezetben elektromágneses térszámítási eljárást felhasználva a műholdas
beltéri rádiócsatorna egyes jellemzőit vizsgálom meg, különös hangsúllyal a kis méretű,
ortogonális polarizációkat alkalmazó ún. kompakt antennák alkalmazhatóságára. Végül
az 5. fejezetben az OFDM jel radio-over-fibre átvitelénél fellépő nemlineáris torzítás
analitikus modelljét és ehhez kapcsolódó további analitikus eredményeket mutatok be.
A témákat nem abban a sorrendben tárgyalom, amelyben publikálásra kerültek. A

MIMO rendszerekkel kapcsolatos vizsgálatokat 2002-től kezdve végeztem, 2003-tól pub-
likáltam is egyes, itt is bemutatásra kerülő eredményeket. A bemutatott szimulációs
eredményeket saját eszközökkel hoztam létre, többnyire Matlab és/vagy C++ környe-
zetben. Ezekre általában nem térek ki részletesen.
A jobb megkülönböztethetőség érdekében a számozott hivatkozások a saját publiká-

cióimat jelentik, az egyéb szerzőkre vonatkozó irodalmi hivatkozásokat szerző-évszám
formában használom.
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2. A többantennás technikák rövid
áttekintése

A jövő negyedik generációs vezeték nélküli rendszerei 100 Mbit/s-os nagyságrendű kül-
téri és Gbit/s-os nagyságrendű beltéri (stacioner) adatátviteli sebességet ígérnek. Az
elsődleges nehézség a rádiócsatornában átvihető adatmennyiség korlátozott volta. Mára
általánosan elfogadott tény, hogy ez a követelmény csak többantennás technikák alkalma-
zása révén érhető el. Ezeket a technikákat összefoglalóan több-bemenetű, több-kimenetű
(Multiple Input, Multiple Output, MIMO) technikáknak nevezik, annak ellenére, hogy
később ismertetendő speciális esetekben az összeköttetés egyik oldalán lehet, hogy csak
egy antennát használnak. Az „antenna” ezen a területen egyszerre jelenti magát a fizi-
kai sugárzót, ha a hullámterjedési oldaláról közelítjük a problémát, és a kommunikációs
rendszerekkel foglalkozók számára a teljes jelfeldolgozási lánc egy-egy ágát az antennától
egészen az alapsávi feldolgozásra alkalmas jel előállításáig. A disszertációban én is mind-
két értelemben használom az antenna fogalmát, de a szövegkörnyezetből egyértelműen ki-
derül, hogy melyikben. A többantennás módszerek kutatása az utóbbi évtizedben indult
el annak a felismerésnek a nyomán, hogy hagyományos egyantennás (Single Input, Sing-
le Output, SISO) technikákkal az összeköttetések kapacitásának növelése előbb-utóbb
technológiai, gazdasági és frekvenciagazdálkodási határokba ütközik, míg a többantennás
technikák ezt a határt akár nagyságrendekkel is képesek kitolni [PGNB04]. Előbb infor-
mációelméleti módszerekkel [Tel99, FG98], később kísérletileg is igazolást nyert, hogy
a hagyományos átvitel egyik gátját jelentő többutas terjedés a többantennás technikák
révén előnyösen kihasználhatóvá válik. Régóta ismert, hogy a mobil csatorna korrelációs
tulajdonságai miatt a mobil készüléknél fél hullámhossz, a bázisállomásnál akár tíz hul-
lámhossz nagyságrendű távolság is szükséges lehet az antennaelemek között ahhoz, hogy
kellően kicsi legyen a korreláció az általuk vett jelek között. A kis méretű felhasználói
terminálokon (pl. mobiltelefonok, PDA eszközök stb.), és a bázisállomásokon korlátozot-
tan rendelkezésre álló hely, és nem utolsó sorban a műholdas kommunikáció sajátosságai
irányították a figyelmet a polarizált MIMO technikákra, amelyek kompakt (kis méretű,
egymáshoz közel elhelyezkedő), de eltérő polarizációjú antennák segítségével igyekeznek
korrelálatlan átviteli csatornákat létrehozni, ezáltal nagyobb adatsebességeket és átviteli
megbízhatóságot elérni.
Ebben a fejezetben áttekintem az egy felhasználós többantennás technológiákat: elő-

ször a többantennás átviteli rendszer különféle nyereségeit, majd röviden az információ-
elméleti hátteret foglalom össze. Mivel a tézisek két ún. tér-idő kódolási sémára támasz-
kodnak, amelyek a MIMO nyereséget részben realizálni tudják, ezeket részletesebben
mutatom be. Végül a MIMO csatornamodellezés egyes szempontjait tárgyalom.
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2.1. Lehetőségek a MIMO átviteli rendszerekben
A vezeték nélküli kommunikációban több-bemenetű, több-kimenetű rendszernek azt a
kommunikációs rendszert nevezik, amely az összeköttetés mindkét végpontján több su-
gárzót, antennát használ [GSsS+03, PGNB04]. Az ilyen összeköttetésben kialakuló csa-
tornát is szokás MIMO csatornának nevezni. Ezek a módszerek tehát tekinthetők a
hagyományos térdiverziti általánosításának. Összefoglalóan tér-idő (space-time) techni-
káknak is nevezik a többantennás módszereket, mert a természetes időbeli feldolgozás
mellett a több antennaelem felhasználásából adódó térdimenziót is kihasználják. A tér-
idő módszerek jellemzően egyidejűleg használják az összes antennát, amelyek ugyanazon
a vivőfrekvencián sugároznak. A MIMO összeköttetést jellemzi nt, az adóantennák szá-
ma, és nr, a vevőantennák száma. A csatornában a kisugárzott jelek szuperponálódnak,
akár minden vevőantenna veheti az összes adóantenna jelét, ilyen módon nr · nt meg-
különböztethető diverziti-útvonal létezhet a csatornában. A célkitűzésektől függően a
többantennás technikák az adatátviteli sebesség növelését, vagy az összeköttetés meg-
bízhatóságának javítását célozzák. Ezek a célkitűzések egymásnak bizonyos mértékig
ellentmondóak a szabadsági fokok számának korlátos volta miatt [ZT03]. A MIMO tech-
nikák négy alapvető módszert, vagy azok valamilyen kombinációját használják.
Fontos mérlegelni, hogy az adott módszernél szükséges-e, hogy az adó ill. a vevő ún.

csatornainformációval (Channel State Information, CSI) rendelkezzen. A csatornainfor-
máció azt jelenti, hogy az adó ill. a vevő ismeri a csatornamátrix pillanatnyi realizáci-
óját (adóoldali csatornainformáció, CSIT ill. vevőoldali csatornainformáció, CSIR). En-
nek hiányában csak a csatornamátrix elemeinek a sztochasztikus tulajdonságait ismeri.
Gyakran csak a vevő rendelkezik csatornainformációval, hiszen azt megfelelő jelválasztás
esetén a vett jelből egyszerű feldolgozással ki lehet nyerni.
A négy alapvető MIMO technika:

– Koherens kombinálás vagy nyalábformálás: Több antenna jelének koherens kom-
binálásával megnövelhető a vevőben az átlagos jel/zaj-viszony (nyalábformálási
nyereség). Mind az adóban, mind a vevőben alkalmazható. A működése feltételezi
a csatorna ismeretét. Az elérhető nyereség az antennaelemek számától függ.

– Diverziti : Az MIMO technikák egyik legfontosabb alkalmazása a diverziti-hatás
létrehozása az egyes útvonalakon tapasztalható fading valamilyen szintű függet-
lenségét kihasználva: a térdimenzió bevezetésével, térbeli redundancia beiktatásá-
val az összeköttetés megbízhatósága növelhető. A hagyományos (több vevőanten-
nás – Single Input, Multiple Output [SIMO]) vevődiverziti mellett megjelentek a
több adóantennás (Multiple Input, Single Output [MISO]) adódiverziti módsze-
rek, pl. [Ala98]. A két módszer kombinációja ebben az értelemben a MIMO, amely
csak a vevőoldalon igényli a csatorna ismeretét, a tér-idő kódolás [TSC98]. Való-
di MIMO rendszerben – csatornától függően – megfelelő kódolással nt · nr-szeres
diverziti érhető el.

– Térbeli multiplexálás: Az adatátviteli sebesség direkt növelését célozza a térbeli
multiplexálás. A módszer motivációja az a felismerés, hogy a csatorna kapacitá-
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sa Rayleigh-fadinges környezetben, a teljesítmény változatlanul tartása mellett,
lineárisan nő min(nt, nr)-rel. A módszer lényege, hogy az egyes adóantennákból
egymástól független jeleket sugároz ki, amelyek szuperpozíciója kellő számú vevő-
antenna és kellően többutas összetevőkben „gazdag” szórás mellett szétválasztható
a vevőben [Fos96].

– Előkódolás, nyalábformálás: Akár földi, akár műholdas cellás rendszerekben jellem-
ző, hogy a teljesítőképességet az azonos csatornás interferencia korlátozza. Nyaláb-
formálással elérhető, hogy az adó a teljesítményt a vevő irányába koncentrálja, így
megnő a vevőben a jel/zaj-viszony, és a többutas terjedéssel szemben is védetteb-
bé válik az összeköttetés. Ha a vevőben is több antennát alkalmaznak, akkor nem
lehet egyszerre az összes vevőantennánál maximalizálni a vett jel teljesítményét,
ebben az esetben előkódolást [SSB+02] (precoding) alkalmaznak; ekkor az adónak
szüksége van (legalább közelítő) csatornainformációra.

2.1.1. A csatornakapacitás
Ebben a fejezetben az irodalom alapján összefoglalom az egyfelhasználós MIMO csator-
nák kapacitásával kapcsolatos összefüggéseket.
A MIMO csatornát – rendszerszempontból – jellemezhetjük az nr×nt méretűH(t, τ)

általános csatornamátrixával [PGNB04]:

H(t, τ) =


h1,1(t, τ) h1,2(t, τ) · · · h1,nt(t, τ)
h2,1(t, τ) h2,2(t, τ) · · · h2,nt(t, τ)

... ... . . . ...
hnr,1(t, τ) hnr,2(t, τ) · · · hnr,nt(t, τ)

 (2.1)

ahol hi,j(t, τ) a j. adóantenna és az i. vevőantenna közötti időfüggő, diszperzív csatorna
impulzusválasza. Ez a rendszerszempontú jellemzés magában foglalja az antennák, a
hullámterjedés, a szűrők és az esetleges szimbólumközti áthallás hatásait is.
Az i. vevőantennán megjelenő z(t) vett jel időfüggvénye:

zi(t) =
√
Es
nt

nt∑
j=1

hi,j(t, τ) ∗ cj(t) + ni(t) (2.2)

ahol cj(t) a j. adóantenna által kisugárzott jel, ni(t) pedig a termikus zaj (additív fehér
Gauss-zaj), amelynek kovarianciamátrixa N0Inr (ahol I az egységmátrix).

Determinisztikus MIMO csatorna

A csatornakapacitásra vonatkozó eredmények összefoglalásához először a (2.2) egyenletet
egy szimbólumidőre felírva, a diszperziót elhanyagolhatónak tekintve (nem frekvencia-
szelektív fading) az alábbi vektor-mátrix összefüggés írható fel :

z =
√
Es
nt
Hc+ n (2.3)
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ahol Es az adóoldali maximális szimbólumenergia. Azért, hogy eltérő számú adóanten-
na esetén nyert eredmények összehasonlíthatóak legyenek, szokás bevezetni az nt-vel
való normalizálást, és kikötni, hogy a kisugárzott c(t) jelekből képzett vektor, c kovari-
anciamátrixának, Φ-nek a nyoma legyen egyenlő nt-vel. (Ez egyenértékű azzal a köve-
telménnyel, hogy az összteljesítmény maradjon állandó az antennák számától függetle-
nül.) Az átlagos antennánkénti jel/zaj-viszony ρ = Es/N0 illetve BPSK esetben egyben
az ρ = Eb/N0. Telatar úttörő munkájában [Tel99] kimutatta, hogy ha c egy komplex
Gauss-jelkészlet (ami a maximális kapacitást eredményezi), akkor egy determinisztikus
H csatorna kapacitása

C(ρ,Φ) = max
Φ

log2 det
(
Inr + ρ

nt
HΦHH

) bps
Hz , (2.4)

ahol (·)H a konjugált-transzponált, és a bps a bit/s-ot jelöli.
A gyakorlatban is fontos eset, amikor az adó nem rendelkezik csatornainformációval : a

csatorna statisztikáját ismeri, de az aktuális csatornarealizációt nem. Mint kimutatható,
ilyenkor az adóoldali jelalak szempontjából a legjobb választás a Φ = Int , ilyenkor az
adóantennák között egyenletes a teljesítményelosztás és egymástól független adatfolya-
mokat viszünk át. Ekkor a (2.4) alapján

CEP = log2 det
(
Inr + ρ

nt
HHH

) bps
Hz . (2.5)

Itt az EP (equal power) index arra utal, hogy minden adóantennán egyenlő az átlagtel-
jesítmény (nem használunk fel adóoldali csatornainformációt). A (2.5) egyenletet szokás
„log-det” formulának nevezni. Természetesen CEP ≤ C. Összehasonlításképpen ugyan-
ezekkel a feltételezésekkel az nt = 1, nr = 1 SISO csatorna kapacitása

CSISO = log2(1 + ρ|h|2) bps
Hz . (2.6)

A vevőantennák számának növelésével (nt = 1, nr > 1, SIMO csatorna)

CSIMO = log2

(
1 + ρ

nr∑
i=1
|hi|2

)
bps
Hz , (2.7)

míg az adóantennák számának növelésével (nt > 1, nr = 1, MISO csatorna)

CMISO = log2

(
1 + ρ

nt

nt∑
i=1
|hi|2

)
bps
Hz . (2.8)

Mind a SIMO, mind a MISO esetben az antennaelemek számának növelésével logaritmi-
kusan nő a kapacitás; a MISO esetben – mivel a csatorna az adó számára nem ismert –
nem lehet a koherens kombinálás révén nyereséget elérni, a SIMO esetben viszont igen.
A W mátrix

W =

HH
H ha nr ≤ nt,

HHH ha nt < nr
(2.9)
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λ1, λ2, . . . , λr nullától különböző sajátértékei (r ≤ min(nt, nr)) segítségével a (2.5) átír-
ható

CEP =
r∑
i=1

log2

(
1 + ρ

nt
λi

) bps
Hz (2.10)

alakba. A (2.10) alapján a MIMO csatorna a kapacitás szempontjából r darab párhu-
zamos SISO csatornának is tekinthető, egyenként hi =

√
λi átvitellel (i = 1,2, . . . , r), és

Es/nt átlagteljesítménnyel. Az ilyen módon értelmezett párhuzamos SISO csatornákat
térbeli módusoknak is nevezik.
A MIMO rendszerekben rejlő lehetőségeket mutatja a (2.5) és (2.10) átalakított formá-

ja, nagy jel/zaj-viszony mellett, ha a H mátrix elemei idealizáltan független Rayleigh-
eloszlású véletlen változók:

CEP = min(nt, nr) log2 ρ+O(1) (2.11)

ahol O(1) lineáris konstans. Ezt azt jelenti, hogy a kapacitás a jel/zaj-viszonytól csak
logaritmikusan, az antennaelemek számától azonban lineárisan függ. Egy nt = 2, nr = 2
(a továbbiakban 2x2-es) MIMO rendszerrel a fenti idealizált feltételezésekkel a SISO
rendszerhez képest térbeli multiplexálás révén kétszeres kapacitás érhető el. Másrészt
a 2x2-es rendszerrel 4-szeres diverziti-hatást lehet elérni (pl. ortogonális tér-idő kódok
alkalmazása révén), így Rayleigh-fadinges csatornában a hibaarány 1/ρntnr szerint (itt
a jel/zaj-viszony negyedik hatványával) csökken a SISO eset 1/ρ függésével szemben.
Azonban a két módszer egymásnak részben ellentmondó célkitűzése azt eredményezi,
hogy a kétféle nyereség egyidejűleg nem használható ki teljes mértékben, pl. az említett
diverziti kód csökkenti a térbeli multiplexálás hatékonyságát. A [ZT03] megmutatta,
hogy alapvető összefüggés van az elérhető diverziti-nyereség és multiplexálási nyereség
között.
Ha a csatorna ismert az adó számára is, akkor a „térben fehér”, egyenlő teljesítményű

teljesítményallokációs stratégia helyett lehet hatékonyabbat is találni, az információel-
méletben korábban is ismert egyszerű „waterfilling” algoritmus segítségével. Ebben az
esetben az elérhető kapacitás:

CWF =
r∑
i=1

log2 (µλi)+ bps
Hz (2.12)

ahol (·)+ azt jelenti, hogy csak a pozitív tagokat kell figyelembe venni, és µ-t úgy kell
megválasztani, hogy

ρ =
r∑
i=1

(µ− λ−1
i )+ (2.13)

teljesüljön.

Véletlen MIMO csatornák kapacitásának értelmezése

Az időben véletlenszerűen változó csatornák esetében a kapacitás maga is véletlen válto-
zó, ezért kétféleképpen szokás jellemezni: az ergodikus kapacitás vagy a kiesési kapacitás
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formájában. Előbbi az átlagos viselkedést, utóbbi pedig a marginális viselkedést írja le.
Az ilyen jellegű vizsgálatokban gyakran használják a blokk fading feltételezést, amely-
ben a csatorna egy adatblokk átvitele során változatlannak tekinthető, majd a következő
adatblokk átvitelekor az előzőtől függetlenül változhat.
Az ergodikus kapacitás időben végtelen szemléletet tükröz: az átvitel ideje olyan

hosszú, hogy ezen idő alatt az (ergodikus) fadinges csatorna hosszú idejű fadingjellemzői
érvényesülnek, és az átvitt, véges méretű adatblokkok átszövése (interleaving), kódolása
révén elérhető a csatornakapacitás. Az egy kódszó átvitele során fellépő fadingállapotok
száma a végtelenhez tart, ennek megfelelően az átviteli késleltetés is. Ekkor a Shannon-
féle kapacitás értelmezhető, és az egyes fadingállapotokhoz tartozó Shannon-féle kapaci-
tások várhatóértéke az ergodikus kapacitás. Az ergodikus kapacitás szemlélete feltételezi,
hogy az átviteli sebesség igazodik a csatorna állapotához. Független, Rayleigh-fadinges
csatorna ergodikus kapacitását mutatom be a (2.1) ábrán a jel/zaj-viszony, ill. az an-
tennák számának függvényében. Szaggatott vonallal berajzoltam az nt = nr = 4 görbe
aszimptotikus közelítését is, amelyet egy későbbi szakaszban ismertetek.
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2.1. ábra. A ergodikus kapacitás Rayleigh-csatornában

Bizonyos esetekben az időben végtelen, ergodikus szemlélet nem érvényesíthető, mert
pl. késleltetésérzékeny alkalmazásról (beszéd-, képátvitel) van szó. Ekkor azt feltétele-
zik, hogy a kódszó véges számú blokk idejére terjed ki, míg a blokkméret a végtelenhez
tart. Ebben az esetben a hibaarány nem csökken a blokkméret növelésével. A Shannon-
kapacitás nem létezik, mert a kölcsönös információ véges (kódhossztól független) való-
színűséggel egy adott érték alá csökkenhet, bárhogy is választjuk ezt az értéket. Ezért
a kapacitás csak a kiesés valószínűségével együtt értelmezhető. A kiesési kapacitás (ou-
tage capacity) megadja, hogy mekkora valószínűséggel csökken a kölcsönös információ
az adott érték alá, ha a kódszó egy blokkot fog át. Itt érvényesül a kapacitás pillanat-
nyi csatornaállapottól függő, véletlen változó jellege. Általában egy adott kiesési való-
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színűséghez tartozó kiesési kapacitást vagy a kapacitás komplemens eloszlásfüggvényét
szokás megadni. Utóbbit ábrázolja független, Rayleigh-fadinges csatornára az antennák
számának függvényében a (2.2). ábra. Az átlagos jel/zaj-viszony 10 dB; nagyobb jel/zaj-
viszonyokra a görbék az x-tengely mentén a nagyobb kapacitások irányába tolódnak el.
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2.2. ábra. A csatornakapacitás eloszlásfüggvénye Rayleigh-csatornában

A kiesési kapacitás eloszlásfüggvénye nagy antennaszámra „hozzásimul” az ergodikus
kapacitás értékéhez, ahogy ez a 2.3 ábrán látható az adó- és vevőantennák számának
függvényében Rayleigh-fadinges mátrix csatornában 21 dB jel/zaj-viszony értékre. (Az
ábrán a bejelölt ergodikus kapacitás, 5.8 bps/Hz, „dimenziónként” értendő, a csatorna-
kapacitás és az nt = nr érték hányadosa.

A frekvenciaszelektív MIMO csatorna kapacitása

Ha a frekvenciában lapos fadingre vonatkozó feltételezés nem állja meg a helyét, akkor
a kapacitás kiszámítása során figyelembe kell venni a diszperziót is. A kapacitás kiszá-
mításához a jel által elfoglalt frekvencia-sávot a koherencia-sávszélesség ismeretében fel
lehet osztani olyan keskeny intervallumokra, amelyekben a fading már laposnak tekint-
hető [BGP02]. Ha NB frekvenciasávra osztjuk fel a jelet, amelyekben egyenként ρi az
átlagos jel/zaj-viszony (i = 1,2, . . . , NB), akkor a kapacitás:

CFS = 1
NB

NB∑
i=1

log2 det
(
Inr + ρi

nt
H iH

H
i

) bps
Hz . (2.14)

A véletlen, frekvenciaszelektív csatorna kiesési kapacitása kis kiesési valószínűségeknél
az inherens frekvenciadiverziti miatt általában nagyobb, mint a nem szelektív csatornáé.

8



2 3 4 5 6 7 8 9
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Kapacitás (bps/Hz/dimenzió)

1−
P

{C
<

R
}

 

 

Ergodikus kapacitás

n
t
 = n

r
 = 2

n
t
 = n

r
 = 4

n
t
 = n

r
 = 16

n
t
 = n

r
 = 64

2.3. ábra. Kiesési és ergodikus kapacitások összehasonlítása

A továbbiakban elsősorban nem frekvenciaszelektív csatornákkal foglalkozom. A je-
len és a közeljövő szélessávú rendszerei (LTE, WiMAX) alapvetően OFDM(A) jellegű
átvitelt alkalmaznak, ami a frekvenciaszelektív csatornát optimális esetben egy sor pár-
huzamos, nem frekvenciaszelektív csatornává alakítja. A szélessávú MIMO technikáknak
ezért természetes kiegészítése az OFDM átvitel, ami az időbeli diszperzió (frekvencia-
szelektivitás) problémakörét nagyban egyszerűsíti.

A kapacitás aszimptotikus viselkedése

A csatornakapacitás nagy átlagos jel/zaj-viszony melletti aszimptotikus viselkedésének
jellemzésére [LTV05] bevezeti az ergodikus kapacitásnak a decibelben felvett átlagos
jel/zaj-viszony függvényében adódó görbéjének az S∞ meredekségét és L∞ eltolását,
amelyeket Φ kovarianciájú bemenetet feltételezve rendre a következőképpen definiál :

C(ρ,Φ) = S∞(Φ)
(
ρ|dB
3dB − L∞(Φ)

)
+O(1), (2.15)

ahol
S∞(Φ) = lim

ρ→∞

C(ρ,Φ)
log2 ρ

(2.16)

és
L∞(Φ) = lim

ρ→∞

(
log2 ρ−

C(ρ,Φ)
S∞(Φ)

)
. (2.17)

A (2.17)-ban definiált L∞(Φ) 3 dB-es egységekben adja meg az S∞(Φ) meredekségű
egyenes metszéspontját az x- (jel/zaj-viszony) tengellyel az ergodikus kapacitás-görbén.
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A (2.1) ábrán szaggatott vonallal rajzolt egyenes az nt = nr = 4 közelítése; a módszer
már közepes (20 dB feletti) jel/zaj-viszonynál is elfogadható közelítést ad.
Az értékek az irodalom alapján a SISO Rayleigh-csatornára:

S∞ = lim
ρ→∞

e1/ρE1(1/ρ)
ln 2 log2 ρ

= 1bps/Hz/3 dB (2.18)

és (3 dB-es egységekben)
L∞ = γ log2 e ≈ 2.5, (2.19)

ahol γ ≈ 0.5772 az Euler-Mascheroni-féle szám. SISO Rayleigh-fadinges csatornában a
veszteség kb. 2.5 dB a fadingmentes AWGN csatornához képest (amelynek offsetje 0
dB), ennyivel tolódik el a kapacitásgörbe a nagyobb jel/zaj-viszonyok irányába, ennyi a
fading „ára”.

2.2. MIMO technikák
Ebben a fejezetben két jól ismert tér-idő kódolási sémát írok le, amelyre a további
eredményeim támaszkodni fognak. Mindkét módszer feltételezi a vevőoldali csatornain-
formációt (a csatorna pillanatnyi realizációjának az ismeretét), de adóoldali csatornain-
formációra nincs szükség.

2.2.1. Tér-idő blokk-kódok
A tér-idő kódok az átviendő információs szimbólumok időben (több időrésben) és tér-
ben (több adóantennán) való szétterítésével érnek el diverzitinyereséget, multiplexálási
nyereséget, vagy a kettőt együtt. Az általános tér-idő kódolt rendszer blokkvázlata a
2.4. ábrán látható. A kódoló az átvinni kívánt szimbólumokat egy nt × L méretű C =
= [c0 . . . cL−1] kódszóvá alakítja, ahol L a kódszó hossza időrésekben megadva, ct pedig
az nt darab adóantenna által a t. időrésben kisugárzott szimbólum1. A tér-idő kódolt
rendszert leíró modell :

zt =
√
Es
nt
H tct + nt, (2.20)

ahol zt az nr darab vevőantenna által a t. időrésben vett jel vektora (mérete nr×1),H t

a t. időrésben a diszkrét csatornamátrix, nt pedig az termikus zajt leíró vektor (mérete
nr × 1). Az adóantennák számától független teljesítménynormalizálás ebben az esetben
is például a E

{
Tr
{
CCH

}}
= nt · L választással érhető el.

Az optimális vételt maximum likelihood (ML) vevővel lehet megvalósítani. Az ML
vevő csatornainformáció birtokában (H t ismeretében) a következő minimalizálás elvég-
zése alapján választja ki a legvalószínűbb C kódszót (és ez alapján a legvalószínűbb x
sorozatot):

Ĉ = arg min
C

L−1∑
t=0

∥∥∥∥∥zt −
√
Es
nt
H tct

∥∥∥∥∥
2

. (2.21)

1 A t időindexnek nincs köze az nt adóantennaszámhoz.
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Tér-idő kódoló

Tér-idő 
dekódolóForrás

2.4. ábra. Tér-idő kódolt átviteli rendszer blokkvázlata

Ha egy kódszó idejére a csatorna állandónak tekinthető, akkor H t ≡H .
Speciálisan a lineáris tér-idő blokk-kódoló az átviendő xi alapsávi PSK vagy QAM

adatszimbólum-sorozat K hosszú blokkjának elemeit kódolja nt adóantenna és L szim-
bólum ideje által meghatározott tér-idő kóddá. A kódot a helyettesítés szabályait leíró
C mátrixszal lehet megadni. Az így definiált kód időbeli kódsebessége értelmezhető,
rc = K/L, mert egy K szimbólumos blokkot L szimbólumos blokká alakít. A kód ter-
vezésénél lehet cél a kódsebesség növelése (multiplexálási nyereség), és diverzitinyereség
elérése is, ami viszont kisebb kódsebességet eredményez.
A lineáris tér-idő blokk-kódok egyik fontos és elsőként felfedezett osztálya az ortogo-

nális tér-idő blokk-kódok (Orthogonal Space-Time Block Code, OSTBC) köre [TJC99b].
Itt a generátormátrixok komplex ortogonális mátrixok, így biztosítható a vett jel egysze-
rű lineáris feldolgozáson alapuló szétválasztása: a vevőben a (2.21) MIMO ML dekódolás
helyett több, egymástól függen SIMO ML dekódolást lehet végrehajtani. A kódokkal di-
verzitinyereség érhető el, így térbeli multiplexálásra nem alkalmasak a konstrukcióból
következő (a multiplexálásra használatos kódokhoz képest) kicsi kódsebesség (rc ≤ 1)
miatt.
Ezek közül a kódok közül a legegyszerűbb az Alamouti által közölt nt = 2, K = 2,

L = 2 kód [Ala98], amely egyszerűségén túl az egyetlen ortogonális kód, amely egy-
ségnyi kódsebességet biztosít komplex konstellációk mellett, továbbá egy vevőantennás
esetben optimális a kapacitás szempontjából is. A kód K = 2 szimbólum hosszúságú
blokkokon dolgozik. A módszer a kis méretű kódszavak miatt nem informálisan leírva
egyszerűbben követhető, ezért az eddigi általános jelölés helyett az időindexet és az expli-
cit antennaindexet elhagyom. A x1 → c1, x2 → c2 helyettesítéssel az [x1 x2] kódolandó
szimbólumpár helyett a

C =
[
c1 −c∗2
c2 c∗1

]
(2.22)

kódszó kerül kisugárzásra: az általános jelöléssel az 1. időrésben az 1. antennán c1
1 = c1,

a 2. antennán c2
1 = c2, a 2. időrésben az 1. antennán c1

2 = −c∗2, a 2. antennán c2
2 = c∗1.2

Tetszőleges egymást követő t. és (t+1). időrésre értelemszerűen ugyanez a kódolási séma
érvényes xt → ct és xt+1 → ct+1 kódolására.
Feltételezzük, hogy a csatorna a két egymást követő időrésben változatlan. Ekkor a

2 Egyes szerzők az itt bemutatott mátrixnak a transzponáltjával számolnak, aminek előnye, hogy
az 1. antenna c1-et ill. c2-t sugározza, így a rendszer „kompatibilis” a SISO átvitellel.
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vett jel nt = 2, nr = 1 konfigurációban (2× 1 MISO)

[z1 z2] =
√
Es
2 [h1,1 h1,2]

[
c1 −c∗2
c2 c∗1

]
+ [n1 n2] (2.23)

ahol h1,j a csatorna az j. adóantenna és az egyetlen vevőantenna között. A kisugárzott
jel normalizált, ha x1 és x2 egységnyi energiájú (pl. M-PSK) konstellációból származ-
nak. A (2.23) összefüggés a közvetlen fizikai jelentéssel nem rendelkező Heq ekvivalens
csatornamátrix bevezetése révén felírható az alábbi vektor-mátrix alakban:[

z1
z∗2

]
︸ ︷︷ ︸

z

=
[
h1,1 h1,2
h∗1,2 −h∗1,1

]
︸ ︷︷ ︸

Heq

·
[
c1
c2

]
︸ ︷︷ ︸

c

+
[
n1
n∗2

]
︸ ︷︷ ︸

n

(2.24)

ahol z a két egymást követő időrésben a vevőantennán vett jel,Heq az ekvivalens csator-
namátrix, n pedig az additív fehér Gauss-zajvektor. Megjegyzendő, hogy az ekvivalens
csatornamátrix sorai az idődimenzióban értendők, nem valódi 2×2-es csatornamátrixról
van szó.
A kód ortogonalitása miatt a csatornarealizációtól függetlenül minden Heq-ra

HH
eqHeq = (h2

1,1 + h2
1,2)I2 = ‖Heq‖2

F I2, (2.25)

ahol ‖Heq‖2
F a csatornamátrix négyzetes Frobenius-normája. A csatornainformáció bir-

tokában a vevő az (2.24) szerinti vett jelet HH
eq mátrixszal szorozza a döntési változók

előállításához:[
v1
v2

]
= HH

eq

[
z1
z∗2

]
=
√
Es
2
(
h2

1,1 + h2
1,2

)
I2

[
c1
c2

]
+HH

eq

[
n1
n∗2

]
(2.26)

vagy

v = HH
eqz =

√
Es
2
(
h2

1,1 + h2
1,2

)
c+ n′ =

√
Es
2 ‖H‖

2
F c+ n′ (2.27)

ahol n′ = HH
eqn szintén fehér zaj. A (2.21) ML döntési szabály metrikája kifejtve
∣∣∣∣∣∣z1 −

√
Es
2 (h1,1c1 + h1,2c2)

∣∣∣∣∣∣
2

+

∣∣∣∣∣∣z2 −
√
Es
2 (−h1,1c

∗
2 + h1,2c

∗
1)

∣∣∣∣∣∣
2

(2.28)

Ez (2.26) felhasználásával c1-re a következő döntési szabályt eredményezi : válasszuk ci-t,
ha ∣∣∣∣∣∣v1 −

√
Es
2
(
h2

1,1 + h2
1,2

)
ci

∣∣∣∣∣∣
2

≤

∣∣∣∣∣∣v1 −
√
Es
2
(
h2

1,1 + h2
1,2

)
ck

∣∣∣∣∣∣
2

, ∀k 6= i. (2.29)

és ugyanilyen szabályt kapunk c2-re v1 helyett v2-vel, tehát valóban egymástól függetle-
nül eldönthető c1 és c2 értéke. A v értékek alapján a c1, c2 szimbólumokra lágy döntés

12



végezhető. A módszer kétszeres diverzitinyereséget ad, koherensen kombinálja a két út-
vonalon érkező jeleket, míg a zaj nemkoherensen kombinálódik. A maximális arányú
vevőoldali kombinálásnál (MRRC) 3 dB-lel rosszabb, mert CSIT hiányában nincs nya-
lábformálási nyeresége.
A módszer kettőnél több vevőantennára hasonló módon általánosítható a követke-

zők szerint. Két adó- és két vevőantennás (2x2 MIMO) esetben legyen a járulékos 2.
vevőantennán a két időrésben vett jel z3 és z4, a döntési változók pedig:[

v1
v2

]
=
[
h1,1 h1,2
h∗1,2 −h∗1,1

]
·
[
z1
z∗2

]
+
[
h2,1 h2,2
h∗2,2 −h∗2,1

]
·
[
z3
z∗4

]
(2.30)

Kettőnél több adóantennára (ha komplex, QPSK vagy QAM konstelláció átvitele fel-
tétel) nem létezik rc = 1 egységnyi kódsebességű ortogonális tér-idő blokk-kód, azok he-
lyett különféle kvázi-ortogonális kódok használhatók, ha a spektrális hatékonyság rom-
lása nem engedhető meg [Jaf01, TBH00]. Valós konstellációk felett tetszőleges számú
adóantennára készíthető ortogonális tér-idő blokk-kód.
Minden ortogonális tér-idő blokk-kódra igaz az az Alamouti-sémára bemutatott tulaj-

donság, hogy a MIMO csatornát ekvivalens SISO csatornákká „alakítja”, ahol az egyes
csatornák átviteli modellje

vq =
√
Es
nt
‖H‖F cq + n′q q = 1,2, · · · , nr (2.31)

Ez alapján egyszerűen kifejezhető a velük elérhető kölcsönös információ [NBP05]

IOSTBC(H) = rc log2

(
1 + ρ

nt
‖H‖2

F

)
bps/Hz, (2.32)

amit a (2.6) kifejezéssel összevetve IOSTBC(H) ≤ IEP(H), a kölcsönös információt az
egyenlő teljesítményelosztású eset majorálja. Az egyenlőség akkor áll fenn, ha a kód
rc sebessége egységnyi és a csatorna rangja is egységnyi. Ebből következik az állítás,
hogy az Alamouti-féle módszer nr = 1 esetén optimális, ha nem rendelkezünk adóoldali
csatornainformációval.
A későbbiekben kihasználom azt is, hogy az ortogonális tér-idő kódokon alapuló átvi-

tel hibaaránya is megbecsülhető [NBP05]. A (2.31) modell alapján a hibaarány a SISO
átvitel hibaarányával közelíthető, az ekvivalens csatorna-együttható ismét a MIMO csa-
tornamátrix Frobenius-normája. A hibaarány:

Pe(‖H‖2
F ) ≈ N eQ

√ρd2
min

2nt
‖H‖2

F

 , (2.33)

ahol N e és d2
min a QAM konstelláció legközelebbi szomszédos pontjainak átlagos száma

ill. négyzetes távolsága a konstellációban, ρ pedig az átlagos jel/zaj-viszony.
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2.2.2. Tér-idő trelliskódok
A tér-idő trelliskódolás a konvolúciós kódolás általánosítása többantennás rendszerek-
re [TSC98]. Az átviteli rendszerre alkalmazható a lineáris blokk-kódoknál bemutatott
blokkvázlat (2.4. ábra), eltérés a kódoló és a dekódoló működésében van. A kódoló a
bemenő xt PSK vagy QAM alapsávi szimbólumok mindegyikére a kódoló aktuális ál-
lapotától is függő ct = c1

t , c
2
t , . . . , c

nt
t szimbólumokat generálja, amelyeket egyidejűleg

sugároz ki az nt adóantenna. A kódoló memóriája a blokk-kódokkal elérhetőhöz hasonló
diverzitinyereség mellett járulékos kódolási nyereséget is biztosít. A kód megadható a
generátormátrixával, vagy ezzel ekvivalensen a kódot leíró trellis segítségével. Egy tér-
idő trelliskód trellisét a 2.5. ábrán mutatom be. A trellis értelmezése: a csomópontok a
kódoló egyes állapotait reprezentálják. Az egy csomópontból kiinduló ágak felülről lefelé
rendre a 0, 1, 2, 3 bemeneti szimbólum hatására megvalósuló állapotátmenetet írják le,
míg a csomópontok mellé írt számpárosok a kódoló által az első, ill. a második antennára
küldött szimbólum értékét jelzik rendre 0, 1, 2, 3 bemenet mellett.

20,03,22,01

22,01,20,03

02,21,00,23

00,23,02,21

20,03,22,01

22,01,20,03

02,21,00,23

00,23,02,21

2.5. ábra. Tér-idő trelliskód trellise

A kódoló formális működése (a leírásban egyenértékűen használom az xt szimbólu-
mokat és az azoknak megfeleltethető információsbit-kombinációkat): az t. időrésben b
bejövő bit (QPSK konstellációnál b = 2) érkezik egy-egy νj memóriahosszúságú lépte-
tőregiszterbe (j = 1 . . . b). A kódoló kimenete az aktuális és a korábbi bemenő bitek
függvénye, állapota ν korábbi bittől függ (ν =

b∑
j=1

νj), így a kódoló állapotszáma 2ν . A

kódolás ismert (jellemzően csupa 0) kezdő- és végállapotot tételez fel. A kódoló kimenete

ct =
[
GTvec(B)

]
mod M (2.34)

alakban írható, ahol G a kód generátormátrixa, B a bemenő bitekből képzett mátrix,
M a modulációs konstelláció állapotszáma, ct pedig egy nt×1 méretű vektor 0 . . .M−1
értékű elemekkel. ct-t leképezzük a kiválasztottM állapotú konstelláció egy-egy pontjára
(pl. QPSK esetben 0→ ej0, 1→ ejπ/2 stb.), és az nt adóantennából az így nyert ct elemeit
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alkotó szimbólumokat kisugározzuk. G-nek az i. oszlopa az i. adóantennára vonatkozó
generátormátrixnak tekinthető; elemei szintén 0 . . .M − 1 értékűek lehetnek.

1. bit

2. bit

2.6. ábra. Trelliskódoló blokkvázlata

A fentiek alapján egy ν1 = 1, ν2 = 1 kódolót szemléltet a 2.6. ábra. A blokkvázlat és
a generátormátrix közötti összefüggés az ábra jelöléseit használva

GT =
[
a1

0 b1
0 a1

1 b1
1

a2
0 b2

0 a2
1 b2

1

]

A kódolóra ν = 2, így egy négyállapotú kódot ír le. A konvolúciós kódokhoz hasonlóan
a kód leírható a trellisével is. A trellis csomópontjai a kódoló állapotainak felelnek meg,
a bal oldali csomópontok az aktuális, a jobb oldali csomópontok a következő időrésbe-
li állapotokat jelölik. Minden csomópontból 2b ág indul ki a bemenő bitkombinációk
(szimbólumok) lehetséges számának megfelelően, felülről lefelé rendre a 0, 1, 2, 3 bemenő
szimbólumoknak megfelelően. A csomópontok mellett a kódoló által az adott bemenő
kombinációra előállított kimenetek vannak feltüntetve.
A kód dekódolása vevőoldali csatornainformáció birtokában, MLSE algoritmussal vé-

gezhető, például a jól ismert Viterbi-algoritmus vektoriális változatával [TSC98] A [7]-
ben Simon Balázzsal megmutattuk, hogy a Viterbi-algoritmus helyett hatékonyan al-
kalmazhatók soros dekódoló algoritmusok is. A keretet alkotó összes lehetséges C =
= [c1, . . . , cL] kódszóra vonatkoztatott legkisebb görgetett metrikával jellemzett kódszót
kell választani:

ĉ = arg min
ĉ∈C
‖z −Hĉ‖2 , (2.35)

vagyis az ágmetrikák a t. időrésben egy feltételezett ĉt-re
nr∑
j=1

∣∣∣∣∣zt,j −
nt∑
i=1

hi,j ĉt,i

∣∣∣∣∣
2

(2.36)
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alakban számíthatók, ahol hi,j ismét a j. adóantenna és az i. vevőantenna közötti
csatorna-együttható. A legvalószínűbb c sorozat alapján egyértelműen lehet következ-
tetni a legvalószínűbb x sorozatra.

2.3. MIMO csatornamodellek
Ebben a fejezetben [GS05, GSsS+03, BGPVdV06, ABB+07] alapján röviden áttekintem
a különféle MIMO csatornamodellezési technikákat.
Bár rendelkezésre állnak MIMO csatornamérő eszközök, amelyek alkalmasak a MIMO

rádiócsatorna nagy pontosságú jellemzésére, fontos, hogy olyan csatornamodellek is ren-
delkezésre álljanak, amelyek a mérések során nyert legfontosabb jellemzőket jól visszaad-
ják, és adott esetben standardizálhatóak is, pl. teljesítményvizsgálat vagy MIMO mód-
szerek összehasonlítása céljából.
Alapvetően megkülönböztethetünk fizikai és nemfizikai (analitikus) csatornamodel-

leket. A fizikai csatornamodellek a hullámterjedés fizikai modelljét próbálják felállíta-
ni, figyelembe véve az antennákat, azok geometriáját, esetleg az átviteli sávszélességet,
stb. Az így adódó modell jól illeszkedhet a valósághoz. Ebből következik a hátrányuk,
hogy általában sok paraméterük van, a modellek nagy komplexitásúak. Ilyen például
a 3GPP térbeli csatornamodell (Spatial Channel Model, SCM) és annak kiegészítései,
pl. [BHS05]. Az analitikus csatornamodellek a fizikai terjedési mechanizmusoktól elvo-
natkoztatva a csatornamátrix elemeinek, ill. az impulzusválaszoknak a modellezését tűzik
ki célul. Mivel a modellek adott rendszerre, antennákra, geometriára specifikusak, ezért
jóval kevesebb paraméterük van, és egyszerűbben lehet vizsgálni a paraméterek hatását
a rendszer teljesítőképességére.
Ettől a kategorizálástól nem teljesen független a modellezési megközelítés jellege.

Fizikai csatornamodellek

– Determinisztikus modellek: A konkrét geometria ismeretében helyspecifikus terje-
désbecslés végezhető. Ennek során a helyszín két- vagy háromdimenziós modelljét
alkotják meg, figyelembe véve az objektumok anyagát is. A determinisztikus modell
viszonylag pontos térerősség-eloszlást produkál, így a tervezésben jól használha-
tó. A legfontosabb módszer a sugárkövetés (ray-tracing) elvén működő szimulátor,
amely általában a geometriai optika törvényszerűségeire alapozva, egyszerű diffrak-
ciós modellek felhasználásával reprodukálja a csatorna jellemzőit. Teljes hullámú
elektromágneses szimulátor (pl. FDTD, Finite Integration Technique) alkalmazá-
sa is ismert az irodalomban, mind önállóan, mind a sugárkövetéses szimulátorok
pontosságának növelése céljából szórási részproblémák megoldására.

– Geometriai sztochasztikus szóró modellek: Ezen modellek jellemzője, hogy a szóró
geometriát nem tárolt adatbázisból, hanem valamilyen eloszlás szerint véletlen-
szerűen generálják, majd a generált geometriára végzik el pl. az egyszerűsített
sugárkövetést. Gyökere a mobil többutas terjedés korai modelljeiben is alkalma-
zott egyszerű feltevés, amely szerint a szórók a mobil körül egy körön helyezkednek
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el (egyszeres szórású [single bounce] modell) ; a körön elhelyezkedő szórók helyett
a MIMO csatornák kutatásának kezdetén javasolták a véletlen elhelyezésű szórók
bevezetését. Az egyszeres szórású modell gyakran kielégítő, bár a kisugárzási szög,
a beesési szög és az adott útvonal terjedési késleltetése összefüggő mennyiségek, a
háromból csak kettő választható meg függetlenül. Mikrocellás környezetben, vagy
épületen belüli terjedésnél a mobil körül elhelyezkedő szórók, így az egyszeres szó-
rás feltételezése nem helytálló, hiszen a fizikai terjedés többszörös visszaverődés, ill.
diffrakciók révén valósul meg. Ebben az esetben kétszeres szórású (double bounce)
modellre van szükség, ahol a szögek és a terjedési késleltetés egymástól függetlenül
adhatók meg. A kétszeres szórású MIMO modellek hátránya, hogy megalkotásuk
nem triviális feladat, ha az összeköttetés mindkét végén több antenna van.

– Nem geometriai szóró modellek: Ezek a modellek statisztikai eszközökkel jellemzik
az útvonalakat, a tényleges fizikai geometria figyelembe vétele nélkül. Ilyen pl. a
beltéri terjedésre alkotott Saleh-Valenzuela-féle modell térbeli kiterjesztése, amely
az eredeti SISO modellhez hasonlóan egy duplán exponenciálisan csökkenő profilú
késleltetési profilt tételez fel a többutas komponensekre.

Analitikus csatornamodellek

– Korreláció-alapú analitikus modellek: A korai elméleti vizsgálatokban kiemelt sze-
repet kapott a térben korrelálatlan, független, keskenysávú modell, pl. független
komplex Gauss-eloszlású elemekből álló, nem frekvenciaszelektív csatorna. Itt az
egyes elemek lehetnek Rayleigh- vagy Rice-eloszlásúak, utóbbit a szokásos K-
faktorral szokás jellemezni. Később az egyes csatornák közötti korrelációk bevezeté-
sével és azok modellezésével, mérési eredményekre illesztésével tették valósághűbbé
a modellt. Mivel a munkám jelentős részében ilyen típusú modellekkel foglalkozom,
a 2.3.1. szakaszban részletesebben bemutatom ezen modellek legfontosabb para-
métereit.

– Terjedés-alapú analitikus modellek: Ezek a modellek is véletlen mátrixokat ered-
ményeznek, mint a korreláció-alapú modellek, de nem tisztán statisztikai alapon,
hanem a hullámterjedési mechanizmusok elvonatkoztatásával. Ilyenek az ún. vé-
ges szóró (finite scatterer) modellek, amelyek többutas terjedést létrehozó fürtöket
(clustereket) definiálnak, figyelembe véve a többutas összetevők kisugárzási és be-
esési szögét, amplitúdóját, késleltetését. Ezen többutas összetevők szuperpozíciója
adja a csatornát. A többutas összetevők késleltetésének figyelembe vételével egy-
szerűen konstruálható frekvenciaszelektív csatorna a megcsapolt késleltető vonalas
leírás alapján.

2.3.1. A térbeli korreláció modelljei
A MIMO rendszerek kapacitását jelentősen befolyásolják az antennák közötti térbeli
korrelációs jellemzők [BW06]. Ebben a szakaszban a korreláció-alapú analitikus model-
lek ismert térbeli korrelációs modelljeit foglalom össze. A kutatások korai szakaszában
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kimutatták, hogy az antennák közötti korreláció általában csökkenti a rendszer kapaci-
tását. Ez alól két kivétel van: 1) az adóoldali korreláció a nyalábformálási hatás miatt
kis jel/zaj-viszonynál mindenképpen előnyös, nagyobb jel/zaj-viszonynál nt > nr ese-
tén szintén [LTV06]; 2) a „diagonális korrelációknak” nevezett korrelációk akár nagyobb
ergodikus kapacitást is eredményezhetnek, mint a független, azonos komplex Gauss-
eloszlású elemekből álló csatornamátrix, amelyet a legkedvezőbb (NLOS) csatornamát-
rixnak tekintettek [OP04].
A csatornamátrixot egy véletlen és egy determinisztikus (például a közvetlen rálátás

miatt kialakuló) összetevő összegeként is felírható:

H =
√

1
K + 1Hw +

√
K

K + 1Hd

ahol K a csatorna Rice-faktora. K = 0-ra H = Hw. Ekkor h = vec(H) elemeinek
eloszlása komplex Gauss (tiszta Rayleigh-fading), ahol vec(·) a mátrix oszlopainak egy
oszlopvektorrá való összefogásának a művelete:

f(h) = 1
πntnr det{RH}

exp
(
−hHR−1

H h
)

A térbeli korreláció teljes leírásához aH mátrix teljes korrelációs mátrixát képezhetjük:

RH = E{vec(H)vec(H)H} (2.37)

A csatornarealizációk előállítása a teljes korrelációs mátrix segítségével :

vec(H) = RH
1/2vec(Hw) (2.38)

ahol Hw egy (nr · nt) × (nr · nt) méretű, független, azonos komplex Gauss-eloszlású
elemeket tartalmazó mátrix.
A térbeli korreláció jellemzésére szolgáló egyszerűbb mennyiség a vevőoldali korreláció:

RRx = E{HHH} és az adóoldali korreláció: RTx = E{HTH∗}. Ezek a mennyiségek
figyelmen kívül hagyják az összeköttetésen „átnyúló” korrelációkat, amely – különösen
a beltéri esetben – lényeges hatás. Azonban egyszerűbb kezelhetőségük miatt a vizsgá-
latok korai szakaszától kezdve elfogadott modellek az adó- és a vevőoldali korrelációk
szétválasztásán alapuló modellek. A teljes korrelációt az adó- és a vevőoldali korrelációs
mátrixok Kronecker-féle szorzataként lehet felírni [GSsS+03] :

RH
Kronecker = 1

tr{RRx}
RTx ⊗RRx (2.39)

A modell előnye, hogy a korrelációs mátrixok mérete (nrnt)2 helyett csak n2
r +n2

t , hátrá-
nya azonban, hogy az adó- és a vevőoldal független kezelése miatt az antennák számának
növekedésével a mérésekkel összehasonlítva egyre inkább alulbecsli a kapacitást.
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2.3.2. A polarizált MIMO Rayleigh-fadinges csatorna modelljei
Az azonosan polarizált, egymástól térben elválasztott antennákból álló MIMO rendsze-
rek mellett fontos szerepe van a több (jellemzően két ortogonális) polarizációt alkalma-
zó rendszereknek. Az egyes antennák az eltérő polarizáció mellett egymáshoz nagyon
közel (ún. kompakt antenna) vagy térben is elválasztva helyezkedhetnek el. A polari-
zált csatornák leírását megnehezíti, hogy gyakran eltérő teljesítmények és korrelációs
tulajdonságok jellemzik a csatornamátrix elemeit, azok nem azonos eloszlásúak, mint
az egyszerű térbeli modellek esetén. A legismertebb polarizált modelleket a [OCGD08]
alapján mutatom be. A polarizált rendszer működésének az alapja az, hogy az anten-
nák nem ideális keresztpolarizációs elnyomása és a terjedés során a környezettel való
elektromágneses kölcsönhatások miatt a vevőben a névlegesen ortogonális polarizációra
is jelentős jelteljesítmény esik. A két hatást együtt a keresztpolarizációs diszkriminációs
mennyiség (XPD, cross-polar discrimination) írja le. Ez felbontható a csatorna szórására
jellemző keresztpolarizációs arányra (XPR, cross-polar ratio), és az antennák nem ideális
keresztpolarizációs elkülönítési (XPI, cross-polar isolation) jellemzőjére.
Az antennák elméletéből is ismert keresztpolarizációs karakterisztika alapján az ana-

litikus modellben egyszerűen figyelembe vehető az antennák XPI-je. Az adóoldali skalár
XPI-t χ−1

a,t -vel jelölve az antenna hatása egy

M t =
[

1 √
χa,t√

χa,t 1

]
(2.40)

csatolási mátrixszal figyelembe vehető, és ugyanígy a vevőoldali χ−1
a,r XPI segítségével a

vevőoldali csatolási mátrix nyerhető. Az antennák véges XPI-jének hatására a további-
akban nem térek ki.
Az elektromágneses kölcsönhatások következtében létrejött szórás jellemzése összetet-

tebb feladat. JelöljeK a kompakt antennákból rendszert jellemző csatornamátrixot. (K
nem tartalmaz térbeli korrelációt, mert egy helyen levőnek tételezi fel az adót ill. vevőt
alkotó, eltérő polarizációjú antennákat. Ha a többpolarizációs rendszert térbeli elválasz-
tással is kombinálják, akkor a csatornamátrixban a térbeli korrelációkat is figyelembe
veszik.) A következő jelölések vertikális (v) és horizontális (h) polarizációt tételeznek fel,
de az alábbi mennyiségek más (pl. ±45 fokos) rendszerre is átvihetők. A csatornamátrix
elemei pl. lejövő ágban:

K =
[
kvv kvh
khv khh

]
, (2.41)

a megfelelő teljesítményeket pedig pij = |kij|2 jelöli. A felmenő ágban értelemszerűen a
G transzponáltjával kell számolni. Ezekkel a lejövő ági keresztpolarizációs arány:

XPRDv = pvv
phv

(2.42)

XPRDh = phh
pvh

, (2.43)

az ún. azonos polarizációs arány (CPR, co-polar ratio) pedig:

CPR = pvv
phh

. (2.44)
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A fenti jellemzés teljesítményeken alapul. A teljesség kedvéért megemlítem, hogy a
K mátrix teljes korrelációs mátrixát képezve szintén nevezetes korrelációk adódnak: a
keresztpolarizációs korrelációk (XPC) megfelelnek a klasszikus adó- ill. vevőoldali kor-
relációnak; a kvv és khh közötti korrelációt azonos polarizációs korrelációnak (CPC), a
kvh és a khv közti korrelációt ellentétes polarizációs korrelációnak (APC) nevezik.
Kifejezetten műholdas beltéri környezetre vonatkozó eredményeket nem találtam. Az

irodalomban korábban publikált eredményeket pl. [OCGD08] foglalja össze. A beltéri
esetekre az alábbi értékek találhatók meg mérési ill. térszámítási eredmények alapján:

– A CPR értékre beltéri környezetben -4...6 dB közötti értékek ismertek.

– A lejövő ági XPR értéke beltéri NLOS esetben 3...8 dB között van, LOS esetben
akár 15 dB is lehet. A kétféle polarizációra vonatkozó XPR gyakran egyenlőnek
vagy közelinek adódott.

– Az XPC értékek általában kicsik.

– A CPC és APC értékekre kevés adat áll rendelkezésre, ezek alapján ezek kis érté-
kűek.

2.3.3. Normalizálás
A mért vagy szimulált csatornarealizációkat gyakran normalizálják annak érdekében,
hogy a különböző mérési helyeken, ill. a különböző (nt, nr) konfigurációkkal nyert re-
alizációk egymással összevethetők legyenek. Az irodalomban többféle normalizálással
találkozunk. Lehetséges a csatornamátrixok egyenkénti normalizálása a szakaszcsillapí-
tással ; ebben az esetben a szakaszcsillapítással és a lassú fadinggel kapcsolatos infor-
mációk elvesznek, csak a térbeli MIMO információ marad meg. Másrészt lehetséges az
azonos helyen mért mátrixok azonos faktorral való normálalizálása; ebben az esetben
a szakaszcsillapításra vonatkozó információ megmarad, de különböző pozíciókban nyert
eredmények egymással nem összehasonlíthatóak. Harmadrészt lehetséges olyan normali-
zálás, amelyben az összes pozícióban nyert csatornamátrixokat ugyanazzal a konstanssal
normalizáljuk.
A normalizálási módszert aszerint választhatjuk meg, hogy az állandó vevőoldali SNR

vagy az állandó adóteljesítmény feltételezése fejezi-e ki inkább a vizsgált alkalmazást.
A szakaszcsillapítás kiküszöbölése elméleti vizsgálatoknál hasznos, mert így a vevő-

ben állandó jel/zaj-viszonyt tételezhetünk fel, amely paraméterként változtatható, pl.
kapacitás-eloszlásfüggvények létrehozásához. A gyakorlatban természetesen helyfügget-
lenül állandó jel/zaj-viszony biztosításához nagyon bonyolult adóoldali teljesítménysza-
bályozásra lenne szükség.
A megfelelő normalizálás megválasztása kritikus kérdés, mert a kapacitásról szóló rész-

ben tárgyaltak alapján a rendszer kapacitását nem csak az határozza meg, hogy mennyire
jellemző a többutas terjedés a csatornában, hanem a közvetlen terjedési út megléte is. A
„gazdagon szóró” csatornában nagyobb a szakaszcsillapítás, így a kapacitása elmarad-
hat a kevésbé „gazdagon szóró”, de kisebb szakaszcsillapítással, nagy jelteljesítményű
közvetlen terjedési úttal rendelkező csatornáétól.
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A vett jel teljesítményének várhatóértéke, átlagolva az egyes vevőantennákra is, az
alábbi formában írható fel :

PR = 1
nr

E
{
xHHHHx

}
= 1
nr

Tr
(
E{xxH}E{HHH}

)
. (2.45)

Abban az esetben, ha az adó egyenlő arányban osztja el a rendelkezésre álló teljesítményt
az adóantennák között, akkor

E{xxH} = Es
nt
Int . (2.46)

Az E{HHH} mennyiséget – ergodikus csatornában – K darab csatornarealizáció alap-
ján átlagolással határozhatjuk meg. Ilyen módon a vett jel teljesítménye:

PR = Es
ntnrK

K∑
k=1

∥∥∥H(k)
∥∥∥2

F
, (2.47)

aholH(k) a k. (pl. mért) csatornarealizáció. Az átlagos jel/zaj-viszony ennek megfelelően

ρ = Es
N0

1
ntnrK

K∑
k=1

∥∥∥H(k)
∥∥∥2

F︸ ︷︷ ︸
g

. (2.48)

Az állandó SNR fenntartását célzó normalizálás során a realizációkat úgy skálázzák,
hogy g = 1 legyen. Más esetekben a normalizálás alapja g = nt · nr, ebben az esetben
(2.47) alapján a csatornarealizációk az antennák számától függetlenül átlagosan egység-
nyi teljesítményre normalizáltak.

2.3.4. A diverziti mértéke
A fejezet elején bemutattam, hogy a MIMO rendszerek többféle előnyt, vagy többfé-
le előny kombinációját nyújthatják az egyantennás rendszerekkel szemben. A MIMO
rendszerek teljesítőképességének elsődlegesen vizsgált jellemzője a csatornakapacitás, ez
azonban nem kizárólagos jellemző. Bizonyos esetekben az adatsebesség másodlagos szem-
pont, fontosabb a csatorna által biztosított diverzitihatás számszerűsítése; például az
LTE mobilrendszer kedvezőtlen körülmények között a diverziti-jellegű működést része-
síti előnyben. A diverziti mértékét sokkal nehezebb jellemezni, mint a multiplexálási
nyereséget. Az irodalomban gyakran az egyes vevőantennák által vett jelteljesítmények
összegét, illetve azok eloszlásfüggvényeit hasonlítják össze. Ez a vizsgálat a rendszer
összteljesítményének a koherens, maximális arányú kombinálását feltételezi. A [Lo99] be
is mutat egy módszert (maximum ratio transmission), amellyel ez a maximális arányú
vételi kombinálás analógiájára „maximális arányú kombinálás”-nak nevezett módszer
(az összes adó- és vevőantenna hozzájárulását kombinálva) elvileg meg is valósítható.
Azonban ennél kifejezőbb diverzitimértékek is léteznek.
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A diverzitinyereség

Kétféle, hibaarány-jellegű diverzitimértéket szokás megkülönböztetni [NBP05], [11]. Az
első a hibaaránynak az azonos átlagos jel/zaj-viszony melletti javulását, vagy másképp
az átlagos jel/zaj-viszony függvényében felvett hibaaránygörbe (bit-, szimbólum- vagy
kerethibaarány) meredekségét vizsgálja. Jól ismert, hogy Rayleigh-fadinges csatornában
pl. PSK jellegű modulációk hibaaránya az átlagos jel/zaj-viszonnyal fordított arányosság-
ban csökken, míg dE-szeres diverziti esetén a hibaarány-görbe meredeksége dE-szeresére
nő. Ennek az analógiájára szokás (és lehet) MIMO rendszerekben diverzitinyereséget
definiálni, és meghatározható a hibaaránygörbe meredekségéből egy diverzitirend:

dE = − lim
ρ→∞

logP e

log ρ . (2.49)

A diverziti rend növekedésével (dE →∞) a rendszer hibaaránya az AWGN-csatornabeli
hibaarányhoz tart.
A másik lehetséges diverzitimérték információelméleti megközelítésből indul ki, és a

kiesési valószínűség csökkenését számszerűsíti :

dO = P{ki,1}
P{ki, D} (2.50)

ahol P{ki,1} az egyantennás rendszer kiesési valószínűsége, P{ki, D} pedig a diverziti
(illetve MIMO) rendszer kiesési valószínűsége. Az így definiált mennyiséget Improvement
Ratio-nak is nevezik. A kiesési eseményt lehetne egy adott hibaarány (pl. 10−5) megha-
ladásához szükséges jel/zaj-viszonyhoz kötni, de általában inkább a kiesési kapacitáshoz
kötik: ha R bps/Hz sebességet várunk el a csatornától, akkor kiesés következik be minden
olyan realizáció mellett, amikor a kölcsönös információ ennél kisebb. Ennek valószínűsége
Pki(R) = P{I ≤ R}. Egyszerű számítással a kiesés R-től is függő valószínűsége

Pki(R) = F

(
(2R/rc − 1)nt

ρ

)
(2.51)

ahol F (·) a ‖H‖2
F értékek eloszlásfüggvénye. Ebből is számítható egy (a kitűzött R

sebességtől is függő) diverziti rend:

dO(R) = − lim
ρ→∞

logPki(R)
log ρ . (2.52)

A [11] publikációmban bemutattam, hogy miközben dE az antennák számának növelé-
sével egyre kisebb mértékben nő (telítődik), addig dO tetszőleges mértékben növelhető!
Ezt az alábbi számítás igazolja független, azonos eloszlású Rayleigh-fadinges csatornák
esetére. A dE értéke decibelben kifejezve

dE
dB > −10 · L− 1

L
lgPE,out; L ≤ nt · nr (2.53)
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ahol L a diverziti-útvonalak száma, legfeljebb nt×nr. Megmutattam, hogy a dO mennyi-
ség kifejezése erre az esetre:

dO = 1− e−Z

1− e−nZ ·
L−1∑
i=0

1
i! (nZ)i

; Z =
ρki,1

ρ
; L = nt · nr (2.54)

ahol ρ az átlagos jel/zaj-viszony nem-diverziti (L = 1) esetben, 1/Z pedig az átla-
gos fadingtartalék L = 1-re. A nevezőben figyelembe vettem az nZ faktorral a fair
teljesítmény-összehasonlítást lehetővé tevő normalizálást (az összteljesítmény az adó-
antennák számától függetlenül állandó). A (2.54) csak független csatornákra igaz, míg
a (2.53) igaz korrelált csatornákra is, az L = nt · nr egyenlőség pedig csak független
csatornák esetére áll fenn.

Diverzitimérték Rayleigh-fadinges csatornákra

A diverzitit egy számmal jellemző diverzitimértéket javasol a [IN03], amely a Rayleigh-
fadinges csatorna teljes korrelációs mátrixa alapján minősíti az elérhető diverziti rendjét.
A definíció mögöttes tartalma az, hogy minél kevésbé ingadozik a pillanatnyi jel/zaj-

viszony az átlaghoz képest, annál kevésbé „fadinges” a csatorna. A normalizálásnál tár-
gyalt (2.48) összefüggés alapján a ρ pillanatnyi jel/zaj-viszony aH Frobenius-normájával
arányos, így az átlaghoz képesti ingadozást a következőképpen írhatjuk fel :

Ψ(RH) = (E{ρ})2

Var{ρ} , ahol γ = ‖H‖2
F (2.55)

A fenti Ψ(RH) a diverziti mérték (diversity measure), és kimutatható, hogy a teljes
korrelációs mátrixszal az alábbi formában fejezhető ki :

Ψ(RH) =
(

tr (RH)
‖RH‖F

)2

, (2.56)

ami az alábbi ismert mátrixösszefüggések segítségével

tr (RH) =
r∑
i=1

λi, ‖RH‖F =
√√√√ r∑
i=1

λ2
i (2.57)

a (2.9) alapján definiáltW mátrix sajátértékeinek a felhasználásával az alábbi formában
is felírható:

Ψ(RH) =


(

r∑
i=1

λi

)2

r∑
i=1

λ2
i

 (2.58)

A Ψ mértékre az elvárásnak megfelelően igaz, hogy 1 ≤ Ψ(RH) ≤ ntnr (a maximális
diverziti értéke ntnr), és meg lehet mutatni, hogy ha az r szignifikáns sajátérték egyenlő,
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akkor Ψ(RH) = r. A mérték hátránya, hogy csak független, azonos eloszlású Rayleigh-
fadinges csatornában alkalmazható, így elsősorban elméleti vizsgálatokra alkalmas.
Ezen áttekintő fejezetben összefoglalt ismeretekre fogok építeni a műholdas csator-

nák jellemzését tárgyaló tézisben és a tér-idő kódok speciális alkalmazásaival foglalkozó
tézisemben is.
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3. A műholdas rádiócsatorna
depolarizációs modellezése

A következő két fejezetben a műholdas rádiócsatorna modellezésével kapcsolatos ered-
ményeket mutatok be. Ebben a fejezetben a műholdas mobil csatornára alkotott, az
irodalomban korábban publikált fizikai-statisztikai modellre ad eredményeket, amelyek
a csatornakapacitásra, illetve az elérhető hibaarányra vonatkoznak. A 4. fejezetben is-
mertetendő altézis a műholdról beltérbe terjedést modellezi numerikus elektromágneses
térszámítási módszerekkel, és az így adódó csatornát jellemzi különféle fizikai-statisztikai
módszerekkel.

3.1. A depolarizáció modellezése műholdas mobil
csatornában

Korábbi mérések [8] során azt tapasztalták, hogy műholdas mobil csatornában a vett jel
polarizációja teljesen véletlenszerűvé válik. Az adóoldalon jobbra forgó cirkuláris polari-
zációt alkalmaztak, a vevőoldalon a vett teljesítmény függetlennek bizonyult a vevőan-
tenna polarizációjától : jobbra vagy balra forgó cirkuláris, vagy függőlegesen polarizált
lineáris vevőantenna esetén is azonos eredményeket kaptak. Ebből arra következtethe-
tünk, hogy a többutas terjedés során a környezet elektromágneses szórásának hatására
a vett jel – a többutas összetevők szuperpozíciója miatt – „depolarizálódik”. A depola-
rizáció elsődleges okai a rádiócsatornában található szórókkal történő kölcsönhatások,
így a visszaverődés, a diffrakció vagy a transzmisszió. Korábbi vizsgálatok alkottak erre
a jelenségre egy egyszerű modellt is, amely a Stokes-paraméterek felhasználásával meg-
határozza a vevőoldalon a járulékos teljesítményveszteséget, ami az adó- és a vevőoldal
polarizációjának véletlenszerűen változó illesztetlenségéből következik. Ezt a csillapítás-
modellt felhasználva kapacitás- és hibaarány-vizsgálatokat végeztem egy bemenetű, egy
kimenetű műholdas beltéri csatornára, és a kapacitásvizsgálatot két kimenetű (vevődi-
verziti) csatornára is általánosítottam. A csatornamodell a Rayleigh-fading feltételezésén
alapul, amit az említett mérések szintén alátámasztottak.
A többutas terjedés során a vett jel amplitúdójának eloszlására a legegyszerűbb és leg-

ismertebb modell a Rayleigh-eloszlás: az adó és a vevő között nincs koherens jelút, csak
véletlen amplitúdóval és fázissal modellezett szórt összetevők érik el a vevőt. A centrális
határeloszlási tételből következik, hogy az alapsávi jel valós és képzetes része is normális
eloszlású, így az amplitúdó Rayleigh-eloszlást követ. A Rayleigh-modell azonban implicit
módon feltételezi, hogy az adó és a vevő között a polarizáció illesztetlensége (pl. az el-
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térő polarizációjú antennák miatt) vagy éppen illesztettsége állandó. A Rayleigh-fading
átlagteljesítménye így állandó, amit legtöbbször egységnyinek tekintenek, és a további
teljesítménybefolyásoló tényezőket a szakaszcsillapítással, árnyékolással stb. modellezik.
A dolgozatban bemutatott csatornamodell kiegészíti a hagyományos Rayleigh-modellt
azzal, hogy a Rayleigh-fading szokásos leírásánál állandónak tekintett átlagteljesítmény
véletlenszerűen változhat az időben változó polarizációs veszteség miatt, aminek oka le-
het például az adó- és a vevőantenna polarizációjának illesztetlensége, ill. a környezet
szórásának hatására bekövetkező depolarizáció. A polarizációs illesztetlenség nyilván-
valóan nem küszöbölhető ki, hiszen azt az antenna polarizációs jellemzői és környezet
szórási tulajdonságai meghatározzák. Ezt a modellt (az optikai analógia alapján) ne-
vezhetjük feltételes Rayleigh-csatornának. Az átlagteljesítmény változására vonatkozó
modell a Stokes-paraméterekkel kapcsolatos meggondolásból nyerhető, és mivel az nem
része jelen disszertációnak, ezért az előzményekre való hivatkozással csak az általam
kiindulásként használt eredményeket foglalom össze. Ezen előzmények részletes leírása
megtalálható pl. az [FMBH05] publikációban. Az itt bemutatott saját eredményeket
az [1, 12], továbbá egyes részleteket a [13, 14] cikkekben publikáltam.

3.2. Előzmények
Ismert, hogy egy elektromágneses hullám polarizációja leírható a Stokes-térben egy pont-
tal, ami egy Q0 sugarú gömb felületén van. Ortogonális polarizációk a gömb ellentétes
pontjain helyezkednek el, az „egyenlítő” a lineáris polarizációnak, a „sarkok” pedig a
jobbra, ill. balra forgó cirkuláris polarizációnak felelnek meg. Ha a polarizáció vélet-
len, akkor a Stokes-paraméterek szokásos definíciójában a várhatóérték-képzést be kell
iktatni :

Q1 = E
{
E2
x − E2

y

}
; Q2 = 2E {ExEy cos δ} ;

Q3 = E {2ExEy sin δ} ; Q0 = E
{
E2
x + E2

y

} (3.1)

És a paraméterek közötti összefüggés:

Q2
0 ≥ Q2

1 +Q2
2 +Q2

3 (3.2)

Ha a hullám polarizációs állapota teljesen véletlenszerű, akkor Q1 = Q2 = Q3 = 0. A
polarizációs állapotot a Q vektorral írhatjuk le, a szórások ill. polarizációs szűrők vagy
bármely, a polarizációt lineárisan transzformáló hatást a 4 × 4-es σ Stokes-féle szórási
mátrixszal (vagy Müller-féle mátrixszal) jellemezzük:

QT =̂ (Q0, Q1, Q2, Q3) =
Q0 (1, cos γ · cosφ, cos γ · sinφ, sin γ)

(3.3)

QS = σQI (3.4)
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ahol az I index a beeső, az S pedig a szórt tér Stokes-vektorait jelenti, γ és φ pedig a
Stokes-térbeli azimut- ill. elevációs szög.
A vizsgálat célja a polarizáció illesztetlensége által okozott teljesítményveszteség ki-

számítása. A modell szemléltetése a 3.1. ábrán látható.

Adó Polarizáció-
szűrő

Vevő

szóró közeg

vett tér

3.1. ábra. A műholdas csatornán fellépő depolarizáció illusztrálása

Meg kell határozni a teljesítményveszteség és a polarizációs állapot közötti össze-
függést, majd ez alapján a teljesítményveszteség valószínűségi eloszlását. Előbbihez azt
vesszük figyelembe, hogy a vevőantenna polarizációs szűrőként viselkedik. Így, [FMBH05,
(1)] alapján, a Tp teljesítményátviteli tényező a következőképpen írható:

Tp=̂
Qs0

Qi0
= σ00 + σ01Qi1 + σ02Qi2 + σ03Qi3

Qi0
(3.5)

Az antenna „polarizációja” alatt az azt jellemző q Stokes-vektort értjük, amelyben q0 =
= 1. Az egyszerűség kedvéért végtelen polarizációs diszkriminációt tételezünk fel. Egy
ilyen eszköz szórási mátrixáról kimutatták, hogy

σ = 1
2qq

T (3.6)

és (3.6) alapján

Qs =1
2(qTQi)q

Qs0 =1
2q

TQi

Tp =1
2

(
1 + Qi1

Qi0
q1 + Qi2

Qi0
q2 + Qi3

Qi0
q3

)

=1
2 [1 + cos γi(cosφiq1 + sinφiq2) + sin γiq3]

(3.7)

A második részfeladat a polarizációs veszteség (pontosabban a Tp átviteli tényező)
valószínűségi leírása. A Stokes-tér gömbszimmetriája miatt a Tp értéke csak a Qi/Qi0 és
a q relatív pozíciójától függ (az egységsugarú Poincaré-gömbön [Bal89] elfoglalt relatív
pozíciójuktól), ezért q-t az „északi sarkra” helyezzük, így a vevőantenna balra forgó
cirkuláris polarizációjú.

qT = (1,0,0,1) (3.8)
Ez alapján

Tp = 1
2 (1 + sin γi) (3.9)
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Jogos feltételezés, hogy a polarizációs állapot eloszlása egyenletes egy Ω térszögtar-
tományban, tehát 0 ≤ φ ≤ 2π; γ0 ≤ γ ≤ π/2 és Ω (vagy γ0) kísérletileg határozható
meg.
Ebből adódik, hogy Tp egyenletes eloszlású a

Tp ∈
[1
2 (1 + sin γ0) , 1

]
tartományban. Ha a polarizációs állapot egyenletes eloszlású az egész Poincaré-gömbön,
akkor Tp egyenletes eloszlású a [0,1] tartományban. A későbbiekben ez lesz az egyik
feltételezés, amivel élni fogok. Így Tp sűrűségfüggvénye

fTp(x) =


2

1−sin γ0
ha 1

2 (1 + sin γ0) ≤ x ≤ 1
0 egyébként.

(3.10)

Hasonlóan kézenfekvő feltételezés, hogy az eredetileg lineáris polarizáció megtartja
lineáris jellegét, csak az iránya változik meg. Ekkor φ and γ együttes sűrűségfüggvénye

fφ,γ(x, y) = 1
2φ0

δ(y); φ− φ0 ≤ x ≤ φ+ φ0,−π/2 ≤ y ≤ π/2. (3.11)

Ha a kisugárzott jel függőlegesen polarizált, akkor jogos a φ = π választás, és

qT = (1,−1,0,0); Tp = 1
2(1− cosφi). (3.12)

(3.11) és (3.12) alapján ebben az esetben

fTp(x) = 1
φ0

1√
x(1− x)

;

1
2 (1 + cosφ0) ≤ x ≤ 1; π − φ0 ≤ φ ≤ π + φ0

(3.13)

A továbbiakban a saját modellemben a (3.10) és a (3.13) sűrűségfüggvények valame-
lyikével jellemzem a fadinges csatorna átlagteljesítményének (másképpen a vevő átlagos
jel/zaj-viszonyának) véletlen ingadozását.
A fentiekben összefoglalt, mások által korábban publikált eredményekre építve muta-

tom be a saját eredményeimet a következő szakaszokban.

3.3. A SISO depolarizált Rayleigh-fadinges csatorna
jellemzése

Ebben az alfejezetben az előző alfejezetben bemutatott modellre vonatkozó saját eredmé-
nyeimet közlöm. Elsősorban a különböző depolarizációs feltételezések melletti ergodikus
csatornakapacitást, másodsorban a hibaarányt határoztam meg. Az alfejezet első ré-
szében a jobb követhetőség érdekében hagyományos SISO Rayleigh-fadinges csatornára
vonatkozó ismert eredményeket is közlök, majd a további szakaszokban hasonló jellem-
zőket határozok meg az általam vizsgált depolarizált Rayleigh-fadinges csatornára.
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3.3.1. A tiszta Rayleigh-fadinges csatorna
A Rayleigh-fadinges csatornában a pillanatnyi jel/zaj-viszony a fading hatása miatt vé-
letlenszerűen változik, a sűrűségfüggvénye [AG99a, Pro95] :

fρ(ρ) = 1
ρ

exp
(
−ρ
ρ

)
, ρ ≥ 0 (3.14)

ahol ρ a pillanatnyi, ρ pedig az átlagos jel/zaj-viszony. Ebből az állandó adóteljesít-
mény melletti ergodikus kapacitás Rayleigh-fadinges csatornában az alábbi, jól ismert
formában adódik1 :

C1 =
∞∫
0

log2(1 + ρ)fρ(ρ)dρ =
∞∫
0

log2(1 + ρ)1
ρ

exp
(
−ρ
ρ

)
dρ = 1

ln 2 e
1/ρE1

(
1
ρ

)
(3.15)

ahol E1(·) exponenciális integrál az első En-függvény [Weia], amelyeket a

En(z) =
∞∫
1

e−tz

tn
dt, <{z} ≥ 0 (3.16)

integrál definiál.
A Rayleigh-fadinges SISO csatorna aszimptotikus kapacitása a 2.1.1 szakaszban be-

mutatott definíciók alapján
S∞ = 1bps/Hz/3 dB (3.17)

és (3 dB-es egységekben)
L∞ = γ log2 e. (3.18)

3.3.2. A teljesen véletlen polarizáció esete
Ha a (3.10) depolarizációs modellnek megfelelően a vevőantennára jutó jel teljesítménye
y = Tp-ed részére csökken, akkor az alkalmazott fadingmodellre vonatkozó jel/zaj-sűrű-
ségfüggvény feltételes sűrűségfüggvény lesz:

fρ|y(ρ|y) = 1
ρy
fρ

(
ρ

y

)
, ρ ≥ 0, 0 ≤ y ≤ 1. (3.19)

Rayleigh-fadinges csatornában ismert a jel/zaj-viszony feltételes sűrűségfüggvénye [Pro95] :

fρ|y(ρ|y) = 1
ρy
e−ρ/ρy, ρ ≥ 0, 0 ≤ y ≤ 1 (3.20)

amivel, feltételezve, hogy bármilyen vett polarizáció egyformán valószínű (γ0 = −π/2
választás a (3.10) egyenletben), a depolarizált Rayleigh-csatorna jel/zaj-viszonya

fρ(ρ) =
1∫

0

fρ|y(ρ|y)fy(y)dy =
1∫

0

1
ρy
e−ρ/ρydy = 1

ρ
E1

(
ρ

ρ

)
, ρ ≥ 0 (3.21)

1 ρ értékét gyakran egységnyinek veszik, és az átlagos jel/zaj-viszonyt a kapacitásformulában veszik
figyelembe, ami az eredményt nem változtatja meg.
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A fenti fρ(ρ) teljesíti a sűrűségfüggvényekkel szemben támasztott követelményeket. A
Rayleigh-statisztikájú fading és a (3.10) által leírt depolarizációs modell eredője a 3.2.
ábrán bemutatott sűrűségfüggvénnyel jellemezhető. Az ábrán a tiszta Rayleigh-fading
sűrűségfüggvénye is látható.
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3.2. ábra. Depolarizált Rayleigh-fading sűrűségfüggvénye (teljesen véletlen eset)

Ennek a csatornának az ergodikus kapacitását kiszámítottam analitikusan:

C =
∞∫
0

log2(1 + ρ)1
ρ
E1

(
ρ

ρ

)
dρ (3.22)

C = 1
ln 2 ρ G

3,1
2,3

(
ρ−1

∣∣∣∣ −1,1
0,−1,−1

)
(3.23)

ahol Gm,n
p,q (·) a Meijer-féle G-függvény [Weib]. Belátható, hogy a nagy jel/zaj-viszony

mellett érvényes aszimptotikus jellemzők a (2.16) és (2.17) alapján:

S∞ = 1bps/Hz/3dB (3.24)

illetve (3 dB-es egységekben)

L∞ = 1 + γ

ln 2 = (1 + γ) log2 e (3.25)

vagyis a meredekség a tiszta Rayleigh-fadinghez hasonlóan 1 bit/s/Hz/(3 dB), míg az
eltolás megnő log2 e · 3 dB ≈ 4.328dB értékkel. Ezeket az értékeket a bemutatott szimu-
lációs eredmények is alátámasztják.
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Általánosan, tetszőleges γ0 esetén a jel/zaj-viszony sűrűségfüggvénye egyszerűen adó-
dik:

fρ(ρ) = 2
ρ(1− sin γ0)

[
E1

(
ρ

ρ

)
− E1

(
2ρ

ρ(1 + sin γ0)

)]
(3.26)

És az előzőekkel analóg módon a kapacitás kifejezése:

C<p,1> = 1
ln(2)ρ

1
1− P1

∞∫
0

log2(1 + ρ)
[
E1

(
ρ

ρ

)
− E1

(
ρ

ρP1

)]
dρ (3.27)

C<p,1> = 1
ln(2)ρ

1
1− P1

[
G3,1

2,3

(
1
ρ

∣∣∣∣ −1,1
0,−1,−1

)
−G3,1

2,3

(
1
P1ρ

∣∣∣∣ −1,1
0,−1,−1

)]
(3.28)

A 3.3. ábrán Monte Carlo szimulációval ellenőriztem a fenti számításokat. Az áb-
rán a ρ átlagos jel/zaj-viszony függvényében a kapacitást tüntettem fel AWGN, tisz-
tán Rayleigh-fadinges, illetve különféle γ0 értékkel jellemezhető depolarizált Rayleigh-
fadinges csatornákra, mind szimulációval, mind a fenti formulák alapján kiszámítva.
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3.3. ábra. Kapacitás a γ0 értékkel paraméterezve a (3.28) alapján

Az ebben a szakaszban tárgyalt, teljesen véletlenszerűen depolarizált Rayleigh-csator-
nára meghatároztam BPSK moduláció alkalmazása esetén a hibaarányt. Ugyanarra egy
egyszerű felső korlátot és egy sorfejtésen alapuló közelítést is megadtam.
A hibaarány meghatározására két alapvető módszer ismert: a vett jel fázisának sű-

rűségfüggvényének meghatározása [Pro95], vagy a hiba feltételes valószínűségének meg-
határozása, majd átlagolása a fading eloszlása felett. Ez utóbbi SISO és SIMO esetben
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általában egyszerűen meghatározható, ismert eredmények is léteznek nevezetes csator-
namodellekre. Ezért a második módszert választottam a hibaarány meghatározására. A
MIMO esetre kiterjesztést [TJC99a] alapján az teszi lehetővé, hogy a 2 × 2-es STBC
hibaaránya egyenlő az 1 × 4-es SIMO rendszer hibaarányával, ha az maximális arányú
kombinálást alkalmaz (Maximum Ratio Combining, MRC). Az adóteljesítmény norma-
lizálását természetesen figyelembe kell venni a MIMO esetben a fair összehasonlítás
érdekében. Ezzel a SIMO eredmények alapján a MIMO STBC rendszer hibaaránya is
meghatározható.
Ismert, hogy ha az egyes ágak jel/zaj-viszonya ρl, (l = 1 . . . L), akkor az MRC kom-

bináló jel/zaj-viszonya

ρt =
L∑
l=1

ρl,

így a feltételes hibavalószínűség kifejezése koherens BPSK átvitel esetén a Q-függvény
(hibaintegrál) segítségével

Pb(E|ρt) = Q(
√

2ρt). (3.29)
Mivel a Q-függvény definíciójában az integrálás alsó határa függ az argumentumtól,

[AG99b] javasolja a Q(x) függvény x ≥ 0 értékekre érvényes Craig-Pawula-féle alakjának
használatát a feladat megoldására:

Q(x) = 1
π

π/2∫
0

exp
(
− x2

2 sin2 φ

)
dφ; x ≥ 0, (3.30)

ahol az argumentum csak az integrandusban jelenik meg, az integrálás határaiban nem.
A hibaarány kifejezése:

Pb(E|ρt) = 1
π

π/2∫
0

exp
(
− ρt

sin2 φ

)
dφ = 1

π

π/2∫
0

L∏
l=1

exp
(
− ρl

sin2 φ

)
dφ (3.31)

A hiba teljes valószínűsége a fading eloszlása feletti átlagolással kapható, (3.31)-t L =
= 1 mellett (vagyis SISO esetben) behelyettesítve:

Pb(E) =
∞∫
0

Pb(E|ρ)fρ(ρ, ρ)dρ = 1
π

π/2∫
0

M
(
− 1

sin2 φ
; ρ
)
dφ (3.32)

ahol

M (s; ρ) ,
∞∫
0

fρ (ρ, ρ) exp (sρ) dρ (3.33)

a jel/zaj-viszony karakterisztikus függvénye, formailag Laplace-transzformáció, ami meg-
könnyítheti a kiértékelést.
A teljesen véletlen polarizációs veszteség esetére a (3.21) egyenletet a (3.32)-ba he-

lyettesítve, majd a Laplace-transzformációt [PBM92, 3.4.1.1] alapján elvégezve

Mtr (s; ρ) = 1
ρ

∞∫
0

E1

(
ρ

ρ

)
exp (sρ) dρ = 1

ρs
ln (ρs+ 1) (3.34)
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így a hibaarány:

Pb(E) = 1
ρπ

π/2∫
0

sin2 φ ln
(

ρ

sin2 φ
+ 1

)
dφ = 1

ρπ

π/2∫
0

I (ρ;φ) dφ (3.35)

Az integrandust az integrál közelítő értékének meghatározása érdekében φ = 0 közelében
negyed rendig sorba fejtettem az alábbi módon:

I (ρ;φ) = ln
(
ρ

φ2

)
φ2 +

(
1/3 ρ+ 1

ρ
− 1/3 ln

(
ρ

φ2

))
φ4 +O

(
φ6
)
, (3.36)

ezzel a (3.35) integrál a numerikus egyszerűsítés után

Pb(E) ≈ 1
ρπ

(
0.65 (1 + ln ρ) + 1.9

ρ

)
. (3.37)

Ennél egyszerűbb módszer az ismert korlát alkalmazása: Q(x) ≤ 1
2 exp(−x2/2). Ezzel

Pb(E) =
∞∫
0

Pb(E|ρ)fρ(ρ, ρ)dρ ≤ 1
2 ρ

∞∫
0

e−ρE1

(
ρ

ρ

)
dρ. (3.38)

Felhasználva, hogy Ei(x) = −E1(−x) érvényes a számunkra érdekes tartományban, al-
kalmazhatjuk a ([PBM83, (2.5.3.1)]) összefüggést, amivel a hibaarány felső becslése:

Pb(E) ≤ 1
2 ρ ln (1 + ρ) (3.39)

A (3.35) kifejezést numerikusan kiértékelve összevetettem a Monte Carlo szimuláció
eredményével, a (3.37) sorfejtéssel és a (3.39) Csernov-korláttal (3.4. ábra) Kis jel/zaj-
viszonynál a sorfejtés nagy hibával adja meg a hibaarányt (a 0 körüli sorfejtés π/2
körül már nagy hibával jár), de 10 dB jel/zaj-viszony felett sokkal pontosabb, mint a
Csernov-korlát. A bemutatott módszerekkel a hibaarány nagyobb állapotszámú PSK
modulációkra is egyszerűen levezethető.

3.3.3. A véletlen, de lineáris polarizáció esete
Ebben a szakaszban azt az esetet vizsgálom, amelyben tetszőleges lineáris polarizáció
egyformán valószínű. Ez a gyakorlatban azért fontos, mert a két ortogonális polarizáci-
ón alapuló rendszerek két síkpolarizált (lineáris) összetevőt tudnak megkülönböztetni.
Ekkor (3.13) alapján, és φ0 = π esetet tekintve

fy(y) = 1
π

1√
y(1− y)

0 ≤ y ≤ 1 (3.40)
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3.4. ábra. Bithibaarány BPSK modulációval Rayleigh-fadinges SISO csatornán

A (3.40) valóban sűrűségfüggvény, integrálja egységnyi. A jel/zaj-viszony feltételes sű-
rűségfüggvénye pedig

fρ|y(ρ|y) = 1
ρy
e−ρ/ρy, ρ ≥ 0, 0 ≤ y ≤ 1 (3.41)

A jel/zaj-viszony teljes sűrűségfüggvénye kifejezhető a szokásos módon

fρ(ρ) =
1∫

0

fρ|t(ρ|t)fT (t)dt =
1∫

0

1
ρt
e−ρ/ρt

1
π

1√
t(1− t)

dt, ρ ≥ 0 (3.42)

alakban, ami megoldható zárt alakban:

fρ(ρ) = e−ρ/ρ√
πρρ

ρ ≥ 0 (3.43)

Ennek felhasználásával a kapacitás szintén analitikus formában nyerhető:

C<pl,1> =
∞∫
0

log2(1 + ρ) e
−ρ/ρ
√
πρρ

dρ (3.44)

C<pl,1> = 1
ln(2)

[
π erfi

(
1√
ρ

)
− γ − ln

(
1
ρ

)
− 2
ρ

2F2(1,1; 3/2,2; 1/ρ)
]
− 2 (3.45)

34



ahol erfi(·) a komplex hibafüggvény, 2F2(·) pedig a hipergeometriai függvény.
Nagy jel/zaj-viszony mellett (3.45) egyszerűbb formában írható:

C<pl,1> ≈
1

ln(2) [ln(ρ)− γ − 2 ln(2)] (3.46)

A (3.45) összefüggést is ellenőriztemMonte Carlo szimulációval. A 3.5. ábrán láthatóak
a (3.45) alapján kapott kapacitásértékek és a szimuláció eredményei, összevetésképpen
pedig az előző pontban a teljesen véletlen polarizációra kapott eredmények. Látható,
hogy ha a vett polarizáció lineáris marad, akkor a kapacitás valamelyest elmarad a
teljesen véletlenszerű vett polarizációtól.
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3.5. ábra. Kapacitás a (3.45) alapján

3.4. A SIMO és MIMO depolarizált Rayleigh-fadinges
csatorna jellemzése

Megvizsgáltam a modellt arra az esetre is, ha maximális arányú kombinálást alkalma-
zunk vevődiverziti céljából, továbbá néhány egyszerű speciális esetre a tényleges MIMO
depolarizált csatorna lehetséges modelljét is megalkottam. Ezekben a modellekben az
egyes terjedési utakról feltételezem, hogy az előző szakaszban bemutatott depolarizált
Rayleigh-csatornák. A SIMO esetben (a műhold által sugárzott jelre vonatkoztatva) a
műhold egyféle polarizációt sugároz, a földi vevő pedig két ortogonális polarizációt képes
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venni. A MIMO esetben két ortogonális polarizáción sugároz a műhold, és a földi vevő
is két ortogonális polarizációt tud megkülönböztetni.
Először ismét a referenciaként használt egyszerű Rayleigh-fadingre vonatkozó eredmé-

nyeket tekintem át, majd az nr = 2 esetre mutatom be a depolarizált Rayleigh-fadinges
csatornára kapott eredményeimet.
Ismert, hogy a maximális arányú kombinálásnál – ha az egyes ágak korrelálatlanok –

a jel/zaj-viszony sűrűségfüggvénye Rayleigh-fadinges csatornában a (3.14) kifejezésnek
nr − 1-szeres önmagával vett konvolúcióként határozható meg [AG99a]:

fMRC
ρ (ρ) = ρnr−1e−ρ/ρ

(nr − 1)! ρnr , ρ ≥ 0 (3.47)

Az ennek megfelelő csatornakapacitás:

Cnr =
∞∫
0

log2(1 + ρ)pMRC
ρ (ρ)dρ =

∞∫
0

log2(1 + ρ) ρnr−1e−ρ/ρ

(nr − 1)! ρnr dρ (3.48)

Az eredmény:
Cnr = 1

ln 2 e1/ρ
nr∑
k=1

[Ek (1/ρ)] (3.49)

Ez nr = 2-re az alábbi, egyszerűbben kiszámítható alakra hozható:

C2 = 1
ln 2

(
e1/ρE1 (1/ρ)− e1/ρ

ρ
E1 (1/ρ) + 1

)
(3.50)

(Ez ugyan közvetlenül adódó eredmény, de ebben a formában az irodalomban nem ta-
lálkoztam vele.)
Az általam vizsgált depolarizált Rayleigh-csatornában a vevődiverziti hatását a (3.14)

helyett a (3.21) sűrűségfüggvény önmagával vett konvolúciójával lehet meghatározni.
Ezt a számítást nr = 2-re zárt (de rendkívül bonyolult) alakban el tudtam végezni, az
alábbiak segítségével. Az Ei(x) exponenciális integrál és az E1(x) exponenciális integrál
közötti Ei(x) = −E1(−x) ismert összefüggés alapján a keresett konvolúció [PBM83,
(2.5.11.6)] felhasználásával

a∫
0

E1(x)E1(a− x) dx =2(γ + ln a) e−a + 2(1− aγ − a ln a)E1(a)

− a
[
ζ(2) + (γ + ln a)2

]
− 2 a

∞∑
k=1

(−a)k
k! k2 , [a > 0]

(3.51)

alakban kaphatjuk meg, ahol a ζ() az a Riemann-féle zeta függvény, ez esetben

ζ(2) =
∞∑
k=1

1
k2 ≈ 1.6449

A (3.51) függvény szintén teljesíti a sűrűségfüggvénnyel szemben támasztott követel-
ményeket, pozitív és integrálja (numerikusan ellenőrizve) egységnyi. A 3.6. ábrán látható
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az nr = 2 esetre a jel/zaj-viszony sűrűségfüggvénye, a 3.7. ábrán pedig a (3.51) alapján
számolt kapacitást vetettem össze a Monte Carlo szimuláció eredményével, ill. a nem
diverziti (nr = 1) esetekkel.
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3.6. ábra. A (3.51) szerinti sűrűségfüggvény

A tényleges MIMO (nt = 2, nr = 2) eseteket a bonyolultságuk miatt csak szimulációval
vizsgáltam. A szimulációk során a korábban bemutatott Alamouti-féle két adóantennás
ortogonális tér-idő blokk-kód használatát tételeztem fel, ami az adóoldali csatornainfor-
mációt nélkülöző két adóantennás esetben egyben optimális választás is. Az eddigiekhez
képest figyelembe lehet venni, hogy a műholdas összeköttetésnek a következő fejezet-
ben részletesebben tárgyalt sajátosságai miatt a „adóoldali” korreláció (t) kedvezőtlenül
nagy lehet. A két ortogonálisan polarizált jel ugyanis ugyanabban a környezetben ter-
jed, az elektromágneses kölcsönhatások ugyanazokkal az objektumokkal történnek, így
a fellépő fadingjelenségek is korreláltak. A vevőoldali korrelációt csökkentheti egyrészt a
földi antennák nagyobb térbeli elválasztása, másrészt ismert, hogy az eltérő polarizációjú
jelek az elektromágneses kölcsönhatások (reflexió, diffrakció, transzmisszió) során eltérő
csillapítást szenvednek, ami szintén csökkenti a két polarizáció közötti korrelációt. Két
szélsőséges esetet vizsgáltam: ha a vevőbe érkező két jel által szenvedett fadingcsillapítás
teljesen korrelálatlan, illetve ha az teljes mértékben korrelált.
Az összeköttetés minőségét befolyásolja az is, hogy az eredetileg ortogonális polarizá-

ciók a vevő helyén megőrzik-e az ortogonalitásukat, vagy az a terjedés során sérül, ami
járulékos teljesítményveszteséget okoz a vételben.
Ennek megfelelően a fenti két paraméter két-két szélsőséges esetét vizsgáltam meg:

t = 0 (korrelálatlan) és t = 1 (teljesen korrelált) útvonalak mellett a két kisugárzott po-
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3.7. ábra. A kapacitások összehasonlítása MRC esetén

larizáció megőrzi-e ortogonalitását (γ és −γ a (3.9) csillapítási összefüggésben), vagy tel-
jesen véletlenné válik (független γ értékek a két vevőantennára). A vevőoldali korrelációt
nullának tekintettem. A BPSK modulációra szimulációval meghatározott hibaarányok a
3.8. ábrán láthatók. A szimulációkban figyelembe vettem, hogy a teljesítménynormali-
zálás és a korrekt összehasonlítás miatt a csatornamátrixok átlagolt Frobenius-normája
nt · nr = 4 legyen. Az eredmények alapján látható, hogy a független fadinges, a polari-
zációk ortogonalitását is megőrző feltevés esetén a diverziti-nyereség csak kis mértékben
csökken, míg a másik három esetben (akár az ortogonalitás romlik el, akár korrelálttá
válnak a jelutak) a diverziti-hatás jelentősen romlik. A polarizációk ortogonalitásának
elvesztése ezen modell alapján azonban jóval kevésbé bizonyul károsnak, mint a jelutak
korreláltsága.

3.5. Összefoglalás
Ebben az altézisben egy könnyen kezelhető analitikus modellt mutattam be a Rayleigh-
fadinges rádiócsatorna polarizációs illesztetlenségének modellezésére, ha az illesztetlen-
ség által okozott teljesítményveszteség a rendszer egyéb időállandóival összemérhető idő-
állandóval változik. Ilyen csatorna például a műholdas mobil rádiócsatorna. Megvizsgál-
tam azt az esetet, amelyben a csatornában létrejövő szórás hatására a vett jel tetszőle-
ges polarizációs állapotba kerülhet, tetszőleges elliptikus polarizációt felvehet. Kitértem
arra a gyakorlatban is fontos esetre, ha a vett jel ugyan véletlenszerűen depolarizáló-
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3.8. ábra. A hibaarányok összehasonlítása MIMO esetekre

dik, de a lineáris polarizációját megtartja. Zárt formulákat adtam mindkét esetben a
csatornakapacitásra és annak aszimptotikus viselkedésére, továbbá pontos és közelítő
hibaarány-összefüggéseket adtam meg PSK-jellegű modulációra.
Megmutattam a modell kiterjesztési lehetőségeit SIMO és MIMO esetre, korrelálatlan

csatornákra, ill. MIMO esetre szimulációk alapján a Kronecker-féle korrelációs modell
szélsőséges eseteire vizsgáltam az ortogonális tér-idő blokk-kódokkal elérhető hibaarányt.
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4. A műholdas beltéri rádiócsatorna
FDTD modellezése

Ebben a szakaszban a műholdról épületek belterébe való hullámterjedéssel kapcsola-
tos eredményeimet mutatom be. Az számításokat egyszerű épületgeometriákon, időtar-
tománybeli végesdifferencia-módszerrel végzett térszámítási eljárással véheztem, annak
érdekében, hogy az épületek belsejében, kis területen végbemenő jelenségeket (reflexiók,
diffrakció, transzmisszió) a szokásos sugárkövetéses szimulációknál megbízhatóbban és
részletesebben vizsgálhassam. Egyrészt összevetem a térszámítási eredményeket ismert,
mások által közelítőleg mért ill. számított fadingstatisztikákkal egy bemenetű, egy ki-
menetű esetre. Másrészt a kis méretű, eltérő polarizációjú ill. iránykarakterisztikájú (ún.
kompakt) MIMO antennák felhasználási lehetőségeit vizsgálom, többek között a csator-
nakapacitásnak és az elérhető diverziti rendjének a vizsgálatával. Az eredményeket a [2],
[15, 16, 17] cikkekben publikáltam.

4.1. Előzmények
A műholdról beltérbe terjedésnél – hasonlóan a hagyományos MIMO esetekhez – fi-
gyelembe kell venni a gyors fading modelljét (pl. Rayleigh, Rice, Suzuki, stb.). Többek
között a [BHB+99] irodalomban kísérletileg igazolták, hogy a LEO műholdról beltérbe
történő terjedésnél a csatorna nagyon jól közelíthető a Rayleigh-féle modellel tetszőle-
ges beltéri pozícióban. Precízebb modellek is rendelkezésre állnak (Loo [Loo85], Coraz-
za [CV94], stb.), amelyek jól leírják a többutas terjedést és alapvetően hasonlóak a földi
esetekhez. Ebből következik, hogy a földi esethez hasonló eredmények várhatók megfe-
lelően tervezett műholdas összeköttetéseken is. A műholdas összeköttetés útvonalának
hossza azonban rendkívül nagy, az egyes útvonalak tényleges függetlenségének biztosítá-
sához nagyon nagy távolságra kellene telepíteni az adó-, ill. vevőantennákat. A műholdas
MIMO csatorna realizálását elméletben a több műholdas diverziti és a site diverziti ál-
talánosításával lehetne elérni. (A több műholdas diverziti rendszerben kettő vagy több
műhold ugyanazt a jelet adja/veszi, a site diverziti esetén kettő vagy több földi állomást
veszünk figyelembe.) Ez lehetővé tenné a hagyományos tér-idő feldolgozást: mind a mű-
holdas, mind a földi terminálok kellően távol vannak egymástól, így az antennák kellő
elválasztása is megoldott. Azonban a beltéri, kézi vagy mobil alkalmazás kizárja a site
diverziti használatát.
Az esetek egy részében a földi terminálok nagy méretű objektumok (vonatok, ha-

jók, repülőgépek) fedélzetén vannak elhelyezve. Ekkor lehetőség van az antennák kö-
zötti távolság növelésére, így eltérő útvonalak alakulnak ki. Többutas terjedés azonban
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nincs, vagy nagyon kis mértékben jellemző. A LOS útvonalak különbsége ekkor legalább
λ/16 . . . λ/4 kell hogy legyen. A site diverziti becslés alapján akkor alkalmazható, ha a
terminál antennáit kb. b = 35 m-re lehet egymástól elhelyezni (A becslésnél LEO mű-
holdat és 30 GHz-es vivőfrekvenciát tételeztünk fel. A szükséges b a műhold távolsága
és a hullámhossz szorzatának a négyzetgyökével arányos.)
A több műhold egyidejű használata kielégíti a korrelálatlan csatornára vonatkozó

követelményeket és ezért használható hatásos diverziti eléréséhez. Néhány publikáció
található az irodalomban, amely ezzel foglalkozik, pl. [KES05] egy fizikai-statisztikai
modellt dolgoz ki a műholdról városi környezetbe, illetve országúti környezetbe való
terjedésre, és meghatározza egy 2 × 2-es műholdas MIMO rendszer kapacitását is. A
[HM05] irodalomban a műholdas diverziti MIMO rendszert és annak egyes rendszertech-
nikai kérdéseit vizsgálják. További több műholdas MIMO publikáció többek között a
[YKUU05, LPC06], ezek azonban rendszertechnikai kérdéseket nem tárgyalnak, a gya-
korlatban önállóan nem használható eredményeket mutatnak be.
A több műholdas, azonos frekvencián, egyidejűleg üzemelő diverziti egyik sajátos prob-

lémája a szinkronizáció kérdése. Egyszerű földi MIMO rendszerekben az antennaelemek
távolsága az adóban ill. a vevőben a hullámhossz nagyságrendjébe esik. Emiatt a diver-
ziti útvonalak hossza szinte egyenlő, az egyes adóantennák által szinkronban kisugárzott
jelek szinkronitása a vevőben is megmarad, a vett jel dekódolása külön szinkronizálás
nélkül végrehajtható. A több műholdas diverzitinél meg kell oldani, hogy az egymástól
nagy távolságra levő, jelentős sebességgel mozgó állomások a jelentősen eltérő, és idő-
ben változó futási idők ellenére szinkronban maradjanak. Adott esetben ezt a TDMA
rendszerekből ismert időzítési korrekció („timing advance”) bevezetésével a fizikai ré-
tegben kezelni lehet, azonban ennek a hatása nagy különbségek esetén a hatékonyság
jelentős csökkenése. A futási idők változásával kapcsolatos probléma LEO műholdaknál
nyilvánvaló, és bizonyos mértékig GEO holdaknál is fennáll. Az általam ismert műholdas
diverziti publikációk vagy kiegyenlítéssel oldják meg ezt a problémát (ami korlátozottan
használható, nem optimális megoldás), vagy nem foglalkoznak vele, ami utal a probléma
bonyolultságára.
Az előző bekezdésben részletezett futásiidő-probléma számszerűsítése fontos lehet a

rendszertervezőnek. Ennek érdekében műholdpálya-számító programmal kiszámított mű-
hold-földi állomás távolságokat vizsgáltam meg két különböző műholdas rendszer kons-
tellációit vizsgálva. Az Inmarsat rendszer Közép-Európát is ellátó két geostacionárius
műholdjának, az Inmarsat 3 F1-nek és az Inmarsat 3 F2-nek a budapesti megfigyelő-
től mért távolságeltérése kb. 574 km, ami másodpercenként kb. 50 m-t változik. Ez kb.
3 · 10−9 sec futásiidő-változásnak felel meg másodpercenként. Másképpen 100 Mbit/s
szimbólumsebességnél a szimbólumidő egyharmada. Az alacsony pályás (LEO) műhol-
dakra vonatkozó becsléshez Iridium műholdakat vizsgáltam. Egy adott pillanatban az
5-ös, 10-es, 80-as és 84-es műhold fedte le Budapestet. A legkedvezőtlenebb kombiná-
cióban a 10-es és a 84-es hold között a távolságkülönbség 5 másodperc alatt kb. 3000
km-ről 240 km-re csökken, ami kb. 5·10−5 s futásiidő-változásnak felel meg másodpercen-
ként. Ez már kis átviteli sebességnél is összemérhető a szimbólumidővel, így belátható,
hogy a több-műholdas diverzitit rendkívül nehézzé teszi a futási idők különbsége és azok
változása.

41



Egy harmadik lehetőség a műholdas diverziti elérésére egy műhold, és a hagyományos
MIMO terminológiában kompakt antennának nevezett antennák használata. Kompakt
antennák egymáshoz nagyon közel elhelyezett, kis méretű elemekből álló antennarend-
szerek. Az irodalomban akár λ/20 körüli méretekről is beszámolnak [SJW04, GA05,
DCHL05]. Ezeket az antennákat elsősorban mobil, kis méretű terminálokban való fel-
használásra dolgozták ki, ahol kevés a rendelkezésre álló hely. Az ismert kompakt anten-
nák tulajdonsága, hogy a szükséges függetlenséget az antennaelemek eltérő polarizációja,
illetve eltérő irányítottsága, iránykarakterisztikája biztosítja.
[FMBH05, VT93, PFSS+04, HWH06, HHH+06, MDGS+07, LLSR05]

4.2. A probléma
A polarizációs állapot jellemző az elektromágneses hullámra [Bal89]. A síkhullámok TEM
módusban terjednek, vagyis az elektromos és a mágneses térerősség-vektorok a terjedés
irányára merőleges síkban vannak. Így a polarizáció „kétdimenziós” jelenség, két ortogo-
nális polarizációs állapot létezik. A hullám polarizációs állapota, az antenna polarizációs
tulajdonságai, és a hagyományos polarizáció-diverziti, illetve a polarizáción alapuló egyéb
MIMO technikák jól leírhatók a Stokes-féle paraméterek segítségével ([BW98, Bal89], és
[FH05] ennek a technikának a műholdas alkalmazása.)
Ha többutas terjedés van a csatornában, akkor a hullámterjedés geometriai értelem-

ben „három dimenzióssá” válik, és a hagyományos (síkhullámok terjedését és két po-
larizációs állapotot feltételező) szemlélettel szemben további szabadsági fokok nyílnak
meg. Ennek az ötletnek a kommunikációs célú felhasználására a [AMdC01] hívta fel a
MIMO-közösség figyelmét, és azt állította, hogy három elektromos és három mágneses
térkomponens révén (pl. 3 merőleges elektromos és 3 merőleges mágneses dipólantenna
segítségével) hatszorozható a kapacitás. Kísérletileg is bizonyították elektromos dipólok
(„tripólantennák”) felhasználásával az elérhető háromszoros kapacitást. A módszer elvi
korlátait [Mar02] tárgyalta, a hullámszám-tartományban vizsgálva a problémát. Esze-
rint a 6-szoros kapacitás nem érhető el, mivel az antennarendszer lényegesen eltérően
viselkedik, mint az egyes antennák, ezért legfeljebb négyszeres kapacitás érhető el a hat
térkomponens közül négy tetszőleges kiválasztásával. A további térkomponensek csak
logaritmikus mértékű kapacitásnövekedést eredményeznek.
A MIMO rendszerek alkalmazásának egyik problémája a korlátozott méretű (pl. kéz-

ben hordozható) terminálok ellátása MIMO antennákkal. A korlátozottan rendelkezésre
álló hely miatt a térdimenzió kihasználása akadályokba ütközik, amin eltérő polarizáció-
jú, ill. sugárzási karakterisztikájú antennák alkalmazásával lehet segíteni. Éppen ezért az
utóbbi időben komoly kutatás tárgya lett az ún. kompakt többelemes antennák (compact
multielement antenna) kutatása. Ezek közül mutatok be néhányat az irodalom alapján.
Az egyik legegyszerűbb elrendezés a tripól antennának is nevezett, 3 egymásra me-

rőleges félhullámú dipólból álló elrendezés. A [SJW04, HM05] a vektor elem antenná-
nak is nevezett antennát tárgyalja. Ez 3 egymásra merőleges elektromos dipólust és 3
mágneshurok-antennát tartalmaz merőleges elrendezésben. Az elektromos és a mágneses
antennák egymás között, valamint a párhuzamos elhelyezkedésű elektromos és mágne-
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ses antennák egymással teljesen korrelálatlan jelet produkálnak, az egymásra merőleges
mágneses és elektromos antennák pedig az iránykarakterisztika miatt nagyon kis kor-
relációt mutatnak. Erősen szóró környezetben elvileg hatszoros vevődiverziti-nyereség
érhető el, ha mind az adó, mind a vevő ilyen antennákat használ.
A [GA05] az ún. MIMO-kocka antennát javasolja. Ez 12 elektromos dipólt tartalmaz

egy kocka élein elhelyezve. Két kocka közötti kapacitást és más jellemzőket is kiszámítva
jó eredményeket kapnak, annak ellenére, hogy a felhasznált antennák nagyon rövidek,
akár λ/20 hosszúak lehetnek.
A [DCHL05] három, azonos helyen levő monopól- ill. dipólantennát vizsgál szimuláci-

óval, annak érdekében, hogy az egymással bezárt szögek hatását analizálja. A vizsgálat
alapján azok teljesítőképessége megközelíti az ideális, ortogonális rendszerét, amit első-
sorban nem az iránykarakterisztika eltérésének, hanem az eltérő polarizációnak tulajdo-
nítanak.
Fontos eltérés van a földi és a műholdas összeköttetés között a többutas terjedés

szempontjából. A műholdról beltérbe terjedés jelentősen különbözik az előzőektől, mert
a terminálok egyrészt nagyon távol vannak egymástól, másrészt a szórók az egyiktől
(a műholdtól) nagyon távol vannak. Az első pont következménye, hogy nagy nyeresé-
gű antennát kell használni legalább az összeköttetés egyik végén, amelyet az ábrán egy
apertúrával jelöltem. A második pont miatt a műhold és a terminál közvetlen környe-
zete között TEM síkhullámok alakulnak ki. A többutas terjedés csak a földi terminál
közvetlen közelében alakul ki, egy viszonylag rövid szakaszon. Akárhogy is alakítják ki
a műholdon az antennát, az csak a síkhullám két ortogonális polarizációját tudja meg-
különböztetni, ennél több szabadsági fok nincs.
A három elektromos térkomponens kihasználása elvileg háromszoros kapacitást ered-

ményezne a SISO esethez képest. A műholdas terjedés bemutatott sajátosságai miatt
azonban azt várhatjuk, hogy a háromszoros kapacitás nem lesz elérhető. Az összekötte-
tés műhold felőli oldalát ugyanis TEM hullámterjedéssel jellemezhetjük, így ott a pola-
rizációs állapotok száma csak kettő, így a korábban bemutatott kapacitás-összefüggések
alapján a csatornakapacitás lineárisan az antennák számának minimumával (kétszere-
sére) nőhet. Harmadik térkomponens vevőoldali felhasználása révén csak logaritmikus
kapacitásnövekedés várható. Az elérhető diverziti rendjére azonban nem ismerünk ilyen
jellegű összefüggést, ezért joggal várhatjuk, hogy a földi terminálban kettőnél több anten-
na alkalmazása lényegesen javíthatja a diverziti mértékét, négyszeresről akár hatszorosra
három antennás földi terminált feltételezve. A vizsgálat célja ezen lehetőségek vizsgálata
volt egy konkrét műhold-beltér terjedési környezetben.

4.3. A vizsgálat módszere
A vizsgálat során időtartománybeli végesdifferencia (Finite Difference Time Domain,
FDTD) módszerrel vizsgáltam egy egyszerűsített épületrészben a hullámterjedést, ha
arra két, ortogonálisan polarizált síkhullám esik. A módszer a Maxwell-egyenleteket az
időtartományban oldja meg explicit módon úgy, hogy a vizsgálandó geometriát kis mére-
tű (λ/10 . . . λ/40 élhosszúságú) téglatestekre (itt kockákra) bontja az x, y, z koordináták
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mentén. A műhold jelét reprezentáló síkhullámot egy speciális határfelületen lehet a vizs-
gált térbe juttatni. A vizsgált térrész körül elnyelő határfeltétel biztosítja, hogy a térrészt
közel reflexiómentesen elhagyhassák az onnan kifelé terjedő hullámok. A szoftvert teljes
egészében magam készítettem, mivel nem állt rendelkezésemre olyan kész eszköz, amely
a 550 x 510 x 450 elemi cellából álló problémát kezelni tudta volna. Az anyagi jellemzők
egyszerűsített leírását megengedve sikerült elérni, hogy az előírt feladat kb. 7 GB me-
mória felhasználásával megoldhatóvá vált. Mivel a dolgozatnak nem tárgya a módszer
és a felhasznált szoftver, ezért a megvalósításra részleteiben nem térek ki.
A kidolgozott szoftvert a következő műhold-belső tér problémára alkalmaztam. A geo-

metria egyetlen szobából, valamint a közvetlenül mellette és felette levő szobák egy ré-
szének a modelljéből áll. A vizsgálat során a geometria csak a falakat és az ablakokat
tartalmazta, mindegyiket a megfelelő anyagjellemzőkkel felruházva. A falak anyaga tégla
vagy beton lehet. A síkhullám a szoba tengelyéhez képest mindig 30 fokos azimutszög
alatt, 0 és 50 fok között 10 fokonként felvett elevációval esik be, a 0 fokos beesés ered-
ményeit referenciaként használom. A beeső hullám Ex, Ey, Ez térerősség-összetevőit –
mivel síkhullám – egyértelműen meghatározza a beesés iránya és a polarizáció; intenzi-
tása mindig egységnyi.
A vizsgált geometria x-y metszetét (amit a padlóval párhuzamosnak tekintek) a 4.1.

ábrán mutatom be a hozzávetőleges méretekkel együtt.
A bemutatott eredményeket a beeső hullámra nézve ±45 fokos döntött polarizációval

kaptam, ennek ellenére továbbra is „vízszintes”-ként ill. „függőleges”-ként említem őket.
A vizsgált geometria koordináta-rendszerében ennek a szögnek amúgy is csak a vízszin-
tes beesésnél van egyszerű megfeleltetése, amikor is a szoba függőleges irányához képest
ténylegesen ±45 fokkal döntött polarizációkat kapunk. A beeső hullám monokromatikus
szinuszos jel, a számítás elején a tranziens jelenségek minimalizálása érdekében a bur-
kolójának sima felfutást biztosítok. A vivőfrekvencia 1.5 GHz, ami megfelel a műholdas
L-sávnak.
A kiértékelés során a padlóval párhuzamos x-y metszeteket vizsgálok. A kimenő mennyi-

ség az egyes pontokban az Ex, Ey, Ez elektromos térerősség. A két ortogonális polarizá-
ciót két független futás során számoljuk, ezért Ex1, Ex2, Ey1, Ey2, Ez1, Ez2 térkomponen-
seket nyerünk. Ezekről a feldolgozás során a szinuszos változást eltávolítom, csak a helyi
maximumokat veszem figyelembe. A számítások során a padlótól 70, 88, 100, 112 és 148
cm-re levő x-y síkokat vizsgálok. A feldolgozásnál az antennák feszültségét az elektromos
térerősséggel arányosnak tekintem, ami rövid dipól-jellegű antennák (a végén vagy kö-
zépen táplált rövid huzalantenna, „tripól”) esetén jogos választás. Az antennák közötti
csatolás hatását elhanyagolom. Pontosabb eredményeket lehetne nyerni, ha a térerős-
ségek alapján pl. momentum-módszerrel számítanám a rövid huzalantennákban ébredő
feszültséget.
Mivel az FDTD módszer az x, y, z térkomponenseket egymáshoz képest fél cellával

eltolva veszi fel (A függelék), ezért szükség volt arra, hogy az FDTD rácsban tárolt érté-
keket interpolálva az Ey és az Ez térkomponensek értékét az Ex helyeken kiszámítsam.
Így valóban azonos helyű (co-located) térkomponenseket tudtam vizsgálni.
A csatornamátrix elemeinek a fentiek alapján az egyes térkomponensekkel arányos vett

jelet tekintem. A 2 adó, 3 vevős esetben a 2x3-asH-beli h1,2 az 1. adóoldali polarizációról
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“Rayleigh-
zóna”

4.1. ábra. A vizsgált tér x-y metszetének vázlata

az y-irányú antennára, a h2,2 a 2. (ortogonális) adóoldali polarizációról az y-irányú anten-
nára eső jel alapján számított átvitel. A kiértékelés során az egy azimut-eleváció párhoz
tartozó csatornabejegyzéseket úgy normáltam, hogy a vizsgált térrészekben a domináns
összetevő (pl. az Ey1-hez tartozó) teljesítmény-átvitele egységnyi legyen. A vizsgált tér-
részből számított minden H mátrix összes elemét ezzel a közös faktorral normáltam.
Ez egyben biztosítja azt is, hogy a vizsgált térrészre képzett átlagban E{‖H‖2

F} ≤ nrnt
teljesül, ami a teljesítmény szempontjából fair összehasonlítást lehetővé teszi. A 2 adó,
2 vevős és az 1 adó, 1 vevős esetben a lehetséges 6-ból úgy választom ki a 4 (MIMO)
ill. 1 (SISO) térkomponenst, hogy a domináns, legnagyobb teljesítményű összetevőket
használjam. Az alkalmazott normalizálás megegyezik a 2 adó, 3 vevős esettel. (A továb-
biakban a „vevő” a földi terminálra, az „adó” a műholdra vonatkozik, de a szerepek a
reciprocitás miatt nyilván felcserélhetőek, ekkor a csatornamátrix transzponáltját kap-
juk.)
A 4.2. ábrán a 40 fok elevációhoz tartozó, téglafalakat feltételező futtatás feldolgozott

eredménye látható a padlótól 100 cm-re levő síkban. Ebből és egy-egy vonal mentén a
vett jel burkolójának ábrázolásából egyértelműen láthatók a [HHH+06]-ban „Rayleigh”
ill. „Rice” zónákként azonosított részek. A dolgozatban a „Rayleigh”-zónát vizsgálom
részletesen, hiszen itt joggal feltételezhettem, hogy a vizsgált épület épített környeze-
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tének az elhanyagolása, az épületen kívül kialakuló többutas terjedés figyelmen kívül
hagyása csak kis mértékben befolyásolja az eredményeket. Másrészt viszont a bemuta-
tott mátrix-modell a szuperpozíció elve alapján felhasználható ezen többutas összetevők
pontosabb jellemzésére is, ha azok intenzitását, késleltetését és a beesés irányát pl. su-
gárkövetéssel előzőleg meghatároztuk. Az ábra jobb alsó negyedében levő kereten belüli
rácspontokat tekintem a továbbiakban Rayleigh-zónának.
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4.2. ábra. A vizsgált tér x-y metszete, a vett térerősség intenzitása

4.4. Háromdimenziós jellemzés
Az NLOS tartományra a Rayleigh-eloszlás feltételezésével maximum likelihood becslést
végeztem az egyes antennák által szállított jel Rayleigh-paraméterére. A 4.3. ábrán az
NLOS tartományra normalizálás előtt számított empirikus sűrűségfüggvényeket (folyto-
nos vonalak) vetettem össze a becsült paraméterrel jellemezhető Rayleigh-eloszlás sű-
rűségfüggvényével (szaggatott vonalak). Látható, hogy az egyes összetevők nem azonos
eloszlásúak: ez részben a beeső hullám eleve nem azonos intenzitású x,y,z összetevői,
részben viszont az elektromágneses kölcsönhatások polarizációfüggése miatt van. Ezzel
együtt jól illeszthető a Rayleigh-statisztika a vett jelekre, bár ezt szigorúan véve statisz-
tikai próbával nem tudtam alátámasztani. Az empirikus sűrűségfüggvényeken is látszik,
hogy nem elég „simák” a viszonylag kis számú, szabályos rács mentén vett minta miatt.
A 4.4. ábrán a normalizált csatornamátrixokra számított ergodikus kapacitások látha-

tóak. A két vevőantennás esetben a kapacitás közel kétszerese az egyantennás eseteknek,
ami arra utal, hogy a kompakt antenna használatával is elérhető közel akkora kapaci-
tás, amekkora tisztán térdiverzitivel elérhető lenne. A 3. vevőantenna csak kis további
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4.3. ábra. A vett jel sűrűségfüggvénye (40 fok eleváció, tégla, 1. polarizáció)

kapacitásnövekedést hoz, a kapacitásgörbe meredeksége megegyezik a kétantennás gör-
be meredekségével, attól egy eltolásban tér el, a bemutatott esetben az egyantennás
kapacitás kétszeresénél valamivel nagyobb.
A diverziti rendjének számszerűsítésére a 2.3.4 szakaszban bemutatott két lehetőséget

vizsgáltam. Az egyik a hibaaránygörbe meredeksége alapján, a másik a kiesési valószí-
nűségek alapján határozza meg a diverziti rendjét. Az első esetben kihasználom, hogy
(2.31) alapján az ortogonális tér-idő blokk-kód, így a jelen helyzetre is jól alkalmazható
Alamouti-kód is, áthallásmentes SISO átvitellé konvertálja a MIMO átvitelt. PSK vagy
QAM átvitel esetén, adottH csatornarealizáció mellett a hibázás valószínűségét a (2.33)
összefüggés adja, amelyben ismert módon PSK ill. QAM esetben a minimális távolsá-
gokat rendre d2

min,M−PSK = 4 sin(π/M) ill. d2
min,M−QAM = 12/(M2 − 1) adja. Jelölje P e

a (2.33) kifejezésnek a csatornarealizációk felett képzett átlagát, amely a ‖H‖2
F értékek

p‖H‖2
F

(
‖H‖2

F

)
sűrűségfüggvényének ismeretében egyszerűen meghatározható:

P e =
∞∫
0

Pe(‖H‖2
F ) p‖H‖2

F

(
‖H‖2

F

)
d ‖H‖2

F . (4.1)

Az ortogonális kódokkal elérhető diverziti rend a P e átlagos hibaarány ismeretében a
(2.49) összefüggés alapján

dE = − lim
ρ→∞

logP e

log ρ . (4.2)

A 4.5. ábrán a (4.1) alapján numerikusan számított P e értékek láthatók a ρ átlagos
jel/zaj-viszony függvényében. Itt is megfigyelhető a MIMO sémák előnye a SISO sémával
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4.4. ábra. Ergodikus kapacitások (40 fok eleváció, tégla)

szemben; a 3 vevőantennás csatornán elérhető hibaarány ráadásul a technikailag releváns
hibaarány-tartományban kb. 5 dB-lel jobb, mint a 2 vevőantennás MIMO sémáé.
A másik diverzitimértéket a kiesési kapacitás alapján lehet meghatározni. Ismét ki-

használva az ortogonális tér-idő kódok tulajdonságát, a H realizációhoz tartozó kölcsö-
nös információ kifejezhető (2.32) alapján. Az R elvárt sebességű átvitelnél a kiesésnek
(a keret meghibásodásának) a valószínűsége Pki(R) = P{I ≤ R}. Ebből a (2.52) alapján
lehet a sebességfüggő dO(R) diverzitirendet meghatározni.
A 4.6. ábrán a (2.51) alapján számított kiesési valószínűségeket ábrázoltam, amit a
‖H‖2

F empirikus eloszlásfüggvényébe való helyettesítéssel nyertem R = 2/5, R = 2 és
R = 4 bps/Hz sebességekre. Itt is megfigyelhető, hogy a három vevőantennás csator-
na hibaaránya minden kódsebesség mellett kisebb, mint a két vevőantennás csatorna
hibaaránya. Ahogy várható, kis hibavalószínűségekre (nagy megbízhatóságú összekötte-
tést igényelünk) a meredekség – tehát az elérhető diverziti rendje – is nagyobb a három
vevőantennás csatornában. Sajnos a görbéknek még kisebb hibaarányokra való megha-
tározásához milliós nagyságrendű rácspontra lett volna szükség.

4.5. Kétdimenziós statisztikai jellemzés
Az előző alfejezettel szemben a csatorna korrelációs tulajdonságainak vizsgálata során
nem az antennák által az egyes pontokban érzékelt Ex, Ey, Ez térkomponenseket vizsgál-
tam, hanem felbontottam a vett teret a beeső síkhullámokkal párhuzamos összetevőkre,

48



0 5 10 15 20 25 30
10

−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

Átlagos jel/zaj−viszony [dB]

S
zi

m
bó

lu
m

−
hi

ba
ar

án
y

 

 
n

t
=1, n

r
=1

n
t
=2, n

r
=2

n
t
=2, n

r
=3

4.5. ábra. Átlagos hibaarány P e a (4.1) alapján (40 fok eleváció, tégla)

és a beeső hullám polarizációját jellemző ei,1 ill. ei,2 vektorokra vetített

E
(h)
v,1 = [E(h)

x , E(h)
y , E(h)

z ] · ei,1

E
(h)
v,2 = [E(h)

x , E(h)
y , E(h)

z ] · ei,2

E
(v)
v,1 = [E(v)

x , E(v)
y , E(v)

z ] · ei,1

E
(v)
v,2 = [E(v)

x , E(v)
y , E(v)

z ] · ei,2
skalár értékeket vizsgáltam, ahol a felső index arra utal, hogy a beeső hullám polarizáci-
ója milyen, az egyszerűség kedvéért ismét horizontálisnak és vertikálisnak véve azokat.
Ezáltal a beesési szögektől és a vevőantennák jellegétől független jellemzést kaptam a
két bemenetű, két kimenetű rádiócsatornára. Többutas terjedés nélkül az egyik beeső
polarizációt véve Ev,1 = 1 és Ev,2 = 0 lenne, az ortogonális polarizációra nézve pedig
éppen fordítva.
Így már értelmezhetőek a 2.3.2. szakaszban bevezetett teljesítmény-korrelációs ténye-

zők, a 2 × 2-es méretű K csatornamátrix pedig az E(h)
v,1 , E

(h)
v,2 , E

(v)
v,1 , E

(v)
v,2 értékeket tar-

talmazza a (2.1)-nak megfelelő értelemszerű elrendezésben, attól függően, hogy a lejövő
vagy a felmenő ági csatornát vizsgáljuk. Én a lejövő ág vizsgálatára szorítkozom.
Másképpen fogalmazva: az előző alfejezetben bemutatott vizsgálathoz képest a jelen

kétdimenziós tárgyalásban figyelmen kívül hagyjuk a vett jelnek azon összetevőit, ame-
lyek a beeső hullám irányába esnek, vagyis a beeső hullámra nézve longitudinális össze-
tevők. Az ismert irodalmi eredmények pontosabb elektromágneses analízis hiányában
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4.6. ábra. Sebességfüggő kiesési valószínűség Pki(R) (40 fok eleváció, tégla) R = 0.4,
R = 2, R = 4-re.

általában erre az esetre szorítkoznak. A vizsgálat célja egyrészt a két bemenetű, két ki-
menetű rádiócsatornára vonatkozó, a 2.3.2 alfejezetben felsorolt teljesítmény-korrelációs
tényezők meghatározása, másrészt kapacitásvizsgálat révén annak ismételt igazolása,
hogy a műholdas-beltéri csatornában az ortogonális polarizációkon alapuló MIMO tech-
nikák hatásosak.

4.5.1. A teljesítménykorrelációk vizsgálata
Az azonos polarizációs arány (CPR) értékeit a (2.44) definíció alapján határoztam meg.
A számítás során minden beesési szög esetén az 1 m magasságban nyert eredményeket
vettem figyelembe a szoba teljes alapterületén. A CPR értékek sűrűségfüggvényét téglafal
esetben a 4.7. ábrán, betonfal esetben a 4.8. ábrán mutatom be. Jól látható, hogy az
elevációs szög növekedésével a sűrűségfüggvény tartója egyre nagyobb lesz, a vízszintes
beeséshez tartozó csúcs kiszélesedik, és a görbe maximuma a 0 dB értékről kb. 7 dB
értékig el is tolódik, azonban az elevációs szög értékétől a görbe maximumának a helye
nem függ egyértelműen. Ennek nyilván az az oka, hogy az eleváció változásával a padlóról
és a falakról reflektálódó teljesítmény aránya bonyolult összefüggésben változik.
A keresztpolarizációs arányok értékeit a (2.42) definíció alapján határoztam meg, le-

jövő ági irányt figyelembe véve. Az XPR értékek eloszlásfüggvényei az eleváció függvé-
nyében a 4.9-4.12- ábrákon láthatók mind a tégla, mind a beton falanyagra az eleváció
függvényében. Az XPR értékek mediánja -5dB és 5 dB között alakul, de a 0 dB-től
alig eltérő értékek a legjellemzőbbek. Ez arra utal, hogy a keresztpolarizációs teljesít-
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4.7. ábra. A CPR sűrűségfüggvénye tégla anyagú falak mellett

mény általában megközelíti vagy kis mértékben meghaladja az azonos polarizációs tel-
jesítmény értékét, ami a MIMO-felhasználás szempontjából igen kedvező, közel teljes
rangú MIMO csatorna jön létre. Ezt a megfigyelést a következő szakaszban bemuta-
tandó kapacitás-eredmények is alátámasztják. Ahogy a CPR, úgy az XPR értékei sem
mutatnak egyértelmű függést az elevációtól.

4.5.2. A csatornakapacitás vizsgálata
A 4.13. és 4.14. ábrán a teljes szoba alapterületére, 1 m magasságban nyert adatok alap-
ján számított ergodikus kapacitások láthatók vízszintes és 40 fokos beesés esetére. Az
ábrákon szerepel a független, azonos eloszlású Rayleigh-fadinges SISO és a MIMO mátrix
csatorna kapacitása is. A MIMO kapacitásokat (2.5) szerint egyenlő teljesítményelosz-
tású (EP) és (2.12) szerint optimális waterfilling (WF) teljesítményallokációs módszert
használva is meghatároztam. Megjegyzendő, hogy az egy görbén bemutatott két ele-
vációs szöghöz tartozó csatorna-együtthatókat közös normalizálásnak vetettem alá úgy,
hogy a 0 fokos beeséshez tartozó MIMO csatorna átlagos Frobenius-normája ntnr = 4
legyen, és a 40 fokos beeséshez tartozó csatornarealizációkat is ugyanezzel az értékkel
normalizáltam. Az ábrákon fel van tüntetve a 2x2-es standard független, azonos eloszlású
Rayleigh-fadinges csatorna kapacitása is.
Az ortogonális tér-idő kódokkal elérhető hibaarányt erre az esetre is kiszámítottam

a (4.1) alapján, ennek eredménye „közös” normalizálás mellett a 4.15 ill. a 4.16 ábrán
látható. (Közös normalizálás: a 40 fok elevációjú csatornákat is ugyanazzal a konstanssal
normalizáltam, mint a 0 fokos beesésűt.) Egyedi normalizálás mellett a 40 fokos görbék
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4.8. ábra. A CPR sűrűségfüggvénye beton anyagú falak mellett

jobban megközelítik a 0 fokos görbéket, ezeket az ábrákat terjedelmi okból nem közlöm.
Néhány következtetés:

– A MIMO görbék közelítőleg kétszeres meredekségűek minden esetben a SISO gör-
békhez képest, ez alátámasztja a kompakt antennás MIMO létjogosultságát.

– Az egyenlő teljesítményelosztású kapacitás kis jel/zaj-viszony mellett is nagyon
közel van az optimálishoz, így a műholdas rendszerben különösen bonyolult és
nagy késleltetésű vevő-adó közötti visszacsatoló útvonal hiánya 0 dB körüli jel/zaj-
viszony értékeknél is csak elhanyagolható veszteséget okoz.

– A 40 fokos elevációhoz tartozó szimulált csatornák számított kapacitása és az
OSTBC-vel elérhető hibaarány nagyon közel van a 2 × 2-es független, azonos el-
oszlású Rayleigh-fadinges csatorna ugyanezen értékeihez.

4.6. Összefoglalás
Ebben az altézisben a műholdas beltéri terjedés egyes jellemzőit vizsgáltam FDTD
elektromágneses modell felhasználásával. Saját eredménynek és újdonságnak tekintem
önmagában a modellt és az eredmények feldolgozási, kiértékelési módszerét. Konkrét
eredményként igazoltam, hogy a legkedvezőtlenebb Rayleigh-zónában az ortogonálisan
polarizált kompakt antennák hatásos diverzitit valósítanak meg, és a három antennás
elrendezésben további javulás érhető el a két ortogonálisan polarizált antennához képest.
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4.9. ábra. Az XPRd1 sűrűségfüggvénye tégla anyagú falak mellett

Számszerű eredményeket adtam meg a csatorna teljesítmény-korrelációs jellemzőire az-
zal a feltételezéssel, hogy a jelet két, ortogonálisan polarizált lineáris antennával vesszük.
Illusztratívan bemutattam egy-egy példán keresztül a csatornakapacitás és kétféle hiba-
arány (egy információelméleti és egy konkrét kódoláshoz kötődő) viselkedését a vizsgált
csatornában. A módszer nagy számítási igénye miatt a bemutatott eredmények nem
univerzálisak, de a számítási és kiértékelési módszerek univerzálisak.
Helyénvaló egy visszautalás az előző fejezet előzményeit képező depolarizációs modell-

re. Az itt bemutatott statisztikák és az idézett irodalmi mérési eredmények igazolják,
hogy pl. a műhold-beltér csatornán a műhold egy-egy pozíciójához tartozó csatorna-
összetevők jó közelítéssel Rayleigh-eloszlásúnak tekinthetők, de ennek az eloszlásnak a
paraméterei a műhold mozgása során változnak. Az előző fejezetben leírt altézis előz-
ményeit képező depolarizációs modellek ellenőrizhetők lennének, ha az itt leírt numeri-
kus számítást sok azimut-eleváció kombinációra el lehetne végezni. Ez azonban az 1-1
műholdpozícióhoz tartozó csatornajellemzőknek a nagy számítási és feldolgozási igénye
miatt a tézis kidolgozása idején rendelkezésemre álló eszközökkel rendkívül sok időt vett
volna igénybe. Napjainkban válnak (számunkra) megfizethetővé olyan bővítőkártyák (pl.
az NVIDIA Tesla sorozata), amelyek több száz, vagy több ezer célprocesszort és 10 GB
nagyon gyors hozzáférésű memóriát egyesítenek kifejezetten olyan alkalmazásokhoz, mint
amilyen az FDTD számítás is. Ezek az eszközök 500 gigautasítás/másodperc sebesség-
gel képesek egyszerű műveletek elvégzésére. A tézisben bemutatott konkrét eredmények
általánossága a rendelkezésemre álló számítási kapacitás miatt korlátozott. A Teslához
hasonló eszközök segítségével azonban a határok (a geometria nagyságára, vivőfrekven-
ciára, a műholdpozíciókra) kitolhatók.
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4.10. ábra. Az XPRd2 sűrűségfüggvénye tégla anyagú falak mellett

Kitekintésként két továbbfejlesztési lehetőséget említek meg, amelyek a programom és
a rendelkezésre álló eszközpark korlátai miatt nem került implementálásra ill. részlete-
sebb vizsgálatra. A teljes korrelációs mátrix alapján nyerhető korrelációk (XPC, CPC,
APC) meghatározását az általam használt formájában a valós értékű időfüggvényekkel
operáló FDTD módszerrel fázisinformáció híján nem lehet elvégezni. Ehhez vagy komp-
lex értékű FDTD-t kell használni, jóval nagyobb memóriaigénnyel, vagy meg lehet ha-
tározni (pl. Hilbert-transzformációval) a valós értékű FDTD szinuszos időfüggvényeinek
komplex burkolóját, és a komplex burkoló ismeretében képezni a teljes korrelációs mát-
rixot. Másik lehetőség az időfüggvények Fourier-transzformáltjának képzése. Mivel ezt
az utófeldolgozás részeként sok pontban elvégezni szintén számítás- és memóriaigényes,
erről egyelőre lemondtam.
A másik lehetőség a szinuszos beeső hullám helyett impulzus jellegű burkoló vizsgálata.

Ezzel a módszerrel közvetlenül szélessávú eredményeket lehet nyerni : a részcsatornák
impulzusválaszát. Azonban az impulzust alkotó összes lényeges frekvencia-összetevőre ki
kell elégíteni a térbeli felbontásra vonatkozó kritériumot (∆x ≤ λ/10), ami miatt ismét
számítástechnikai korlátokba ütköztem.
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4.11. ábra. Az XPRd1 sűrűségfüggvénye beton anyagú falak mellett
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4.12. ábra. Az XPRd2 sűrűségfüggvénye beton anyagú falak mellett
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4.13. ábra. Kapacitások összehasonlítása (1 m, tégla)
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4.14. ábra. Kapacitások összehasonlítása (1 m, beton)
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4.15. ábra. OSTBC-vel elérhető hibaarány (tégla)
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4.16. ábra. OSTBC-vel elérhető hibaarány (beton)
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5. A tér-idő trelliskódolás speciális
alkalmazásai

A MIMO technikák és a tér-idő kódolási eljárások jelentős többutas terjedéssel sújtott
csatornákban előnyösek, ahol a sok szóró objektum sok útvonalat hoz létre az adó és a
vevő között. Ebben az altézisben egy ettől alapvetően eltérő környezetbeli alkalmazha-
tóságát vizsgáltam a tér-idő kódoknak, nevezetesen a milliméteres hullámú, 20...45 GHz
körüli frekvenciatartományban üzemelő fix (akár cellás rendszer ellátórendszere, akár
cellás) vezetéknélküli rendszerekben. Megmutattam, hogy a tér-idő kódolás elveit erre
az esetre is át lehet ültetni, és a tér-idő kódolás alkalmazása előnyökkel járhat ezekben
a rendszerekben a hagyományos útvonal-diverziti eljárásokkal szemben. A bemutatott
milliméteres hullámú alkalmazás illusztratív példa, a módszernek más alkalmazása is el-
képzelhető, ahol a terminálok között jellemzően közvetlen rálátásos (Line-of-Sight, LoS)
csatorna alakul ki, emiatt az adó- és vevőantennák csak páronként látják egymást.
A tárgyalt rendszer egyfajta kódolt kooperatív kommunikációs séma [JHHN04], amely-

ben nem a felhasználói terminálok, hanem a bázisállomások kooperálnak tér-idő kódolás
felhasználásával (a kooperatív kommunikációnak ezt a módját kódolt kooperációnak szo-
kás nevezni), vagy más szempontból az útvonal-diverziti általánosításának is tekinthető.
A kapcsolódó eredményeket a [3, 4, 5][18, 19] publikációkban hoztam nyilvánosságra.
A tézis másik része egy saját tér-idő kódolási eljárást mutat be, amellyel teljes válaszú
folytonos fázisú modulációt alkalmazó átviteli rendszert lehet egyszerűen kiegészíteni.
Az eredményt a [20] cikkben írtam le.
Ebben a fejezetben bevezetem a hagyományos útvonal-diverziti módszerek általáno-

sításaként a párhuzamos, elosztott MIMO rendszereket, amelyek a tér-idő kódoláshoz
hasonló módszerekkel nyereséget tudnak felmutatni a hagyományos útvonal-diverzitihez
képest. Ezen általánosított csatornák tulajdonságait és kapacitását vizsgálom különfé-
le esetekben, majd az optimális tér-idő trelliskódok tervezési kritériumát vezetem le
erre a csatornára. Néhány rendszertechnikai kérdést is érintve, empirikus esőcsillapítás-
adatokon alapuló szimulációkat mutatok be a módszer igazolására.

5.1. Tér-idő trelliskódolás párhuzamos MIMO
csatornákra

A vezeték nélküli fix vagy nomadikus hozzáférési technológiák napjainkban kezdenek
elterjedni. Az ilyen rendszereket Broadband Fixed Wireless Access (BFWA), illetve Lo-
cal Multipoint Distribution System (LMDS) néven szokás említeni. Ezek elérhetővé és
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kellően megbízhatóvá tétele szintén az utóbbi évtized kutatás-fejlesztési erőfeszítéseinek
köszönhető. A kereskedelmi rendszerek (pl. a WiMAX) jellemzően a 11 GHz alatti frek-
venciasávokban üzemelnek, egyes szabványok (pl. a 802.16 kezdeti verziói) figyelembe
veszik a 11 GHz feletti (pl. 28 GHz-es és 42 GHz-es) frekvenciasávokat is. A milliméte-
res hullámú technológia olcsóbbá válásával minden bizonnyal megjelennek a kereskedelmi
rendszerek is ezekben a sávokban.
Jól ismert, hogy a milliméteres hullámok terjedését elsősorban a csapadék befolyásolja,

különösen a nagy intenzitású eső növeli meg az összeköttetés csillapítását. Az eső által
okozott fading jelentősen eltér a többutas terjedés által okozott fadingtől, emiatt a fading
hatásának csökkentésére alkalmazható eljárások is eltérnek a két esetben. A milliméteres
hullámterjedés jellegzetességei és az eső okozta fading tulajdonságai jól ismertek az iroda-
lomban, többek között [Cra96, ITU99, M. 96, R. 02, SB03, TB03] könyvek, illetve publi-
kációk alapján. A fading elhárítására alkalmazható eljárásokkal pl. [WAUL02, HHBF02]
foglalkozik. A MIMO technikák általánosításával erre az alkalmazásra tudomásom sze-
rint korábban nem foglalkoztak.
A magasabb mikrohullámú és milliméteres hullámhossztartományban (a 802.16 szab-

vány besorolása alapján 11 GHz-nél nagyobb frekvencián) az összeköttetések megbíz-
hatósága a csapadék, elsősorban az eső által okozott csillapítás miatt csökken. A több-
utas terjedés kompenzálására kifejlesztett diverzitieljárások (tér-, frekvencia-, szög- vagy
polarizációdiverziti) korlátozottan képesek az eső által okozott többletcsillapítást kikü-
szöbölni. Hatékony diverziti-módszerek kidolgozásához figyelembe kell venni az esőzés
szögtartományban inhomogén eloszlását. Régóta ismert tény, hogy eltérő útvonalakon
megvalósított összeköttetések alkalmasak az eső okozta csillapítással szemben a rend-
szer teljesítőképességét fokozni. A klasszikus, nagy távolságú pont-pont összeköttetések
esetén gazdasági megfontolásokból ez nem volt járható út, mivel a diverziti összekötte-
tés a teljes infrastruktúra (tornyok, antennák, rádiós eszközök) többszörözését jelentette
volna.
Az itt tárgyalt cellás BFWA rendszerekben más a helyzet. Minden terminál egy össze-

köttetéssel csatlakozik egy bázisállomáshoz. Ha egy terminált elvileg több bázisállomás
is képes kiszolgálni, akkor a cellás architektúra magában hordozza az útvonal-diverziti
lehetőségét, ahogy azt az 5.1 ábra illusztrálja.
Az esőintenzitás térbeli inhomogenitása miatt kicsi a valószínűsége, hogy – megfelelően

méretezett fadingtartalékkal – mindkét útvonalon egyszerre tapasztalhatunk olyan nagy
esőintenzitást, ami mindkét összeköttetés teljes kieséséhez vezetne. Így nagy diverzitinye-
reség érhető el [WAUL02]. Az útvonal-diverzitit a gyakorlatban is gyakran alkalmazzák
kritikus összeköttetéseken, ahol az eszközök tulajdonképpeni megduplázásának költsége
elfogadható a nagyobb megbízhatóságért cserébe. A kombinálás legtöbbször a választó
(selection) algoritmus alapján történik, ritkábban a maximális arányú vagy a maximális
teljesítményű kombinálást is alkalmazzák. A bemutatott útvonaldiverziti-módszereket
tárgyalják pl. [WAUL02, HHBF02].
Lényeges eltérés a mobil vagy beltéri rádió-összeköttetésekkel szemben a nagy nye-

reségű, emiatt élesen irányított antennák használata. Az antennák a kiszolgáló állomás
irányába néznek, így jellemzően csak azt az egy állomást „látják”. Az útvonal-diverzitiben
az egyes linkek függetlenek egymástól, teljes redundanciával ugyanazt a jelet hordozzák.
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5.1. ábra. Útvonaldiverziti pont-többpont rendszerben

Az eljárás az 5.2. ábrán látható kooperatív kommunikációs rendszerben a második,
kooperatív fázisban is használható (szaggatott vonalak). Ebben az esetben a csatorna-
mátrix nem feltétlenül diagonális.

Forrás Nyelő

Relé

5.2. ábra. Kooperatív kommunikációs rendszer

5.1.1. Alapkoncepció
Ahogy az 5.1 ábrán látható, az útvonal-diverziti tulajdonképpen MIMO rendszer, bár
mind topológiájában, mind a csatorna jellemzőiben eltér a konvencionális MIMO rend-
szerektől.
Míg a hagyományos esetben a mobil/beltéri használat kizárja az élesen irányított,

nagy nyereségű antennák használatát a terminálban, addig a kisebb nyereségű antennák
használatából adódó kisebb vett jelteljesítményt (átlagos jel/zaj-viszonyt) kompenzál-
hatja vagy akár felül is múlhatja a MIMO technikák révén elérhető nyereség. A fix
milliméteres hullámú összeköttetések extrém szakaszcsillapítása nem teszi lehetővé kis
nyereségű antennák használatát. Számszerűen egy 35 cm-es reflektorantenna kb. 35 dBi
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nyereséget produkál 40 GHz körüli frekvencián, míg egy szélesebb nyalábú tölcséranten-
na csak 10...20 dBi-t, vagyis az irányított antenna kb. 25...50 dB többletet produkál az
összeköttetés egyenlegében, amelynek kompenzálása kizárólag az adóteljesítmény növe-
lésével nem lenne ésszerű. További eltérés, hogy az eső viszonylag ritka esemény, így a
korrelálatlan csatornák előnye az idő nagy részében nem használható ki. A nagy anten-
nanyereségből következik az antennák kis nyílásszöge, ami miatt a felhasználói terminál
minden antennája jellemzően csak egy bázisállomás jeleit veszi, így az útvonalak szá-
ma (és egyben a diverziti mértéke) csak nt : a H csatornamátrix diagonális, a főátlón
kívüli elemek gyakorlatilag elhanyagolhatóak. Az ilyen csatornákat a [Tel99] „párhuza-
mos MIMO csatornának” nevezi. Az adóantennák és a vevőantennák száma egyenlő,
nt = nr = n. Pl. n = 2 esetre:

H =
(
h1 0
0 h2

)
(5.1)

Ebben a környezetben a tér-idő kódolás szerepe eltérő a hagyományostól, és az el-
érhető nyereség is jóval szerényebb. A hagyományos útvonal-diverziti esetén az eltérő
útvonalakon átvitt jelek kódolása nem növeli a diverziti útvonalak számát, csak kódolási
nyereséget lehet elérni. Az útvonal-diverzitivel szemben a legfontosabb eltérés, hogy az
egyes diverziti-útvonalakat egy entitásként kezeljük. Erre egy lehetőség a tér-idő trel-
liskódok használata. (A tér-idő blokk-kódok általában nem rendelkeznek önmagukban
kódolási nyereséggel.)
A módszer lényege: a központi állomásban (pl. egy bázisállomás-vezérlő jellegű funk-

cionális egységben) egy 1/n kódsebességű tér-idő trelliskódoló n párhuzamos folyamot
produkál a bejövő szimbólumok kódolása révén. Időben a kódsebesség egységnyi, a re-
dundanciát a tértartomány adja, emiatt nincs szükség járulékos sávszélesség igénybe
vételére. Az n antennához tartozó n darab adatfolyamot n különböző bázisállomáson
keresztül, eltérő útvonalakon továbbítjuk a terminál felé. A vevőben a csatorna állapotá-
nak (a csatornamátrix elemeinek) ismeretében egy vektoriális Viterbi-dekódoló [TSC98]
dekódolja a vett jelet. A vektoriális Viterbi-dekódoló a trellis-dekódolással az optimális
kombinálást is megvalósítja.
Egy gyakorlati rendszerben a tér-idő kódoló – bár a tér-idő trelliskód önmagában is

biztosít kódolási nyereséget – valamilyen külső hibajavító kóddal lenne kiegészítve, pl.
régebbi rendszerekben blokk-kóddal kiegészített konvolúciós kódot, újabb rendszerek-
ben ezek mellett turbó- vagy LDPC-kódot szokás felhasználni. A másik egyszerűsítés a
rendszer földrajzi értelemben elosztott volta (ezért tekinthető kooperatív kommuniká-
ciós rendszernek a séma). Az 5.3. ábrán a külső kódoló feltüntetése mellett látható az
is, hogy hogyan történhet a kódolás: az egyes bázisállomásokhoz érkező lejövő ági infor-
mációt ugyanazzal a tér-idő kóddal kódolják, majd minden bázisállomás csak a kódoló
megfelelő kimeneti folyamát használja fel, a többit „eldobja”. Felmenő ágban a művelet
értelemszerűen megfordítandó, bár ebben az esetben bonyolítja a megvalósítást, hogy
a bázisállomások a vett jel kellően nagy felbontásban kvantált értékét kell hogy továb-
bítsák kombinálás céljából a bázisállomás-vezérlő felé, ahol a tér-idő kód dekódolása
megtörténik.
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5.3. ábra. Kódoló a bázisállomásokban

5.1.2. A párhuzamos MIMO csatornák kapacitása
A (2.4) kapacitásformula alapján egyszerűen belátható, hogy a párhuzamos MIMO csa-
tornák kapacitása a csatornák közti egyenlő teljesítményelosztást feltételezve

Cp = log2

[
det

(
Im + ρ

n
H ·HH

)]
= log2

n∏
i=1

(
1 + ρ

n
|hi|2

)
bps/Hz (5.2)

ahol ρ az esős csatornában az átlagos vivőteljesítmény/zajteljesítmény viszony (Carrier-
to-Noise Ratio) vagy átlagos jel/zaj-viszony, n pedig a diverziti-útvonalak (ebben az
esetben egyben az antennapárok) száma.
Ahogy az (5.2) egyenletből is kitűnik, a párhuzamos MIMO csatornák kapacitása

kisebb a teljes rangú MIMO csatornákénál. Másrészt viszont a SISO csatornákhoz képest
nyereség érhető el, amit a következő példákkal illusztrálok.
Az egységnyi erősítésű SISO csatorna kapacitása (2.6) alapján

C(1) = log2(1 + ρ) bps/Hz. (5.3)

Ehhez képest az n-szeres párhuzamos MIMO csatorna által nyújtott kapacitásnövekedés
dB-ben, ha ρ/n >> 1 és mind ρ, mind n dB-ben van kifejezve:

C(n)

C(1) = n

(
1− ndB

ρdB

)
(5.4)

ahol C(n) a kapacitás az n csatornás esetben.
Bár Rayleigh-fadinges környezetben nincs különösebb gyakorlati jelentősége a párhu-

zamos MIMO csatorna fogalmának és alkalmazásának, referenciaként mégis érdekesek a
következő esetek, amelyeket levezettem.
Az n = 1 esetben, ha p kiesési valószínűséget engedünk meg, akkor a kiesési kapacitás

is egyszerűen számítható:
C(1) = log2(1− ρ ln p) (5.5)

n = 2-re, párhuzamos csatornán: ha feltesszük, hogy a két csatorna korrelálatlan, akkor,
mivel |hi|2 exponenciális eloszlású, az (5.2) szerint két exponenciális eloszlású véletlen
változó szorzatának a komplementerét kell kiszámítanunk.
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5.1.3. A kódok konstrukciója
Ebben a szakaszban megvizsgálom, hogy a párhuzamos MIMO csatornákra alkalmazott
tér-idő trelliskódolásban hogyan kell optimálisan megválasztani a felhasznált kódokat. A
tér-idő trelliskódok konstrukciója során a Tarokh és szerzőtársai által javasolt módszert
lehet követni [TSC98]. Az ott használt jelöléseket követve c az adó által adott kódvektor,
míg e egy ettől eltérő, érvényes kódvektor, amelyre a vevő hibásan dönt.
Additív Gauss-zajos csatornában a helytelen, c helyett e-re döntés feltételes valószí-

nűsége, az ún. páronkénti hibás döntés valószínűsége:

Pr(c→ e) ≤ exp(−d2(c, e)E/4N0) (5.6)

ahol

– d(c, e) a c és e kódszavak közti euklideszi távolság,

– E és N0 rendre a normalizált szimbólumenergia és a zaj-teljesítménysűrűség,

– Pr(c → e) pedig a hibás döntés esemény H csatornarealizációtól függő feltételes
valószínűsége.

A [TSC98] alapján a négyzetes kódtávolság kifejezhető egy A mátrixszal

d2 (c, e) =
n∑
j=1

ΩjAΩH
j (5.7)

alakban, ahol

– Ωj = (h1,j, . . . , hn,j), vagyis a H mátrix j. sora,

– A az n× n méretű hibamátrix, amelynek akl eleme különböző c és e mellett

akl =
L∑
t=1

(ckt − ekt )(clt − elt)∗ (5.8)

(L ismét a keret vagy kódszó hossza.)

Az (5.6)-(5.8) egyenleteket diagonálisH-ra alkalmazva a következőt kapjuk a feltételes
páronkénti hibavalószínűségre:

Pr(c→ e) ≤ exp
− n∏

j=1
|hj|2AjjE/4N0

 =
n∏
j=1

exp
[
−|hj|2AjjE/4N0

]
. (5.9)

Figyelembe véve, hogy

Ajj =
L∑
t=1
|cjt − ejt |2, (5.10)

vagyis kifejezhető a szimbólumonkénti euklideszi távolságnak a teljes kódszóra vett össze-
geként. Ez azt jelenti, hogy a hibavalószínűség minimalizálása céljából a kód minimális
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euklideszi távolságát kell maximalizálni. Egy másik probléma megoldása során a [CYV01]
ugyanerre a kódkonstrukciós kritériumra jutott (ún. nyomkritérium: az A mátrixok leg-
kisebb nyomát kell a lehető legnagyobbra választani), és az irodalomban publikáltak is
különböző állapotszámú optimális tér-idő trelliskódokat, amelyek ezt a kritériumot kielé-
gítik. Ilyen kódokat számítógépes kimerítő kereséssel találnak. Megjegyzendő, hogy kis
jel/zaj-viszony mellett minden esetben optimálisak az ilyen tulajdonságú kódok [TC01].
A teljes hiba valószínűségének meghatározásához az (5.9) kifejezést a lehetséges h-k felett
átlagolni kell.
Ismét összehasonlítási célból korrelálatlan, lapos Rayleigh-fadinges csatornákat vizs-

gálok először. Erre az esetre

Pr (c→ e) ≤
n∏
j=1

(1 + AjjE/4N0)−1 ≈

 n∏
j=1

Ajj

−1

(E/4N0)−n (5.11)

ahol a közelítés nagy jel/zaj-viszony mellett igaz. Ez a formula is igazolja azt a szemlé-
letes állítást, hogy a diverzitinyereség kisebb, a párhuzamos csatornában csak n-szeres
a lehetséges n2 helyett. A kódolási nyereség:

Gc =
 n∏
j=1

Ajj

−1/n

(5.12)

Ez az érték valamivel magasabb, mint az eredeti, teljes rangú Rayleigh-csatornákra nagy
jel/zaj-viszonyt feltételezve nyert ún. rang-kritérium [TSC98] alapján adódó kódokra,
amelyekre Gc = det(A)−1/n.
A vett jel dekódolása itt is a (2.35) egyenletnek megfelelő maximum likelihood dön-

téssel, pl. az említett vektoriális Viterbi-dekóderrel végezhető el. Vevőoldali csatorna-
információ, vagyis a h1, . . . , hn ismeretében arra a Ĉ kódszóra döntünk, amelyiknek az
elemei minimalizálják az alábbi kifejezést:

ĉ = arg min
ĉ∈C
‖z −Hĉ‖2 , (5.13)

A rendszer szempontjából lényeges kérdés a több műholdas diverzitihez hasonlóan
a különböző kooperáló adóktól, ill. bázisállomásoktól érkező jelek szinkronizálása. Egy
TDMA rendszerben ezzel a kérdéssel egyébként is foglalkozni kell a különböző terminá-
lok eltérő távolsága miatt. A két bázisállomás jelfolyamának időbeli szinkronizálására,
illesztésére egy általam javasolt egyszerű módszer a vektoriális Viterbi-dekóder össz-
metrikájának a vizsgálata. Ha a két jel szinkronban van, akkor metrika növekedése a
helyes útvonalon csak a zaj hatására következik be. Ha nincs illesztve a két jelfolyam
egymáshoz, akkor az összes útvonalon jelentős az ágmetrikák növekedése, a praktikus
jel/zaj-viszonyok tartományában ez utóbbi jelentősen meghaladja a termikus zaj miatti
metrikanövekedést. Így a két jelfolyam egymáson való folyamatos elcsúsztatásával, az
ágmetrikák néhány tíz szimbólumra való megfigyelésével nagy biztonsággal megvalósít-
ható a finom szinkronizálás. Az általam végzett szimulációk igazolták, hogy 10-20 szim-
bólum megfigyelésével gyakorlatilag hibamentes működés biztosítható 4 dB-nél nagyobb
jel/zaj-viszony esetén. Ennél rosszabb körülmények között a rendszer már egyébként sem
működik a sok hibázás miatt.
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5.1.4. Szimulációs eredmények
Először az 5.4. ábrán Monte Carlo szimulációk eredményét mutatom be n = 2-re, függet-
len, Rayleigh-fadinges párhuzamos csatornák esetére különböző állapotszámú (4 . . . 64)
kódokra: az átlagos jel/zaj-viszony függvényében a keret meghibásodásának a valószí-
nűségét átlagoltam QPSK modulációra. A keretek hossza 130 bit, a fading pedig kvázi-
sztatikus: állandó egy keret idejére, majd az előző kerettől függetlenül új értékeket vesz
fel. Az n = 1 (nem diverziti) eset is szerepel az ábrán. Látható, hogy valóban kétszeres
diverzitit lehet elérni, és a kódoló állapotszámának növelésével arányosan nő a kódolási
nyereség is, kb. 2 dB-lel múlva felül a 64 állapotú kód a 4 állapotút. A trelliskódok
paraméterei a [CYV01] irodalomból származnak.
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5.4. ábra. Kerethibaarány párhuzamos Rayleigh-fadinges csatornán

A módszer teljesítőképességét mért esős milliméteres hullámú rádiócsatornák időso-
rai felett végzett hibaarány-szimulációkkal illusztrálom. Ebben nehézséget jelent, hogy
– ellentétben az egyszerű csatornamodellekkel, pl. a Rayleigh-fadinggel – az eső okozta
fading nem stacioner folyamat, hiszen az eső csak az idő kis részében okoz számottevő
csillapítást, és az egyes esőesemények is jelentősen eltérnek egymástól. Így a szimulációs
eredményeket jelentősen befolyásolja az esőeseményeknek és azok hosszának a megválasz-
tása. Ezért tekinthetők az esős csatornákra vonatkozó bemutatott eredmények inkább
illusztrációnak, mint kvantitatív analízisnek.
Az esőcsillapítási adatokat a Pannon milliméteres hullámú elosztóhálózatának győri

csomópontjában mérte a tanszéki kutatócsoport. Az eredményekből négy, 38 GHz-es,
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a győri csomóponton végződő összeköttetés adatait használtam fel. A linkeket úgy vá-
lasztottam ki, hogy kb. hasonló hosszúságúak legyenek, és a szögeltérés nagy legyen kö-
zöttük. Mind vízszintesen, mind függőlegesen polarizált linkeket figyelembe vettem. Az
esőcsillapítási adatokat a vevőberendezés AGC szabályozófeszültségének mérése alapján,
az esőmentes időszak átlagcsillapításának levonásával nyerték. A mérési eredmények egy
másodperces felbontásban állnak rendelkezésre. A szimuláció során a vevőben tökéletes
csatornainformációt tételeztem fel, ami az esőcsillapítás viszonylag lassú időbeli változá-
sa miatt reális feltételezés: az esőcsillapítás egy másodperc alatt legfeljebb tized decibel
nagyságrendben változik. Az adónak nem szükséges ismernie a csatornát.
A szimuláció során 130 szimbólumos keretek átvitelét vizsgáltam. A [CYV01]-ből szár-

mazó négyállapotú kódot alkalmaztam, amely a maximális euklideszi távolság kritériuma
alapján az ismert legjobb négyállapotú kód, és a fentiek alapján ebben az alkalmazásban
is optimális. A kód generátormátrixaGT = [2320; 0212]. Az átvitelben QPSK modulációt
vizsgálok. A tér-idő trelliskódolón kívül más hibajavító kódolást nem alkalmazok. A fad-
ing kvázistacioner feltételezésen alapul, 10-10 keret átvitele során egy fadingállapot ural-
kodik, a következő fadingállapot a következő mérési eredmény. Egy tipikus esőesemény
at 5.5. ábrán látható. Erre az esőeseményre vonatkozó szimbólumhibaarány-eredmények
az 5.6. ábrán láthatóak. Az ábrán a szimbólum-hibaarányt ábrázoltam az esőmentes
átlagos jel/zaj-viszony függvényében. A görbék paramétere az, hogy mely linkpárokat
használjuk az átvitelhez. A szaggatott vonalak a szelekciós diverziti, a pontozott vonalak
a maximális teljesítményű kombinálás, a folytonos vonalak pedig a tér-idő trelliskódolás
révén nyert átvitel eredményeit mutatják. A csatornapárok csillapítása közötti korrelá-
ciós együttható is szerepel az ábrán. Az ábrán látható, hogy a legmegbízhatóbb a 0 és 2
indexű összeköttetések, a legrosszabb pedig az 1 és 2 indexű linkek használata. Még az
egyébként kis komplexitású trelliskód is jelentős kódolási nyereséget biztosít a másik két
módszerhez képest, a maximális teljesítményű kombinálással szemben 1.5...3 dB, míg a
szelekciós módszerrel szemben 5 dB körüli nyereséget ért el a tér-idő kódolás révén. Az
1 és 2, valamint az 1 és 3 kombinációk mellett a szelekciós séma ugyanúgy teljesít, mert
az 1-es indexű link mindig jobb, mint a 2-es és a 3-as.

5.2. Tér-idő kódolási eljárás MSK modulációhoz
A tér-idő kódokkal kapcsolatos korai kutatásokban a lineáris modulációs rendszereket
(PSK, QAM) helyezték előtérbe. A folytonos fázisú modulációkkal (Continuous Phase
Modulation, CPM) kapcsolatban csak néhány elméleti eredményt publikáltak [ZF01,
WX02]. Ebben a fejezetben egy konstruktív módszert mutatok be, ami a nemlineá-
ris folytonos fázisú moduláció (Continuous Phase Modulation, CPM) alapsávi jel im-
pulzus-amplitúdómodulált (PAM) összetevőkre bontásán (az ún. Laurent-féle felbon-
táson [Lau86]) alapul, és tér-idő trelliskódokkal éri el a diverzitihatást. Az alábbiakban
leírom a konstrukciós eljárást, bemutatom a dekódolás egy lehetséges módját, és szimulá-
cióval igazolom, hogy a módszer valóban az elvárt mértékű diverzitinyereséget biztosítja
úgy, hogy a dekódolás komplexitása nem nő Minimum Shift Keying (MSK) moduláció
esetén a lineáris modulációs rendszerekre alkalmazott trelliskódok dekódolási komplexi-

66



0 500 1000 1500 2000 2500 300
−8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

0

Idő [s]

C
si

lla
pí

tá
s 

[d
B

]

Link 0

Link 1

Link 2

Link 3

5.5. ábra. Esőcsillapítás a 0...3-as linkeken a 3000 másodperces szimulációs periódusban

tásához viszonyítva. A bemutatott eredményeket a [20] cikkben publikáltam.
A módszer lényege, hogy a [TSC98]-ban bemutatott és a későbbiekben mások által to-

vábbfejlesztett, PSK és QAM modulációkhoz alkalmazható tér-idő trelliskódolást teljes
válaszú CPM jelekre alkalmazom. Ismert, hogy ez a tér-idő kódolási eljárás – megfelelő
kódok választása esetén – teljes (nt ·nr-szeres) diverzitit és a kód tulajdonságaitól függő
mértékű járulékos kódolási nyereséget biztosít. A tér-idő trelliskódok alkalmazásához el
kell érni, hogy a CPM modulációt lineáris modulációkra vezessük vissza. Ismert, hogy
az MSK moduláció (L = 1 tartójú és h = 1/2 modulációs indexű CPM lineáris fázis-
függvénnyel) egyszerűen visszavezethető egy speciális offset-QPSK (OQPSK) eljárásra,
amelyben az offset-QPSK elemi jel félszinuszokból ill. félkoszinuszokból áll. Az elemi
jelek időtartama 2T , és a két kvadratúra-összetevő T -vel van eltolva egymáshoz képest,
ahol T az MSK jel bitideje (5.7. ábra). Az MSK biteket megfelelő előkódolásnak kell alá-
vetni, ez alapján állnak elő az OQPSK szimbólumok értékei. A felbontás általánosítható:
Laurent megmutatta, hogy tetszőleges nem egész h modulációs indexű – teljes (L = 1)
vagy részleges (L > 1) válaszfüggvényű – folytonos fázisú moduláció előállítható megfe-
lelő számú impulzus-amplitúdómodulált (PAM) jel szuperpozíciójaként [Lau86, MM95].
Általános esetben a szintézishez szükséges összetevők száma és azok tartójának hossza
nő az elemi fázisfüggvény tartójának növekedésével.
Röviden összefoglalom [MM95] alapján a CPM jelek PAM dekompozíciójának elvét.

A bináris CPM jel komplex burkolója:

s(t,a) = eψ(t,a) (5.14)
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5.6. ábra. A szimbólumhibaarány alakulása esős csatornában

ahol
ψ(t,a) = 2πh

∑
i

aiq(t− iT ) (5.15)

ahol T a bitidő, a = {ai} az információhordozó bitsorozat (±1), míg q(t) az elemi
fázisfüggvény, q(t) =

∫ t
−∞ f(τ)dτ , itt f(t) a választott elemi frekvenciafüggvény. A frek-

venciafüggvény tartója a (0, LT ) intervallum és az egyik szokásos normalizálás alapján
q(LT ) = 1/2, így az egy bit által előidézett fázisváltozás hπ. A későbbi példában négy-
szögletes f(t) frekvenciafüggvényt használok majd:

f(t) =


1

2T 0 ≤ t ≤ T,

0 egyébként.
(5.16)

Laurent javaslata alapján (5.14) pontosan kifejezhető PAM jelek lineáris kombináció-
jaként, a felbontás az itt kizárólagos L = 1 esetre:

s(t,a) =
∑
n

b0,nc0(t− nT ) (5.17)

ahol c0(t) az alábbi alakú PAM impulzus:

c0(t) ≡ u(t) =


sin[2πhq(t)]/ sin(hπ) 0 ≤ t ≤ T,

c0(2T − t) T ≤ t ≤ 2T,
0 egyébként.

(5.18)
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Az (5.17) egyenletben megjelenő b0,n együtthatók az ún. pszeudoszimbólumok; az infor-
mációs bitektől való függésük

b0,n = exp
[
jπh

n∑
m=−∞

am

]
. (5.19)

A CPM modulációk nemlineritása az (5.19)-beli nemlineáris kapcsolatban jelenik meg a
b0,n és az am szimbólumok között. Megjegyzendő, hogy ha az am szimbólumokat diffe-
renciális kódolásnak vetjük alá moduláció előtt, akkor a vevőben a c0-ra illesztett szűrő
kimenetén közvetlenül az am szimbólumok jelennek meg.
Bár az (5.17) összefüggés csak L = 1 esetben pontos, L > 1 esetén 2L−1 PAM jel

szükséges a leíráshoz, ezen impulzusok közül c0 hordozza a jel energiájának nagy részét,
GMSK esetén pl. több, mint 99%-át. Ezért a gyakorlatban legtöbbször a részleges válaszú
CPM-et is csak egy PAM összetevővel írják le, ebben az esetben c0(t) = ∏L−1

i=0 u(t+ iT ).
Az (5.18) egész értékű h modulációs indexekre értelmetlen, ilyen esetekre a [HL03]-ban
javasolt felbontás használható. A Laurent-féle dekompozíciót az MSK-ra alkalmazva
formálisan is megkapjuk, hogy

c0,MSK(t) =

sin
(
πt
2T

)
0 ≤ t ≤ 2T,

0 egyébként.
(5.20)

I

Q

p. szimb. p+1. szimb.

elızı jelenlegi

5.7. ábra. Az MSK jel előállítása offset QPSK jelként

Az általam leírt CPM kódolás alapját QPSK modulációhoz kialakított tér-idő trellis-
kódok szolgáltatják, amelyeket a 2.2.2. fejezetben mutattam be. Az általam kiválasztott
kódoló trellise az 5.8. ábrán láthatóhoz hasonló. Ezen a csomópontok a kódoló állapotát
írják le, az átmeneteket jelölő számpárok pedig a kódoló kimeneti szimbólumát jelölik az
első illetve második adóantennán, ha a kódoló bemenetén rendre 0, 1, 2 ill. 3 szimbólum
jelenik meg. A kód megválasztását a dekóder leírásánál indokolom meg. Az 5.8 ábrán
látható kódot leíró generátormátrix:

GT =
(

0 2 2 0
2 3 2 2

)
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5.8. ábra. A konstrukcióban alkalmazott kód

Alkalmazhatjuk a tér-idő trelliskódot az OQPSK szimbólumokra úgy, mintha azok ha-
gyományos QPSK modulációhoz tartoznának. Az offset séma (a két kvadratúrakompo-
nens közötti T eltolás) miatt azonban a két kvadratúrakomponens között szimbólumközi
áthallás keletkezik: a Q kvadratúra-összetevőn levő jel polaritását a szimbólum első felé-
ben az előző, a szimbólum második felében az aktuális átvitt szimbólum határozza meg.
Ezt kompenzálhatnánk a detektorban, hiszen a trelliskód dekódolásához mindenképpen
szükségünk van egy vektoriális maximum likelihood dekóderre, ami a CPM által elő-
idézett mesterséges „szimbólumközi áthallást” is figyelembe vehetné, ebben az esetben
nyilván a dekóder állapotszámának növekedése árán. Az általam kifejlesztett módszer
alkalmazása esetén, a tér-idő kód megfelelő megválasztása mellett azonban erre nincs
szükség, ugyanaz a dekóder használható ugyanakkora állapotszámmal, mint hagyomá-
nyos QPSK esetben.
Ehhez korlátozásokat kell bevezetni a szimbólumok leképezése és a tér-idő kód meg-

választása során. Az adóban az 5.9. ábrán látható Gray-kódolt konstellációt fogom hasz-
nálni. Ahogy később látni fogjuk, a Gray-kódolást követő leképezés feltétlenül szükséges
a módszer működéséhez. A detektor c0-ra illesztett szűrőt valósít meg, ennek kimenő
jeléből T időközönként vett minták alapján dolgozik.
A szimbólumközi áthallás hatásának egyszerű kiküszöböléséhez figyeljük meg, hogy

ha az 5.8. ábrán látható, a [YVCF01] irodalomból származó kódot és a Gray-kódolást
alkalmazzuk, akkor az első adóantennán a Q komponens mindig pozitív polaritású (az 1
és 3 szimbólum soha nem jelenik meg azon az antennán). Másrészt a második antennán
a kód pillanatnyi állapota egyértelműen meghatározza a kisugárzott jel Q összetevőjét.
Például felülről a második állapotban a 2. antenna által kisugárzott jel a bemenő két-
bites kombináció függvényében rendre 2, 0, 0, ill. 2, ezért az alkalmazott leképezésnek
megfelelően a Q komponensen a jel pozitív polaritású. Ugyanezt mondhatjuk el a 0 ál-
lapotról, míg az 1-es és 3-as állapotban a Q összetevő mindig negatív. Ezzel a kikötéssel
– mivel az állapotból következik a szimbólum polaritása – már felhasználható a 2.2.2.
szakaszban bemutatott egyszerű vektoriális Viterbi-dekóder. A módszer működéséhez fel
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kell tennünk, hogy két egymást követő szimbólumperióduson belül a csatorna állandó
vagy közel állandónak tekinthető (kvázisztatikus feltételezés).
Megjegyzendő, hogy az alkalmazott kód tulajdonságaiból következik, hogy amíg csak

az 1. adóantenna jeléből nem állítható vissza a jel, addig csak a 2. adóantenna jeléből
igen. Ebből következik a kód nem teljes rangja.

I

Q
0

13

2

5.9. ábra. Gray-kódolt OQPSK konstelláció

Az alkalmazott kód rangja egy, tehát nem teljes rangú kód, viszont a négyzetes euk-
lideszi távolsága 10, ami nagy érték, az euklideszi távolság-kritérium alapján ismert
legjobb két adóantennás, négyállapotú tér-idő trellis-kód. A kódválasztás csak illuszt-
ratív, az irodalomban találhatók nagyobb állapotszámú (és ennek megfelelően nagyobb
kódolási nyereséget biztosító) trelliskódok is, amelyek az euklideszi távolság-kritérium
alapján optimálisak. Ezek a kódok felülmúlják a rangkritérium alapján kiválasztott kó-
dokat, ha a vevőantennák száma nagy. Kevés vevőantennával a teljes rangú kódok jobban
teljesítenek [TC01].
Az általam kidolgozott módszer ellenőrzésére számítógépes szimulációkat végeztem,

amelyeknek az eredményét az 5.10. ábrán mutatom be. A szimulációkat két adó- és kettő,
illetve négy vevőantennás elrendezésben végeztem el, a csatornamodell független, azo-
nos Rayleigh-eloszlású elemeket tartalmazó mátrix csatorna volt. A csatornamátrixok
keretről keretre változtak, egy keret hossza 130 bit volt. Kétszeres túlmintavételezés-
sel végeztem a feldolgozást, MSK modulációra, a c0 az (5.20) alapján félszinuszos volt.
Ideális csatornabecslést tételeztem fel a vevőben. A szimulációk igazolják, hogy a be-
mutatott rendkívül egyszerű konstrukció jól használható, és a várakozásnak megfelelő
mértékű diverzitinyereséget biztosítja.

5.3. Összefoglalás
Az első altézisben a MIMO-elvnek egy speciális és az eredmények publikálása idején
újszerű alkalmazását mutattam be: kódolt kooperatív kommunikációs rendszert írtam
le tér-idő trelliskódok segítségével, és a módszernek egy lehetséges alkalmazását is be-
mutattam milliméteres hullámú fix pont-többpont hírközlő rendszerekben. Ebben az
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5.10. ábra. Kerethibaarány Rayleigh-fadinges csatornában

alkalmazásban a hagyományos útvonaldiverziti hatékonyságát jelentősen meg lehet nö-
velni, ha az n diverziti-útvonalat egy egységként kezeljük, és közösen vonjuk be azokat a
kódolásba. A bemutatott eljárásban egy n adóantennás tér-idő trelliskóddal kódoljuk az
átviendő információt, az időbeli kódsebesség pedig egységnyi marad, járulékos sávszéles-
séget tehát nem igényel a módszer. Bár az elérhető diverziti csak n-szeres, ehhez jelentős
kódolási nyereség is társul. Levezettem a párhuzamos MIMO csatornák ergodikus és
kiesési kapacitásával kapcsolatos eredményeket.
Bebizonyítottam, hogy párhuzamos MIMO csatornákon nem a független mátrix Ray-

leigh-csatornákon optimális rangkritérium, hanem a kódszavak közötti maximális eukli-
deszi távolság alapján választott kódok eredményezik a minimális átlagos hibaarányt.
A második altézisben a Laurent-féle PAM dekompozíción alapuló konstruktív eljárást

mutattam be tér-idő trelliskódokhoz, amelynek révén azok teljes válaszú folytonos fázisú
modulációk feletti használatra is alkalmassá válnak úgy, hogy a jelfeldolgozás minimális
módosítást igényel csak a PSK/QAM-alapú átvitelhez képest. A módszer speciálisan
megválasztott kódokat igényel, ilyenek azonban az irodalomban ismertek. A módszer
megfelelő működését szimulációkkal igazoltam.
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6. Nemlinearitások hatása OFDM
Radio-over-Fibre átvitelben

Az ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás (Orthogonal Frequency Division Multip-
lexing, a továbbiakban OFDM), illetve annak többfelhasználós alkalmazása (OFDMA)
a legjelentősebb modulációs eljárássá nőtte ki magát a korszerű kommunikációs rendsze-
rekben, mind a vezeték nélküli hálózatok, mind a jövő kommunikációs rendszerei, mind
a digitális műsorszórás területén.
A cellás vezeték nélküli átviteli rendszerek jellemzően interferencia-limitáltak, és a

rendszer össz-kapacitásának növelésére szinte kizárólag a cellaméretek csökkentése kínál-
kozik. A korszerű rendszerekkel szemben elvárás, hogy közvetlen rálátás nélküli (Non-
Line-of-Sight, NLOS) esetekben is megbízhatóan működjenek. Az adóteljesítmény növe-
lését az interferencia-problémák mellett gazdaságossági és elektromágneses kompatibili-
tási szempontok is korlátozzák. Az alacsonyabb teljesítményű bázisállomásokkal ellátott
kisebb kiterjedésű cellák nagyobb területi hatékonyságot tesznek lehetővé, és a kisebb
adóteljesítmény miatt ugyanaz a vivőfrekvencia kisebb távolságban használható fel újra.
Azonban a bázisállomások számának növekedése a rendszer kiépítésének a költségeit

is növeli, a bázisállomások számára hely, energiaellátás és gerinchálózati csatlakozás is
szükséges, továbbá rendszeres karbantartást igényelnek. Az egyik lehetséges kiút a kis
méretű, egyszerű, pikocellás bázisállomások telepítése, vagy a napjainkban piacra kerü-
lő, akár otthoni-irodai felhasználásra is alkalmas, femtocellás bázisállomásnak nevezett
eszközök alkalmazása [air].
Egy másik irány több bázisállomás feladatainak centralizálása, összevonása egy köz-

ponti bázisállomásba (Central Base Station, CBS). A Radio-over-Fibre technológia révén
jelentősen egyszerűsíthető az eddigi bázisállomás: a kisugározandó rádiófrekvenciás jelet
a CBS előállítja, majd egy optikai hordozóra modulálja. A bázisállomás feladata ezál-
tal mindössze egy optikai-elektromos átalakítás végrehajtására, és a jel kisugárzására
egyszerűsödik. Uplink irányban egy elektromos-optikai átalakítást végez a bázisállomás,
minden más feldolgozás a CBS-ben történik. A bázisállomás egyszerű, kis méretű, ge-
rinchálózati csatlakozást nem igénylő eszközzé egyszerűsödik. Nyalábolással akár több
antenna jelét is továbbítani lehet ugyanazon az optikai hullámvezetőn. A [KCK+07] be-
számol egy olyan kísérleti elrendezésről, amely 1 Gb/s sebességű OFDMA jelet továbbít
4x4 antennás MIMO elrendezésben.
Weinstein és Ebert [WE71] 1971-es cikke óta ismert, hogy az OFDM hatékony előállí-

tása és demodulálása gyors diszkrét Fourier-transzformációval (Fast Fourier Transform,
FFT) valósítható meg. Napjainkra a digitális jelfeldolgozó processzorok révén mindenna-
possá vált a használata [Bin90, SKJ95]: a vezeték nélküli helyi hálózatokban (pl. IEEE
802.11a,g), a széles sávú hozzáférési hálózatokban (WiMAX, IEEE 802.16), a műsorszó-
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rásban (DVB-T, DVB-H, DVB-S2), valamint a jövő mobil rendszereiben (3GPP Long
Term Evolution tervezet és várhatóan a 4. generációs mobil rendszerek) is. A korsze-
rű kommunikációs szabványokban az OFDM többnyire az összeköttetés kapacitását, ill.
megbízhatóságát javító többantennás technológiákkal együtt jelenik meg.
Előnyei mellett egyik ismert problémája, hogy a sokvivős moduláció nagy amplitúdó-

fluktuációkat mutat; a csúcs- és az átlagteljesítmény viszonya (Peak-to-Average Power
Ratio, PAPR) nagy, emiatt érzékeny a nemlineáris torzításokra. Ezen hátrány kiküszöbö-
lésére számos eljárást dolgoztak ki, amelyek a kiemelkedően nagy teljesítménycsúcsokat
valamilyen módon (pl. lágy levágással, ablakozással, segédvivők átrendezésével) kiküszö-
bölik, azonban az amplitúdófluktuáció így is jelentős marad. Ez komoly követelménye-
ket támaszt az OFDM-átvitelben alkalmazott eszközök linearitásával szemben, hiszen a
nemlineáris torzítás miatt romlik az átvitel hibaaránya, és gyakorlati rendszerekben a
torzítási termékek szomszédos csatornás zavartatást is okozhatnak.
Ebben a fejezetben OFDM modulációt hordozó rádiófrekvenciás jel optikai szakaszon

való átvitelének a hatását vizsgálom arra az esetre, ha az optikai modulációt Mach-
Zehnder-féle interferométerrel [HAR02] hajtják végre. Bemutatom, hogy milyen nemli-
nearitással jellemezhető a modulátor és a detektor együttes hatása. A vizsgálat során
ideális, diszperziómentes optikai közeget tételezek fel. A nemlinearitás ismeretében ana-
litikus módszert adok az optikai szakasz kimenetén megjelenő jel torzításának jellemzé-
sére, és ezen eredmény felhasználásával egy közelítő analitikus összefüggést vezetek le a
kimenő jel teljesítménysűrűség-függvényére. Az összefüggések felhasználásával lehetővé
válik a kódolatlan bithibaarány és a szomszédos csatornás zavartatás egyszerű megha-
tározása. Az eredményeket a [6] és a [21, 22] publikációkban hoztam nyilvánosságra.
A 6.2 fejezetben levezetem az optikai szakasz kimenetén megjelenő hasznos jel és a tor-

zítási termékek teljesítményére vonatkozó összefüggést gaussi x(t) bemenet feltételezésé-
vel. Ez a számítás csak olyan kikötést tesz a bemenő jelre, hogy az amplitúdó eloszlása kö-
zelítőleg gaussi legyen. A bemeneti autokorreláció (illetve teljesítménysűrűség-függvény)
ismeretében ezzel meghatározható a kimenő jel autokorrelációja, ill. teljesítményspekt-
ruma. A 6.3 fejezetben egyszerű közelítést javaslok a torzítatlan x(t) OFDM jel tel-
jesítménysűrűség - függvényére, amelyet az 6.2 fejezetben levezetett kimenet-bemenet
összefüggésbe helyettesítve jó közelítést lehet adni a speciálisan OFDM kimenő jel tel-
jesítménysűrűség -függvényére. Ezen összefüggések birtokában a bithibaarány nagyon
könnyen meghatározható a modulációs eljárás ismeretében. A rendszertervezés szem-
pontjából lényeges, hogy a modulátor a lehető legnagyobb dinamikatartományban dol-
gozzon úgy, hogy a nemlineáris torzítás hatása még elfogadható legyen. Az összefüggések
segítségével könnyen meghatározható, hogy mekkora kivezérlés engedhető meg (másképp
fogalmazva milyen mértékben kell csökkenteni a modulátor kivezérlését [back-off]) ahhoz,
hogy elfogadható maradjon a torzítás mértéke. Ezzel kapcsolatban néhány reprezenta-
tív számítási eredményt, görbét mutatok be példaként. Az eredményeimet számítógépes
szimulációval támasztottam alá, ezek az eredmények a 6.4 fejezetben találhatók.
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6.1. Az átviteli rendszer modellje
A következőkben a komplex alapsávi ekvivalens leírást alkalmazom. Egy OFDM szim-
bólum K darab modulált al,k szimbólum egyidejű, ortogonális alvivőkön való átvitele.
Általánosságban QAM-modulált szimbólumokat feltételezünk, l az OFDM szimbólum
indexe, k pedig az OFDM-szimbólumon belül annak az segédvivőnek az indexe, amelyet
al,k komplex érték modulál. Az l. OFDM szimbólum folytonos idejű alakja:

xl(t) = 1√
Tu

K/2−1∑
k=−K/2

al,kψl,k(t) (6.1)

ahol

ψl,k(t) =

ej2πk(t−lTu)/T , 0 ≤ t ≤ Tu

0, egyébként
(6.2)

ahol Tu az OFDM szimbólum hossza, a soros-párhuzamos átalakítás miatt Tu = T ·K,
T pedig a moduláló szimbólumok hossza. Az OFDM a párhuzamos átvitel miatt a K-
szorosára növeli szimbólum átvitelének az idejét, így a frekvenciaszelektív csatorna ha-
tása arányosan kisebb az átvitelre. A ∆f = 1/Tu mennyiség két szomszédos segédvivő
frekvenciakülönbsége.
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6.1. ábra. K = 8 segédvivős OFDM jel teljesítményspektruma és az összetevő
segédvivők teljesítményspektruma

Az (6.1) oszcillátorokkal és keveréssel való előállítása nagyon komplex, azonban a
komplex burkoló diszkrét időben IFFT-vel hatékonyan előállítható. A (6.1) 1/T frek-
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venciával vett mintái :

xl[n] = xl(nT ) = 1
K

K/2−1∑
k=−K/2

al,ke
j2πnk/K (6.3)

Az OFDM jel inverz diszkrét Fourier-transzformációval (IDFT-vel) ill. hatékony IFFT-
vel történő előállításának blokkvázlata a 6.2 ábrán látható. Az előállítás során K darab
QAM-modulált szimbólumot dolgozunk fel egyszerre egy soros/párhuzamos átalakítóval.
A K darab kimenetet – esetleges null- és pilotszimbólumokkal való kiegészítést követően
– IFFT műveletnek vetjük alá, majd az IFFT eredményét szekvenciálisan továbbítjuk.
Az alkalmazott IFFT pontszáma NFFT, és OFDM szimbólumonként K ≤ NFFT da-
rab al,k szimbólumot viszünk át. A nullvivők a rendszer implementálását könnyítik:
azért, hogy túlmintavételezés nélkül, véges sávszélességű analóg átlapolódásgátló szűrő-
vel is előállítható legyen az analóg komplex burkoló, a K értékét úgy választják, hogy
a legkisebb, ill. a legnagyobb indexű segédvivők ne hordozzanak modulációt. Azokat
védősávként meghagyva a digitális-analóg átalakító analóg átlapolódásgátló szűrő átme-
neti sávjára vonatkozó követelmények lazíthatóak [SKJ95]. A jel által elfoglalt sáv így
1/T -nél valamivel kisebb. Gyakran a 0 frekvencia környékére eső segédvivőt vagy se-
gédvivőket is kihagyják, így a vevőben nincs szükség DC-csatolt átvitelre. A pilotvivők
a vevőben is ismert értékű szimbólumok, a csatornabecslésre és egyéb szinkronizálási
feladatokra használják. Az IFFT kimenetén megjelenő mintavételezett jel periódusideje
Tu = T ·NFFT.

Soros-
párhuzamos 
átalakító

IFFT
Párhuzamos-
soros
átalakító

Ciklikus
prefix

hozzáadásapilot

nullvivő

... ...

6.2. ábra. OFDM jel előállítása

Az OFDM jel specifikálásakor általában figyelembe veszik, hogy a többutas terje-
dés hatására a segédvivők ortogonalitása sérülhet, a segédvivők közötti áthallás (Inter-
Carrier Interference, ICI) lép fel. Ennek kiküszöbölésére védőidőt illesztenek a szimbó-
lumok elé. Ha a védőidő hosszabb, mint a csatornára jellemző késleltetés-szórás, akkor
a többutas terjedés hatása kiküszöbölhető. A védőidő helyett általában ún. ciklikus pre-
fixet illesztenek az OFDM szimbólum elé, amely a szimbólum utolsó időbeli mintáinak
a másolata (6.3 ábra). Az OFDM szimbólumokat megelőző Tg védőidőt (vagy ciklikus
prefixet) figyelembe véve Ts = Tu + Tg az OFDM szimbólum ideje. Ez megfelel idő-
tartományban Ns = NFFT + Ng diszkrét idejű mintának OFDM szimbólumonként (Ng

a védőidőre vagy ciklikus prefixre eső minták száma). A ciklikus prefix, mivel a szim-
bólumvégi mintákat illesztik a szimbólum elejére, a védőidő-funkció betöltése mellett a
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diszkrét idejű lineáris konvolúciót cirkuláris konvolúcióvá alakítja. Így a csatorna impul-
zusválaszával való cirkuláris konvolúció a frekvenciatartományban pontonkénti szorzás,
ami nagyon egyszerű kiegyenlítést tesz lehetővé a vevőben (Zero-Forcing vagy Minimum
Mean Square „csatornainvertálás”). A ciklikus prefix egyben biztosítja azt is, hogy a
kisugárzott jel időben folyamatos legyen.

CP

Tg Tu

Ts

6.3. ábra. Ciklikus prefix az OFDM jelben

Ha az elemi szimbólumokat nem vetik alá előzetes szűrésnek, vagyis a segédvivők a
frekvenciatartományban sin(f)/f burkolóval rendelkeznek, akkor az előbbieket összefog-
lalva az OFDM jel komplex burkolója [SFFM99]:

x(t) = 1√
Tu

∞∑
l=−∞

K/2−1∑
k=−K/2

al,kψl,k(t) ∗ g(t) (6.4)

ahol
ψl,k(t) = ej2π(k/Tu)(t−Tg−lTs)u(t− lTs) (6.5)

ahol F{g(t)} = G(f) analóg átlapolódásgátló szűrő frekvenciamenete, u(·) pedig az
egységugrás-függvény.
Gyakorlati rendszerekben fontos, hogy az egymáshoz közeli vivőfrekvenciákon üzeme-

lő összeköttetések ne zavarják egymást, a kisugárzott jel teljesítményének csak elenyé-
szően kis része szivárogjon ki a névleges csatorna-sávszélességen kívülre. A szomszédos
csatornás zavartatás csökkentése érdekében a moduláló szimbólumokat az egyvivős mo-
dulációkhoz hasonlóan szűrésnek vetik alá, vagy az OFDM szimbólumot ablakozzák
(mintánként összeszorozzák) az időtartományban egy w(t) ablakkal, pl. egy koszinuszos
lekerekítésű függvénnyel. Az ablakozás használatakor szokás a ciklikus prefix megosztása
a szimbólum előtt és után. Az ablakozás jóval kisebb komplexitású a szűrésnél, ekkor
(6.4)-ből az ablakozott jel időtartománybeli formája:

x(t) = w(t) 1√
Tu

∞∑
l=−∞

K/2−1∑
k=−K/2

al,kψl,k(t) ∗ g(t) (6.6)

A csatorna hatása az h(t, τ) időfüggő impulzusválaszával jellemzett diszperzió és az n(t)
additív Gauss-zaj, vett z(t) jel :

z(t) = h(t, τ) ∗ x(τ) + n(t) (6.7)
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Az l. szimbólum vétele során a vevő eltávolítja a ciklikus prefixet, és a szimbólum
megmaradó NFFT mintáját tárolja (diszkrét idejű feldolgozást feltételezve):

zl = [zl,0, zl,1, · · · , zl,NFFT−1] (6.8)

A hatékony demodulációt FFT segítségével hajtják végre. A âl,k becsült szimbólum
az r vektor FFT-jének megfelelő eleme:

âl,k =
NFFT−1∑
n=0

zl,n · e−j2πk(n/NFFT) (6.9)

Természetesen a komplett OFDM rendszer kiegészítendő az itt nem tárgyalt csatorna-
becslő, szinkronizáló, stb. blokkokkal is. A Mach-Zehnder modulátor vázlatos felépítése
a 6.5. ábrán látható [HTW06]. A fényforrásból jövő fénysugarat kettéosztják, és az egyik
ágban vezérlő elektródák segítségével a Vmod vezérlő feszültséggel arányos fázistolást
hoznak létre a másik ágon haladó sugárhoz képest, majd a két sugarat összeadják. A
gyakorlatban általában ellenütemű vezérlést alkalmaznak, mindkét ágban azonos mérté-
kű, de ellentétes irányú fázistolást hozva létre. Ez a működés elvét nem befolyásolja.

OFDM
forrás

Mach-
Zehnder
modulátor

Fényforrás

Foto-
detektor

OFDM
vevő

6.4. ábra. Az átviteli rendszer modellje

3LiNbO

)(tIbe

modL

)(mod tV

)(tIki

6.5. ábra. A Mach-Zehnder-féle modulátor
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6.2. A kimenő jel spektrumának meghatározása
A 6.4 ábrán látható a vizsgált rendszer modellje. Az optikai szakasz szintén különféle
zajforrásokkal terhelt, azonban az egész rendszer zaj szempontjából ugyanúgy jellemez-
hető egy hagyományos zajszámmal [HAR02], ezért jogos a bemutatott egyszerűsített
modellezés. A vizsgált szakasz az elektromos kapuk közötti rész, vagyis a modulátor
elektromos kapuja és a fotóvevő elektromos kimenete. Feltételeztem, hogy a modulátor
Vπ/2 feszültséggel elő van feszítve, annak érdekében, hogy a lineáris tartományában mű-
ködjön. (Vπ az eszközre jellemző állandó, az a legkisebb feszültség, amelynek hatására
π fáziskülönbséget produkál a modulátor a két ága között.) A továbbiakban a relatív
szintek is erre a Vπ/2 feszültségre, illetve az ennek megfelelő átlagteljesítményre vonat-
koztatva értendőek.
Meg lehet mutatni, hogy a feltételezett munkapontban üzemelő modulátor

x(t) = m(t) cos (2πfct+ φ(t)) (6.10)

moduláló rádiófrekvenciás jel mellett az alábbi alakban kifejezhető optikai teljesítmény-
időfüggvényt állítja elő ([HAR02], 1. fej.) :

popt(t) = Po
2

[
1− sin

(
π

Vπ
m(t) cos (2πfct+ φ(t))

)]
(6.11)

ahol Po a modulátorba jutó optikai átlagteljesítmény. Ezt a jelet detektálja a fotóvevő,
majd kiválasztja az alapharmonikus (első zónás) összetevőt. A detektált jelet Fourier-
sorba fejtve az fc vivőfrekvencia körüli összetevőt el lehet különíteni, így a vizsgált sza-
kasz átviteli függvénye előállítható. Elvégezve ezeket a műveleteket kiderül, hogy a vizs-
gált szakasz alapsávi ekvivalense egy memóriamentes, elsőfajú Bessel-függvény (J1(·))
szerinti nemlinearitással jellemezhető:

f(r) = 2J1

(
πr

Vπ

)
(6.12)

ahol r = |m(t)|, a moduláló jel burkolója. Ennek értelmében az optikai szakasz tiszta
AM kompressziót okoz, a jel fázisát nem torzítja.
Mivel az OFDM alapsávi jel nagy számú (a gyakorlatban legalább 64) véletlenszerűen

modulált komplex, harmonikus szinuszjel összege, a centrális határeloszlás-tétel miatt a
jel komplex Gauss-eloszlásúnak tekinthető, burkolója Rayleigh-eloszlást követ, pillanat-
nyi teljesítménye pedig exponenciális eloszlású. Ha a bevezetőben említett módszerek
valamelyikével korlátozzák a pillanatnyi amplitúdót, akkor ez az állítás csak közelítőleg
igaz. Az 6.6. (a) ábrán egy 1024 segédvivős 16QAM-OFDM jel pillanatnyi teljesítménye
látható, az 6.6. (b) ábra pedig 32 és 1024 segédvivős 16QAM-OFDM jel teljesítmény-
eloszlásfüggvényét, együtt a Gauss-zajjal és az átlagteljesítmény felett 6 dB-es szinten
limitált 1024 vivős esettel. Látható, hogy a limitálatlan jelek nagyon jól közelítik a gaus-
si esetet. Bussgang tételének komplex Gauss-eloszlású jelekre általánosított változata
szerint [Min85] a nemlineáris torzulást szenvedett jelben szétválasztható az eredeti jel
csillapított másolata és külön-külön a különböző rendű torzítási termékek is. Bussgang
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6.6. ábra. (a) OFDM jel pillanatnyi teljesítményének időfüggése, (b) a pillanatnyi
teljesítmény komplemens eloszlásfüggvénye

eredeti tétele kimondja, hogy a η = f(ρ) memóriamentes nemlinearitással jellemezhe-
tő eszköz kimeneti és bemeneti autokorrelációja között minden τ -ra fennáll az alábbi
összefüggés:

〈ρ(t+ τ) · η(t)〉 = α 〈ρ(t+ τ) · ρ(t)〉 (6.13)

ha ρ(t) Gauss-eloszlású. α egy valós konstans. Ezzel a kimeneten megjelenő jel felírható
a csillapított hasznos jel és egy azzal korrelálatlan υ(t) torzítási összetevő összegeként:

η(t) = αρ(t) + υ(t) (6.14)

A Minkoff által komplex jelekre általánosított változat [Min85]:

〈P (t) · E∗(t+ τ)〉 = α 〈P (t) · P ∗(t+ τ)〉 (6.15)

ahol P (t) a bemenő, E(t) a kimenő komplex jel.
A [Bla79, BC00] alapján egy komplex Gauss-eloszlású jellel táplált memóriamentes

nemlinearitás első zónás kimenő jelének Ryy(τ) autokorrelációja felírható a bemenő jel
Rxx(τ) autokorrelációja segítségével, a következőképpen:

Ryy(τ) =
∞∑
k=0

ck

[
Rxx(τ)

2σ2

]2k+1

= c0

2σ2Rxx(τ) +
∞∑
k=1

ck
(2σ2)2k+1 [Rxx(τ)]2k+1 (6.16)
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ahol 2σ2 az r(t) moduláló jel átlagteljesítménye (a jelölések egységessége érdekében a
Vπ/2 szintre vonatkoztatott relatív szint). A második egyenletben a külön felírt k = 0 tag
a csillapított hasznos jelösszetevő, a k = 1-től futó szumma pedig a torzítási termékek
korrelációs függvénye. A ck együtthatók meghatározásának részleteit a későbbiekben
írom le.
A (6.16) egyenlet lehetővé teszi a kimeneti autokorreláció kifejezését úgy, hogy a bejö-

vő jel egységnyi teljesítményre normalizált autokorrelációjának megfelelő hatványait sú-
lyozza a megfelelő együtthatókkal. A kimenő jel teljesítménysűrűség-függvényét a (6.16)
Fourier-transzformációja révén nyerjük:

Syy(f) = F {Ryy(τ)} , (6.17)

amely szemléletesen azt mutatja, hogy a kimenő jel spektruma a bemenő jel spektrumá-
nak önmagával vett 2k + 1-szeres konvolúcióinak a megfelelő együtthatókkal súlyozott
összege:

Syy(f) = c0

2σ2Sxx(f) +
∞∑
k=1

ck
(2σ2)2k+1 [Sxx(f) ∗ 1 · · · ∗ 2k+1Sxx(f)] (6.18)

ahol Sxx(f) = F {Rxx(τ)} a bemenő jel teljesítménysűrűség-függvénye. A (6.18) egyen-
letben az első tag ismét a hasznos jelösszetevő, a szumma elemei pedig a különböző
rendű nemlineáris torzítási termékek.
A ck együtthatók meghatározásához az alábbi lépések szükségesek. Ha a nemlinearitás

– ahogy esetünkben is – felírható

F (r, φ) = f(r) cos[φ+ γ(r)] (6.19)

alakban, akkor [Bla79], (7)-es egyenlet alapján1

ck = 1
2(k + 1)

∣∣∣∣∣∣
∞∫
0

f(r)ejγ(r) r√
2σ
L

(1)
k

(
r2

2σ2

)
p(r)dr

∣∣∣∣∣∣
2

(6.20)

ahol L(m)
k (·) az általánosított Laguerre-féle polinom:

L
(n)
k (x) = x−nex

k!

(
d

dx

)k
(xk+ne−x) (6.21)

p(r) pedig a nemlinearitásra kerülő jel amplitúdó-eloszlásfüggvénye. Esetünkben a
komplex Gauss-eloszlásúnak feltételezett jel amplitúdóeloszlása a Rayleigh-eloszlást kö-
veti :

p(r) = r

σ2 exp
(
− r2

2σ2

)
. (6.22)

1 [Bla79] a ck értékek helyett azok négyzetgyökével, gk-val számol, ck = g2
k/(k + 1)
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Behelyettesítve a (6.22) Rayleigh-eloszlásfüggvényt a (6.20) egyenletbe, és figyelembe
véve, hogy a nemlinearitás AM-PM konverziót nem okoz: γ = 0, (6.19) így F (r, φ) ≡
≡ f(r) alakot ölti, és az alábbi formát kapjuk ([BC00], (7)):

ck = 1
2σ2

1
(k + 1)

∣∣∣∣∣∣
∞∫
0

f(r) r
2

σ2 e
−r2/2σ2

L
(1)
k

(
r2

2σ2

)
dr

∣∣∣∣∣∣
2

(6.23)

A [BC00] irodalom szerint a ck-k zárt alakban meghatározhatók, ha f(r) elsőfajú
Bessel-függvények lineáris kombinációja. Ennek megfelelően a (6.12) egyenletet a [BC00]
(24)-es egyenlet megoldásához hasonló lépéseket követve kifejezhetjük analitikusan, majd
a t = r2/2σ2 helyettesítést elvégezve a (6.23) az alábbi formát ölti :

ck = 2
k + 1

∣∣∣∣∣∣
∞∫
0

√
te−tJ1

(√
2σ
√
t
)
L

(1)
k (t)dt

∣∣∣∣∣∣
2

(6.24)

Ez a kifejezés analitikusan kiértékelhető [PBM83, (2.19.12.6) egyenlet, p = c eset] össze-
függés alapján az alábbi eredmény adódik a ck együtthatókra:

ck = 1
(k + 1)! · k!

2
(
σ√
2

)2k+1

e
−
(
σ√

2

)22

(6.25)

A kimenő jel spektruma ezek után a bemenő jel ismertnek feltételezett spektrumából
meghatározható.
Ebben a fejezetben levezettem a nemlinearitás bemenet-kimenet kapcsolatát egy ál-

talános, komplex Gauss-eloszlású bemenő jelet feltételezve. A kimenő spektrum meg-
határozásához szükség van a bemenő spektrum, ill. autokorreláció ismeretére, amit pl.
OFDM jel esetén numerikusan meg lehet határozni, azonban az analitikus számításokat
nem teszi lehetővé. A következő fejezetben ennek a problémának a kiküszöbölése céljából
közelítést javaslok a bemenő OFDM jel spektrumára, amely analitikusan is kezelhető, a
(6.18) egyenletbe Sxx(f) helyére behelyettesíthető.

6.3. A spektrum közelítése és hibaarány-számítás
Az előző fejezetben bemutatott eredmények lehetővé teszik a kimenő jel teljesítmény-
sűrűség-függvényének a meghatározását, ha a bemenő jel spektruma ismert. Ebben a
fejezetben bemenő jelként speciálisan OFDM-jelet tételezek fel, ennek során a torzítatlan
OFDM jel Sxx(f) spektrumára közelítést javaslok. Ennek a közelítésnek a segítségével
az Syy(f) kimenő spektrum egyszerűen kezelhető, zárt formában kifejezhetővé válik.
Ezen eredmény alapján az OFDM átvitel hibaaránya is egyszerűen meghatározható – az
önmagukban is jellemzően erfc(·) függvények formájában rendelkezésre álló hibaarány-
összefüggések miatt azonban nem zárt alakban.
A torzítatlan OFDM jel spektruma igen gyorsan eltűnik a szomszédos csatornákban

(a segédvivők által elfoglalt frekvenciasávon kívül), hiszen a legegyszerűbb esetben is
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6.7. ábra. Torzítatlan OFDM jel spektruma a segédvivők számának függvényében

sin(f)/f burkolójú segédvivők találhatók a jelben (a frekvenciatartományban), ame-
lyeknek a szomszédos nullhelyei 1/T távolságra helyezkednek el. Ebből következik, hogy
több segédvivő mellett gyorsabban csökken a spektrum a segédvivők által elfoglalt frek-
venciasávon kívül. Az egyébként is csekély szintű szomszédos csatornás összetevőket
tovább csökkenti a korábban említett esetleges szűrés, ill. ablakozás (szűrés a frekven-
ciatartományban). Az 6.7. ábra különböző vivőszámú, szűrés és ablakozás nélkül előállí-
tott 16QAM-OFDM jel közelítő teljesítménysűrűség-függvényét mutatja. Látható, hogy
a vivőszám növekedésével a szomszédos csatornás szivárgás jelentősen csökken, de már
a 32 vivős esetben is meglehetősen kicsi, a jel teljesítményének elhanyagolhatóan kis
része esik az 1/T szélességű frekvenciasávon kívülre. Ezért jogosnak tűnhet a spektrum-
mal végzett közelítő számítások során a spektrumot egy négyszögimpulzussal közelíteni.
A közelítés megalapozottságát erre a feladatra a számítógépes szimulációk segítségével
igazolom majd a 6.4 szakaszban.
Így a torzítási termékek spektruma a négyszögimpulzus önmagával vett konvolúciói

segítségével számítható ki, amit súlyozni kell az előző fejezetben kiszámított cj értékek-
kel. A módszert a 6.8 ábra szemlélteti, ahol a folytonos vonal a torzítatlan OFDM jel
közelített teljesítményspektruma. Az ábrán a számunkra érdekes legkisebb rendű, a har-
madrendű torzítási termék burkolóját meghatározó S3(ν) = S1(ν) ∗ S1(ν) ∗ S1(ν) és az
ötödrendű torzítási termékre jellemző S5(ν) is látható. Itt az S1(ν) az ablakfüggvényt
jelöli.
A négyszögjel önmagával vett konvolúcióit az időtartományban számítottam ki, vagy-

is az inverz Fourier-transzformáltjának az önmagával vett szorzatait transzformáltam
vissza a frekvenciatartományban. Ilyen módon az alábbi formulát kapjuk a k. tag telje-
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6.8. ábra. Az OFDM jel teljesítményspektrumának közelítése ablakfüggvénnyel

sítménysűrűség-függvényére:

Sk(ν) = (2σ2)l
2l(l − 1)!

l∑
m=0

(−1)m
(
l

m

)
(ν + l − 2m)m−1u(ν −m) (6.26)

ahol l = 2k + 1, és ν a normalizált frekvencia, u(·) pedig az egységugrás-függvény.
Formailag az ismert centralizált B-spline függvények „duálisát” kell kiszámítani (az

idő- és a frekvenciatartomány fordított szerepe miatt) A korszerű jelfeldolgozással (pl.
a wavelet-transzformációval) foglalkozó irodalomban a (6.26) kissé módosított indexe-
léssel megjelenik, mint a centralizált B-spline explicit formája, pl. [CCM05, (3.35)] ; az
eredményt ezzel a módszerrel is meg lehet kapni.
A (6.26) tagjainak segítségével felírható a teljes kimenő jel teljesítménysűrűség-spek-

truma:
Syy(ν) =

∞∑
k=0

ckSk(ν) (6.27)

ahol ck a (6.25) formula alapján nyerhető.
A bemutatott vizsgálat egyik fő célja a nemlinearitás által okozott hibaarány-növeke-

dés megbecslése. A segédvivőnként jel/(zaj+torzítás) viszony ismeretében kiszámítható a
hibázás valószínűsége az adott segédvivőn, majd az egyes hibavalószínűségeket átlagolva
meghatározható a teljes hibavalószínűség. Mivel a termikus zaj és a torzítás ortogonális
folyamatok, ezért azok spektrális sűrűsége egyszerűen összeadódik. Ezek alapján beve-
zetem a ρeff,l segédvivőnkénti effektív jel/zaj-viszonyt az l/Tu frekvencián elhelyezkedő
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segédvivőn:

ρeff,l = Su(ν)
N0 + Sd(ν)

∣∣∣∣∣
ν=l/Tu

(6.28)

ahol Su a hasznos jelösszetevő, Sd a torzítási termékek, N0 pedig a termikus zaj tel-
jesítménysűrűsége. Ez a jel/zaj viszony határozza meg a segédvivőn a hibaarányt. Ha
például QPSK modulációt hordoznak a segédvivők, akkor az l segédvivőnek megfelelő
normalizált frekvencián elhelyezkedő segédvivő hibaarányára az alábbi formula adódik:

Pb,l (ρeff,l) = 1
2erfc

(√
ρeff,l

2

)
(6.29)

6.4. Az eredmények ellenőrzése
Egy torzított OFDM jel teljesítménysűrűség-függvénye látható a 6.9. ábrán, (6.16) és
(6.25) segítségével kiszámítva. Az ábrán látható ugyanennek a nemlinearitásnak egy
8192 vivős QPSK-OFDM jelre gyakorolt hatása, amelyet számítógépes szimuláció ré-
vén nyertem. Ekkora vivőszám mellett az ablakfüggvény mindenképpen jó közelítés. A
szimuláció során az OFDM jelet négyszeres túlmintavételezéssel állítottam elő és megál-
lapítottam, hogy ekkora túlmintavételezés mellett még az ötödrendű torzítási termék is
vizsgálható. A (6.16) kiszámításához szükséges Rxx bemenő autokorrelációt szintén nu-
merikusan, számítógépes szimulációval nyertem, hasonló módon, mint a torzított jelet.
A moduláló jel minden esetben álvéletlen adat, 16QAM modulációval. Az OFDM jelet
IFFT-vel képeztem. Látható, hogy jó egyezést mutat a két görbe, ezzel alátámasztva a
bemenet és a kimenet közötti kapcsolatot leíró (6.16) összefüggésemet.
Az OFDM spektrum közelítésével nyert zárt formulák, (6.26) és (6.27), ellenőrzését

is elvégeztem ugyanazzal az OFDM jellel, ami az 6.9. ábrán is látható. Az 6.10. ábrán
a közelítés révén nyert kimenő spektrumot hasonlítottam össze a szimuláció eredményé-
vel. Az ábrán szaggatott vonallal külön-külön is ábrázoltam az egyes domináns torzítási
termékeket. Az egyezés itt is nagyon jó, minimális eltérés csak a második szomszédos csa-
tornában látható, ahol a közelítés alulbecsli az átszivárgó teljesítményt. Ennek mértéke
azonban a jellemző gyakorlati dinamikatartományon kívül esik, a relatív hiba különösen
kicsi.
A hibaarány-analízis eredményét először zajmentes esetre ellenőriztem. Ekkor csak a

torzítási termékek okoznak hibaarányromlást. A (6.29) egyenletet minden segédvivőre ki-
számítva és átlagolvaN0 = 0 mellett, a kivezérlés (ill. back-off) függvényében a 6.11. ábra
mutatja. Az ábrán láthatók a Monte-Carlo számítógépes szimulációval nyert hibaarány-
görbék is. Mindkét görbét meghatároztam QPSK-modulált és 16QAM-modulált OFDM
átvitel esetére, 2048 és 8192 segédvivős átvitelre is. A görbék jól egybevágnak, a 16QAM
esetén kis hibaarányoknál megfigyelhető csekély eltérés annak tulajdonítható, hogy a fel-
használt elméleti hibaarány-összefüggés ideális konstellációt feltételez, így nem vettük
figyelembe az AM kompresszió miatt torzult konstellációt.
A termikus zajt is figyelembe vevő hibaaránygörbéket mutat a 6.12. ábra. Itt a (6.28)

egyenletet használtam két rögzített back-off érték mellett (egyik esetben csekély, másik
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6.9. ábra. A torzított jel teljesítményspektruma analitikusan és szimulációval ((6.16)
alapján), Back-off: 2.15 dB

esetben jelentős torzításra számíthatunk), 2048 és 8192 segédvivős szimulációban. A
kiszámított eredmény jól egyezik a szimulációéval.
Az ilyen módon ellenőrzött eredmények egy másik megjelenítési módja a 6.13. ábrán

látható görbesereg, amely a back-off, mint paraméter mellett mutatja a QPSK hiba-
arányt a jel/zaj-viszony függvényében. A nemlinearitás miatt a jel/zaj-viszony általam
alkalmazott definíciója magyarázatot igényel. Az x-tengelyen egy „referencia” jel/zaj-
viszonyt tüntettem fel, a jel/zaj-viszony értéke a 0 dB-es back-offhoz tartozó bemenő tel-
jesítményre vonatkozik. Ez a viszonyítás figyelembe veszi mind a szándékos teljesítmény-
visszafogásból, mind az AM kompresszióból származó teljesítménycsökkenést, így a gya-
korlati felhasználás szempontjából informatív. A görbék segítségével meghatározható az
optimális back-off, ami lehetővé teszi a kitűzött hibaarány elérését.
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6.10. ábra. A teljesítménysűrűség-függvény közelítése. Back-off: 2.15 dB
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6.11. ábra. A hibaarány a kivezérlés függvényében, zajmentes esetben. QPSK és
16QAM moduláció, 1024, ill. 8192 segédvivő.
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értéke
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Összefoglalás
A dolgozatban egy korábban is ismert SISO műholdas csatornamodellt vizsgáltam rész-
letesen a csatornakapacitás és az elérhető hibaarány szempontjából. Zárt formulákat
adtam kétféle egyszerű depolarizációs modell mellett a csatornakapacitásra. Javasoltam
a modellek kiterjesztését a MISO és a két-bemenetű, két-kimenetű MIMO csatornára.
Megvizsgáltam a geostacionárius műhold-beltér többantennás rádiócsatorna tulajdon-

ságait teljes hullámú elektromágneses térszámítási eljárás segítségével ; a műholdon két,
ortogonálisan polarizált antennát, míg a földi állomáson két, ill. három, egymáshoz közel
elhelyezett rövid lineáris antennát figyelembe véve. Megállapítottam, hogy a közvetlen
terjedési úttal nem rendelkező térrészekben közel Rayleigh-eloszlású a vett jel, és a de-
polarizáció hatására teljes rangú MIMO rádiócsatorna jön létre. Ennek alapján várható,
hogy hatékonyan alkalmazhatók a tér-idő kódolási eljárások az átvitelben. Ezt az állítást
az ergodikus kapacitásra vonatkozó eredményekkel és tér-idő kódokkal elért hibaarányok
alapján igazoltam.
Tér-idő kódolt átviteli elrendezést javasoltam olyan rendszerekben való alkalmazásra,

ahol a többantennás terminálokhoz egy forrásból, de több útvonalon érkezik az infor-
máció, és a csatorna sajátosságai miatt a terminál antennái csak egy-egy bázisállomást
látnak. Így a csatornamátrix jellemzően diagonális. Megmutattam, hogy cellás rendsze-
rekben ilyen típusú csatornákon a lejövő ági kommunikációra tér-idő trelliskódok alkal-
mazhatók, és az optimális kódválasztási kritérium a kódszavak közti euklideszi távolság
maximalizálása. Bemutattam, hogy az átvitel kódolt kooperációnak is tekinthető. To-
vábbi eredményként egy egyszerűen megvalósítható tér-idő kódolási eljárást javasoltam
lineáris modulációkkal kompatibilis tér-idő trelliskódok felhasználására folytonos fázisú
modulációs rendszerekhez.
Végül a modulált rádiófrekvenciás jelek optikai csatornán való átvitele során fellé-

pő torzítás modellezésének lehetőségeit vizsgáltam. Zárt formulát adtam kvadratúra-
amplitúdómodulált (QAM) ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolású (Orthogonal Fre-
quency Division Multiplex, OFDM) jeleken a Mach-Zehnder-féle optikai modulátor által
létrehozott torzítási termékek spektrális sűrűségére az optikai szakasz kimenetén. Egy-
szerűen kezelhető analitikus közelítést javasoltam az OFDM jel spektrális sűrűségfügg-
vényének közelítésére a nemlineáris torzítással kapcsolatos vizsgálatokban. A közelítés
felhasználásával zárt alakban meghatároztam az optikai szakasz torzítása által előidézett
jel/torzítás-viszony értékét és a fellépő hibaarány-növekedést. Mind az egzakt torzítá-
si eredményeket, mind a közelítés felhasználásával nyert eredményeket szimulációkkal
támasztottam alá.
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A. Az FDTD módszer összefoglalása
A Maxwell-egyenletek differenciális alakjának direkt időtartománybeli, explicit, térbe-
li rácson kiszámított megoldási módszerei közül a legismertebb és legelterjedtebb a Yee
által 1966-ban publikált Finite-Difference Time-Domain (FDTD) eljárás [Yee66]. A mód-
szer egyszerű, nem igényel lineáris algebrai műveleteket, robusztus, pontos és skálázható.
Mivel a dolgozatnak nem témája a módszer továbbfejlesztése, csak eszközként alkalmaz-
tam, ezért itt csak vázlatosan mutatom be az alapelveket az egyik Maxwell-egyenletre
vonatkoztatva [TH06].
Induljunk ki a lineáris, izotrópikus, nemdiszperzív, de veszteséges anyagokban érvényes

∂E

∂t
= 1
ε
∇×H − 1

ε
(J + σE) (A.1)

I. Maxwell-egyenletből, ahol J az áramsűrűség, σ pedig az elektromos vezetőképesség.
Ennek az egyenletnek az x-komponense:

∂Ex
∂t

= 1
ε

[
∂Hz

∂y
− ∂Hy

∂z
− (Jx + σEx)

]
(A.2)

Tegyük fel, hogy a teret egyenlőközűen felosztottuk ∆x, ∆y és ∆z élhosszúságú tégla-
testekre, és az időt is diszkretizáljuk ∆t időlépéssel. A következő lépésben a (A.2)-ben
szereplő, idő ill. hely szerinti parciális deriváltakat differenciahányadosokkal közelítjük.
Az elektromos és a mágneses térerősségeket a A.5. ábrán látható módon egymáshoz ké-
pest egy-egy fél osztásközzel eltolva vesszük fel (az ábrán látható kocka az ún. Yee-féle
cella.) Ilyen módon például az Ex(i∆x, (j+ 1/2)∆y, (k+ 1/2)∆z, n∆t) ≡ Ex|ni,j+1/2,k+1/2
helyen

Ex|
n+ 1

2
i,j+ 1

2 ,k+ 1
2
− Ex|n−1/2

i,j+ 1
2 ,k+ 1

2

∆t =

1
εi,j+ 1

2 ,k+1/2
·

 Hz |n
i,j+1,k+ 1

2
−Hz |n

i,j,k+ 1
2

∆y −
Hy |n

i,j+ 1
2 ,k+1

−Hy |n
i,j+ 1

2 ,k

∆z
−Jx|ni,j+ 1

2 ,k+ 1
2
− σi,j+ 1

2 ,k+ 1
2
Ex|ni,j+ 1

2 ,k+ 1
2

 . (A.3)

A (A.3) jobb oldalán minden mennyiség az n. időlépésben értelmezett, így az Ex tag is.
A célunk viszont az, hogy a térben átszőtt tároláshoz hasonlóan az egész időlépésekben
csak a H , a fél időlépésekben pedig csak az E értékeit tároljuk. Emiatt abból indulunk
ki, hogy En

x nem, csak a fél időlépéssel korábbi En−1/2
x áll rendelkezésre a memóriában.

Ezt a problémát a következő ún. fél-implicit közelítéssel oldjuk fel :

Ex|ni,j+ 1
2 ,k+ 1

2
=
Ex|

n+ 1
2

i,j+ 1
2 ,k+ 1

2
+ Ex|

n− 1
2

i,j+ 1
2 ,k+ 1

2

2 (A.4)
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A.1. ábra. A Yee-cella vázlata

Behelyettesítve (A.4) egyenletet (A.3) egyenletbe, mindkét oldalt ∆t-vel megszorozva
és az En+ 1

2
x jellegű tagokat a bal oldalra, míg az En− 1

2
x jellegű tagokat a jobb oldalra

gyűjtve, további átrendezés után az alábbi összefüggést kapjuk:

Ex|
n+ 1

2
i,j+ 1

2 ,k+ 1
2

=


1−

σ
i,j+ 1

2 ,k+ 1
2

∆t

2ε
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2

1 +
σ
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2 ,k+ 1
2

∆t

2ε
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 · Ex|n− 1
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∆t

ε
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σ
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2

2ε
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 ·
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Hy |n

i,j+ 1
2 ,k+1

−Hy |n
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2 ,k

∆z
−Jx|ni,j+ 1

2 ,k+ 1
2

 (A.5)

A (A.5) összefüggés alapján korábbi időlépésekben kiszámított és tárolt En− 1
2

x ill. Hn
z ,

Hn
y alapján explicit módon meghatározható En+ 1

2
x . Analóg módon számítható En+ 1

2
y és

E
n+ 1

2
z is a Maxwell-egyenletnek a másik két komponenséből. A ∂H

∂t
-re vonatkozó Maxwell-

egyenlet hasonló diszkretizálásával pedig például Hn+1
x számítható ki a már korábban

kiszámított és tárolt Hn
x ill. En+ 1

2
y , En+ 1

2
z alapján. Az algoritmus tehát valóban képes

egész időlépésekben a H értékeit, fél időlépésekben pedig E értékeit explicit módon
meghatározni a vizsgált geometria ismeretében. A geometria az ε és a σ ismeretét és
tárolását jelenti a tárolt térkomponensekkel azonos helyeken. Az általános formula ezek
alapján 6 egyedi térkomponens (Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz) és 6 darab, az anyagparaméte-
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rektől és a geometriától függő érték tárolását teszi szükségessé Yee-cellánként. Utóbbiak
előre kiszámíthatók, ezért ha csak véges sokféle anyag szerepel a geometriában, akkor
nem szükséges a szorzótényezők közvetlen tárolása, elegendő az adott pontbeli anyag
tárolása és az előre tárolt szorzótényezők táblázatból való kikeresése.
Mivel a vizsgált térrész számítástechnikai okokból nem terjedhet a végtelenig, ezért

szükséges a a megfelelő lezárása elnyelő határfelületekkel, amelyek megakadályozzák,
hogy a számítási tartomány határára érkező hullámok reflexiót szenvedve visszajussanak
a vizsgált térrészbe, és meghamisítsák a számítás eredményét. Nagyon sokféle elnyelő
határfeltételt publikáltak az irodalomban, ezekről szintén áttekintést ad a [TH06]. Az
egyszerű, analitikus határfeltételek (pl. a Mur-féle) nagyobb reflexiót eredményeznek, a
komplexebb ún. Perfectly Matched Layer típusú feltételek nagyságrendekkel kisebbet,
jóval nagyobb fogalmi és számítási bonyolultság mellett.
Nem magától értetődő a beeső síkhullám előállítása. Erre a célra a legismertebb mód-

szer az ún. teljes tér/szórt tér (Total Field, Scattered Field) módszer. A módszer alapja
a Maxwell-egyenletek linearitásának felhasználásával a tér felbontása beeső és szórt kom-
ponensekre: Eteljes = Ebe + Eszórt ill. Hteljes = Hbe + Hszórt. A beeső térerősségeket
ismertnek vesszük, a szórt térerősségeket ismeretlenek, azok a beeső térnek a vizsgált
geometriával való kölcsönhatásából származnak. A beeső síkhullámok a beeső tér meg-
felelő előírásával állítjuk elő. A módszer alkalmazásához a vizsgált térrészt egy külső és
egy belső zónára osztjuk. A külső zónában csak szórt tér van, a belső zónában beeső és
szórt tér. A beeső síkhullámra jellemző E és H komponenseket a két zónát elválasztó
egy vagy több sík felületen írjuk elő (itt „keletkezik” a síkhullám), a többi határoló síkon
(ahol „elhagyják” a belső zónát) pedig kivonjuk a teljes térből. A módszerrel tetszőle-
ges időbeli burkolóval, tetszőleges beesési iránnyal és tetszőleges lineáris polarizációval
jellemezhető síkhullám bejuttatható, majd kivonható a vizsgált térrészből. A módszer
részletes leírását a [TH06, 5. fejezet] adja.
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