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Streszczenie
W rozprawie przedstawiono metod¦ zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡ (D2D ang.

Device )

Device-to-

zintegrowan¡ z sieci¡ komórkow¡. Zaproponowane zostaªy mechanizmy dotycz¡ce pod-

stawowych komponentów technologicznych umo»liwiaj¡cych integracje komunikacji bezpo±redniej z systemem komórkowym, mianowicie mechanizmy wyboru trybu transmisji, alokacji zasobów i sterowania moc¡ urz¡dze« D2D. Przedstawione rozwi¡zania bazuj¡ w swoim dziaªaniu na
informacji kontekstowej w postaci pozycji geogracznej urz¡dze«.
Przedstawiona zostaªa równie» analiza wpªywu integracji komunikacji D2D z sieci¡ komórkow¡ poprzez wyznaczenie prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza przy zaªo»eniu, »e komunikacja bezpo±rednia wspóªdzieli zasoby radiowe z u»ytkownikami komórkowymi. Dodatkowo,
zaproponowane rozwi¡zania zostaªy poddane szczegóªowej analizie z wykorzystaniem rozbudowanego narz¦dzia symulacyjnego MACHINE, wspóªtworzonego przez autora rozprawy. W badaniach zwrócono szczególn¡ uwag¦ na wpªyw komunikacji bezpo±redniej na sie¢ komórkow¡ i

versa,

vice

moc nadawcz¡ urz¡dze« przy wykorzystaniu komunikacji bezpo±redniej oraz caªkowit¡

efektywno±¢ widmow¡ systemu ze zintegrowan¡ komunikacj¡ D2D.
Rozprawa zostaªa równie» uzupeªniona o opis koncepcji komunikacji D2D zintegrowanej z sieci¡ komórkow¡, przedstawiono podziaª komunikacji D2D ze wzgl¦du na wykorzystywany zakres
cz¦stotliwo±ci wzgl¦dem systemu nadrz¦dnego oraz przybli»ono wady i zalety ka»dego z rozwi¡za«. Przedstawiono tak»e potencjalne zastosowania dla komunikacji bezpo±redniej oraz dokonano
przegl¡du istniej¡cego stanu wiedzy w zakresie integracji komunikacji bezpo±redniej z sieci¡ komórkow¡.

iv

Abstract
The dissertation presents a method of management of D2D communication integrated with the
cellular network. It proposes location-based mechanisms for fundamental technology components
of D2D communications, i.e., mode selection, resource and interference management and D2D
power control. Altogether these mechanisms compose a location-based D2D management method
that enables the integration of D2D communication with the cellular network.
The dissertation also contains an analysis of the impact that D2D communication can have
on the cellular network and vice versa. This analysis is based on the investigation of outage
probability of communication links under the assumption that radio resources are shared among
D2D users and cellular users.
The proposed location-based D2D management method was thoroughly investigated in a dedicated simulation tool called MACHINE, co-developed by the author. In the investigation, the
impact of the emergence of D2D communications in the cellular network was evaluated with the
main emphasis on the overall transmit power and spectrum eciency of the system.
The dissertation also includes a description of the D2D communication concept as well as
a categorization of dierent types of D2D communication, showing the advantages and drawbacks
of the presented solutions. The dissertation also contains a description of potential use cases of
D2D communications and the state of the art in the eld of D2D communication operating as
an underlay of the cellular system.
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Rozdziaª 1

Wst¦p
Komunikacja bezpo±rednia D2D (ang.

Device-to-Device ) jest uwa»ana za jedn¡ z kluczowych tech-

nik, które b¦d¡ wykorzystywane w systemach telekomunikacji bezprzewodowej nast¦pnych generacji. Komunikacja bezpo±rednia znajduje si¦ w±ród zalece« ITU-R zwi¡zanych z wymaganiami
stawianymi systemom typu IMT-Advanced. Dzi¦ki odpowiedniemu zastosowaniu komunikacji
bezpo±redniej mo»liwe jest odci¡»enie sieci rdzeniowej systemu komórkowego poprzez separacj¦
ruchu lokalnego od globalnego. W efekcie mo»na w ten sposób zwi¦kszy¢ sumaryczn¡ przepustowo±¢ w komórce. W obecnych systemach komórkowych caªy ruch pomi¦dzy u»ytkownikami
przenoszony jest z wykorzystaniem stacji bazowej, co w przypadku, gdy u»ytkownicy znajduj¡
si¦ w stosunkowo niewielkich odlegªo±ciach od siebie, jest znaczn¡ nadmiarowo±ci¡. Ponadto zastosowanie komunikacji bezpo±redniej pozwoli na zmniejszenie zu»ycia energii przez urz¡dzenia
dzi¦ki transmisji na mniejsze odlegªo±ci oraz otworzy mo»liwo±¢ pojawienia si¦ nowego rodzaju
usªug lokalnych.
Powszechnie uwa»a si¦, »e rozwój oraz umo»liwienie funkcjonowania komunikacji bezpo±redniej jest wyzwaniem z kilku powodów. Po pierwsze, u»ytkownicy chc¡cy komunikowa¢ si¦ bezpo±rednio musz¡ by¢ w stanie wzajemnie si¦ wykrywa¢. Po drugie, w odró»nieniu od istniej¡cych
rozwi¡za« typu ad-hoc (np. Bluetooth, Wi Direct) komunikacja bezpo±rednia dziaªaj¡ca w ramach sieci komórkowej powinna dziaªa¢ w harmonii z infrastruktur¡ sieci. Dotyczy to zarówno
fazy wykrywania urz¡dze« jak i samej fazy komunikacji. Dodatkowo fakt, »e dzisiejsze sieci oparte
na technologii LTE dziaªaj¡ na wielu podno±nych z ró»nymi szeroko±ciami pasma oraz dla ró»nych schematów dupleksu transmisji sprawia, »e integracja techniki D2D z rozwijanymi technologiami z rodziny LTE jest bardzo zªo»onym zadaniem.
Dziaªanie komunikacji typu D2D powinno odbywa¢ si¦ przezroczy±cie dla u»ytkownika pozwalaj¡c infrastrukturze sieci komórkowej na zachowanie kontroli nad poª¡czeniem. Mechanizmy
wspieraj¡ce komunikacj¦ bezpo±redni¡ ze strony infrastruktury musz¡ by¢ obecne nie tylko by
1
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chroni¢ zasoby radiowe sieci komórkowej, ale tak»e by umo»liwi¢ pojawianie si¦ nowych usªug.
Rozwa»aj¡c szeroki zakres zastosowa« komunikacji bezpo±redniej, zaczynaj¡c od bezpiecze«stwa
narodowego i publicznego, a na sieciach spoªeczno±ciowych ko«cz¡c, badania nad rozwojem tej
technologii wydaj¡ si¦ by¢ mocno uzasadnione.

1.1

Cel i teza rozprawy

Celem pracy jest opracowanie metody zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡ umo»liwiaj¡cej
wspóªistnienie w sieciach komórkowych u»ytkowników operuj¡cych na zasadzie komunikacji bezpo±redniej z u»ytkownikami dziaªaj¡cymi w zgodzie ze standardowymi procedurami komunikacji.
Zezwolenie u»ytkownikom na komunikacj¦ bezpo±redni¡ z wykorzystaniem zasobów radiowych
nale»¡cych do sieci komórkowej mo»e pozwoli¢ na popraw¦ efektywno±ci ich wykorzystania, a co
za tym idzie, na popraw¦ przepustowo±ci systemu. W pracy zostan¡ zawarte nowe rozwi¡zanie
dotycz¡ce rozdziaªu zasobów radiowych i mechanizmu sterowania moc¡ komunikacji bezpo±redniej z wykorzystaniem informacji o lokalizacji u»ytkowników w sieci. Zostan¡ równie» zaproponowane i zbadane metody przechodzenia urz¡dze« z trybu transmisji komórkowej do trybu
transmisji bezpo±redniej. Dodatkowym celem jest okre±lenie wpªywu komunikacji bezpo±redniej

vice versa.
Teza rozprawy jest nast¦puj¡ca: Zastosowanie lokalizacyjnej metody zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡ zintegrowan¡ z sieci¡ komórkow¡ pozwala na zwi¦kszenie efektywno±ci widmowej
systemu oraz zmniejszenie mocy nadawczej urz¡dze« w porównaniu z systemem, w którym komunikacja bezpo±rednia nie jest zastosowana.
na komunikacje komórkow¡ i

1.2

Plan rozprawy

Rozdziaª 2 opisuje koncepcje komunikacji D2D zintegrowanej z sieci¡ komórkow¡, przedstawia
tak»e podziaª komunikacji D2D ze wzgl¦du na wykorzystywany zakres cz¦stotliwo±ci wzgl¦dem
systemu nadrz¦dnego oraz przybli»a wady i zalety ka»dego z rozwi¡za«. W rozdziale tym przedstawiono tak»e potencjalne zastosowania komunikacji bezpo±redniej. Bazuj¡c na wynikach projektu
METIS (ang.

Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty Information

Society), w podrozdziale 2.2 opisano kilka scenariuszy, w których zastosowanie komunikacji bezpo±redniej mo»e by¢ uzasadnione. Natomiast w podrozdziale 2.3 opisano podstawowe komponenty
technologiczne umo»liwiaj¡ce integracj¦ komunikacji D2D z sieci¡ komórkow¡.
W rozdziale 3 zostaªa przedstawiona analiza wpªywu integracji komunikacji D2D z sieci¡
komórkow¡. W rozwa»aniach wykorzystano poj¦cie prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza.
Zaªo»eniem byªo to, »e komunikacja bezpo±rednia wspóªdzieli zasoby radiowe z u»ytkownikami
komórkowymi. Na podstawie autorskiego lematu wyznaczono prawdopodobie«stwa niedost¦pno-
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±ci ª¡cza zarówno dla u»ytkowników komórkowych, jak i tych wykorzystuj¡cych ª¡czno±¢ bezpo±redni¡ dla przypadków wspóªdzielenia zasobów ª¡cza w gór¦ i wspóªdzielenia zasobów ª¡cza
w dóª. W podrozdziale 3.3 zaprezentowano wyniki bada« dotycz¡cych prawdopodobie«stwa
niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego w sieci o wspóªczynniku ponownego wykorzystania pasma
równemu jedno±ci przy zaªo»eniu wspóªdzielenia pomi¦dzy komunikacj¡ D2D a komunikacj¡ komórkow¡ zasobów ª¡cza w gór¦.
W rozdziale 4 przedstawiono aktualny stan wiedzy dotycz¡cy zarz¡dzania wewn¡trzpasmow¡
komunikacj¡ D2D typu podkªadowego. Zostaªy w nim przedstawione mi¦dzy innymi ró»ne mechanizmy sterowania moc¡, a tak»e metody przydziaªu zasobów oraz selekcji trybu transmisji.
Rozdziaª 4 pokazuje równie» »e interferencje pomi¦dzy wspóªistniej¡cymi typami komunikacji s¡
traktowane jako gªówny problem integracji transmisji D2D z sieci¡ komórkow¡, jednak»e dzi¦ki
wykorzystaniu odpowiednich algorytmu zarz¡dzania mo»liwe jest zwi¦kszenie przepustowo±ci systemu przy zastosowaniu komunikacji bezpo±redniej.
W rozdziale 5 zawarto gªówny dorobek autora niniejszej rozprawy. W pierwszej kolejno±ci w rozdziale tym przedstawiono autorskie metody zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡
bazuj¡ce w swym dziaªaniu na informacji o poªo»eniu u»ytkowników. Zaproponowane rozwi¡zania dotycz¡ podstawowych mechanizmów umo»liwiaj¡cych integracj¦ komunikacji bezpo±redniej w sieci komórkowej, t.j. mechanizm wyboru trybu transmisji, algorytm alokacji zasobów
u»ytkowników D2D oraz mechanizm sterowania moc¡. W rozdziale 5 przedstawiono tak»e wspóªtworzony przez autora rozprawy pakiet symulacyjny MACHINE (ang.

ation tools with Advanced CHannel INterference modElling),

Mobile networks evalu-

przeznaczony do oceny dziaªania

sieci bezprzewodowych oraz technologii dost¦pu radiowego. W podrozdziale 5.2 przedstawiono
równie» opis ±rodowiska i modeli propagacyjnych (wykorzystywanych przez symulator) zaproponowanych w projekcie METIS, w którym autor braª udziaª. Zaproponowane rozwi¡zania zostaªy
zbadane i porównane z innymi rozwi¡zaniami z wykorzystaniem pakietu MACHINE, a wyniki
tych bada« przedstawiono w cz¦±ci 5.3.
Rozdziaª 6 stanowi podsumowanie niniejszej rozprawy.
Dodatkowo praca zostaªa wzbogacona o zaª¡czniki (A,B i C) uzupeªniaj¡ce rozwa»ania zamieszczone w rozdziale 3

Rozdziaª 2

Koncepcja komunikacji
bezpo±redniej w sieciach komórkowych
2.1

Wst¦p

W ostatnich latach wiele wysiªku wªo»ono w opracowanie i rozwój systemów komunikacyjnych
kolejnych generacji (np. LTE (ang.

Advanced )).

Long Term Evolution ) czy LTE-A (ang. Long Term Evolution

Takie systemy powinny zapewnia¢ mi¦dzy innymi lepsz¡ efektywno±¢ widmow¡,

wi¦ksze przepustowo±ci, mniejsze opó¹nienia oraz lepsz¡ efektywno±¢ energetyczn¡. W projekcie
METIS (ang.

Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty Information

Society ) [43] opracowano podstawy dla systemów pi¡tej generacji (5G) zakªadaj¡c, »e taki system,
wzgl¦dem obecnie istniej¡cych, powinien:



obsªu»y¢ 1000 razy wi¦kszy wolumen danych na jednostk¦ powierzchni,



obsªu»y¢ 10 do 100 razy wi¦cej podª¡czonych urz¡dze«,



zapewni¢ 10 do 100 razy wi¦ksz¡ szybko±¢ transmisji,



cechowa¢ si¦ dziesi¦ciokrotnie dªu»szym czasem »ycia baterii urz¡dze« urz¡dze«,



zmniejszy¢ pi¦ciokrotnie opó¹nienie komunikacji.

Te zaªo»enia maj¡ pomóc sprosta¢ wykªadniczemu wzrostowi wolumenowi danych przesyªanych przez sieci komórkowe. Dodatkowo przyszªe systemy komórkowe b¦d¡ musiaªy sprosta¢
wymaganiom stawianym przez nowe rodzaje usªug. Wielu naukowców przewiduje, »e w szczególno±ci usªugi lokalne b¦d¡ miaªy znacz¡cy wpªyw na rozwój komunikacji mobilnej. Rozwój
tych usªug ma sta¢ si¦ mo»liwy dzi¦ki zmniejszaniu kosztów infrastruktury oraz umo»liwieniu
ª¡czno±ci bezpo±redniej.
5
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Rysunek 2.1:

Komunikacja D2D w sieci komórkowej. CUE (ang. Cellular User Equipment ) - urz¡dzenie wykorzystuj¡ce ª¡czno±¢ komórkow¡, DUE (ang. D2D User Equipment ) - urz¡dzenie
wykorzystuj¡ce transmisj¦ bezpo±redni¡

Komunikacja bezpo±rednia postrzegana jest jako jedna z wa»niejszych technik wykorzystywanych w bezprzewodowych systemach przyszªych generacji. Zasada dziaªania tego typu ª¡czno±ci
oparta jest na zaªo»eniu, »e urz¡dzenia chc¡ce si¦ ze sob¡ komunikowa¢, znajduj¡ si¦ w niedu»ej odlegªo±ci od siebie. Ide¡ komunikacji D2D jest pomini¦cie ª¡cza pomi¦dzy urz¡dzeniami
u»ytkowników (UE, ang.

User Equipment ), a stacj¡ bazow¡

(BS, ang.

Base Station ) (przykªad

systemu z komunikacj¡ D2D znajduje si¦ na rys. 2.1). W zamian u»ytkownicy maj¡ mo»liwo±¢ wymiany danych bezpo±rednio. Istotne jest równie» to, »e poª¡czenie bezpo±rednie jest transparentne
dla u»ytkowników. U»ytkownicy nowoczesnych sieci komórkowych cz¦±ciej korzystaj¡ z usªug
wymagaj¡cych du»ych przepustowo±ci, które cz¦sto maj¡ charakter lokalny (np. udost¦pnianie
obrazu wideo, gry sieciowe, lokalne sieci spoªeczno±ciowe). Komunikacja bezpo±rednia mo»e by¢
kluczowa dla usªug tego typu. Wykorzystanie transmisji D2D w sieci komórkowej pozwoli m.in.
na zmniejszenie obci¡»enia sieci rdzeniowej, redukcj¦ zu»ycia energii, a tak»e zwi¦kszenie przepustowo±ci sieci. W literaturze [4], [21], [50] cz¦sto wskazywane s¡ rodzaje zysków jakie niesie za
sob¡ komunikacja D2D, s¡ to:

1. Zysk blisko±ci (ang.

proximity gain )

pozwalaj¡cy na uzyskiwanie wi¦kszych szybko±ci

transmisji przy mniejszych opó¹nieniach oraz potencjalnie mniejszym zu»yciu energii.

2. Zysk liczby przeskoków (ang.

hop gain ) wynikaj¡cy z pomini¦cia w ªa«cuchu transmisyj-

nym ª¡cza do stacji bazowej przez urz¡dzenia u»ytkowników.

3. Zysk ponownego wykorzystania pasma (ang.

reuse gain ) pozwalaj¡cy na zwi¦kszenie efek-

tywno±ci widmowej systemu i podniesienie warto±ci wspóªczynnika wykorzystania pasma
(FRF, ang.

Frequency Reuse Factor ) powy»ej jedno±ci [17]. Zysk ten jest wynikiem zaªo»e-

nia, »e komunikacja D2D mo»e wspóªdzieli¢ zasoby radiowe z u»ytkownikami komórkowymi.

2.1. WSTP

7

Ze wzgl¦du na wykorzystywane pasmo komunikacj¦ D2D mo»na podzieli¢ na dwie kategorie, tj. komunikacj¦ wewn¡trzpasmow¡ (ang.

inband ) oraz pozapasmow¡ (ang. outband ). Typowo

zakªada si¦, »e wewn¡trzpasmowa komunikacja wykorzystuje licencjonowany zakres cz¦stotliwo±ci i znajduje si¦ pod kontrol¡ sieci (np. stacji bazowej), natomiast pozapasmowa komunikacja
D2D wykorzystuje zakres cz¦stotliwo±ci dla zastosowa« przemysªowych ISM (ang.

Scientic and Medical ).

Industrial,

Spoªeczno±¢ naukowa wi¦kszo±¢ wysiªku wªo»yªa w badanie wewn¡trz-

pasmowej komunikacji D2D, poniewa» wykorzystanie licencjonowanego pasma umo»liwia wi¦ksz¡ kontrol¦ nad komunikacj¡ bezpo±redni¡. Dodatkowo pozapasmowe poª¡czenie D2D wymaga,
by urz¡dzenia ko«cowe posiadaªy dwa rodzaje interfejsów radiowych dostosowane do ró»nych
pasm (np. interfejs LTE i WiFi lub Bluetooth). Wewn¡trzpasmowe poª¡czenie bezpo±rednie
mo»na dalej podzieli¢ ze wzgl¦du na sposób wykorzystania licencjonowanego zakresu cz¦stotliwo±ci. Mo»na tu wyró»ni¢ komunikacj¦ D2D typu podkªadowego (ang.

Rysunek 2.2:

Podziaª komunikacji D2D

underlay )

oraz typu
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Rysunek 2.3:

nakªadkowego (ang.

Schemat wspóªistnienia komunikacji D2D z komunikacj¡ komórkow¡

overlay ).

W komunikacji D2D typu podkªadowego u»ytkownicy ª¡czno±ci

bezpo±redniej wspóªdziel¡ zasoby radiowe z u»ytkownikami ª¡cz¡cymi si¦ przez stacj¦ bazow¡.
Natomiast w komunikacji D2D typu nakªadkowego, ª¡czno±¢ mi¦dzy u»ytkownikami D2D odbywa si¦ w wydzielonym z licencjonowanego pasma zakresie cz¦stotliwo±ci. Podziaª komunikacji
D2D przedstawiono na rys. 2.2.
Zalet¡ wspóªdzielenia zasobów radiowych przez u»ytkowników D2D i komórkowych jest efektywniejsze wykorzystanie widma. Wi¡»e si¦ to jednak z kosztem w postaci wzajemnych interferencji. Problem interferencji mo»na wyeliminowa¢ wykorzystuj¡c dedykowane zasoby radiowe,
lecz w takim przypadku efektywno±¢ wykorzystania pasma jest mniejsza. Na rys. 2.3 przedstawiona jest typowa konguracja transmisji D2D zintegrowanej z sieci¡ komórkow¡. U»ytkownicy
D2D mog¡ wspóªdzieli¢ zasoby radiowe ª¡cza w gór¦ (UL) lub ª¡cza w dóª (DL). W zale»no±ci
od tego, które zasoby s¡ wspóªdzielone, w systemie pojawiaj¡ si¦ nowe schematy interferencji.
Przy wspóªdzieleniu zasobów w ª¡czu UL nadajnik D2D jest nowym ¹ródªem interferencji do±wiadczanych przez stacj¦ bazow¡ obsªuguj¡c¡ u»ytkowników komórkowych. Z drugiej strony
u»ytkownik CUE, z którym para D2D wspóªdzieli zasoby jest ¹ródªem interferencji dla odbiornika D2D. Przy wspóªdzieleniu zasobów w ª¡czu DL interferencje od nadajnika D2D s¡ zakªóceniem dla u»ytkownika CUE, natomiast obsªuguj¡ca stacja bazowa jest ¹ródªem interferencji dla
odbiornika D2D. Dziaªanie wewn¡trzpasmowej komunikacji bezpo±redniej, przy jednoczesnym
zezwoleniu na korzystanie z zasobów radiowych u»ytkowników komórkowych, cz¦sto jest porównywane do dziaªania radia kognitywnego [29], w którym u»ytkownik wtórny (komunikacja D2D)
wykorzystuje zasoby u»ytkownika pierwotnego (komunikacja komórkowa).
W niniejszej rozprawie rozpatrywana b¦dzie wewn¡trzpasmowa komunikacja D2D i wspóªdziel¡ca zasoby radiowe z u»ytkownikami komórkowymi. W dalszej cz¦±ci tego rozdziaªu przedstawione zostan¡ przykªady zastosowa« dla komunikacji D2D, a w dalszej kolejno±ci opisane
zostan¡ wyzwania jakie niesie za sob¡ zintegrowanie komunikacji D2D z sieci¡ komórkow¡.

2.2. PRZYKADY ZASTOSOWA DLA KOMUNIKACJI BEZPOREDNIEJ

2.2
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Przykªady zastosowa« dla komunikacji bezpo±redniej

Komunikacja bezpo±rednia mo»e mie¢ wiele zastosowa«. Jednym z pierwszych byªo wykorzystanie
ª¡czno±ci bezpo±redniej w celach zwi¦kszania zasi¦gu sieci przez u»ycie urz¡dze« u»ytkowników
jako przeka¹ników [37]. W dalszej kolejno±ci rozwa»ano komunikacj¦ D2D jako sposób na zwi¦kszenie efektywno±ci widmowej w sieciach komórkowych. Najpopularniejsze przykªady zastosowa«
komunikacji D2D to:



lokalna wymiana lmów,



lokalne gry sieciowe,



lokalne serwery danych,



Vehicle-to-Vehicle ) oraz pojazdami i infrastruktur¡ drogow¡ (V2I, ang. Vehicle-to-Infrastructure ) lub maszynami (M2M ang. Machine-toMachine ),



mobile stacje przeka¹nikowe,



ª¡czno±¢ dla jednostek u»yteczno±ci publicznej np. stra»y po»arnej, policji.

ª¡czno±¢ mi¦dzy pojazdami (V2V ang.

Jednym ze sztandarowych przykªadów zastosowania komunikacji bezpo±redniej jest przykªad koncertu, podczas którego organizator, za pomoc¡ lokalnego serwera multimediów udost¦pnia materiaªy promocyjne. Uczestnicy koncertu mog¡ pobiera¢ dane z tego serwera za pomoc¡
ª¡czno±ci D2D, a standardowe usªugi, jak poª¡czenia telefoniczne czy dost¦p do Internetu odbywaj¡ si¦ z wykorzystaniem sieci komórkowej. Takie rozwi¡zanie pozwoliªoby na odci¡»enie
sieci komórkowej, a sama ª¡czno±¢ D2D mogªaby by¢ transparentna dla u»ytkownika. U»ytkownik wprowadzaªby jedynie adres URL serwera, a sie¢ automatycznie zestawiªaby komunikacj¦
bezpo±redni¡ z serwerem. Podobny przykªad mo»na by zrealizowa¢ za pomoc¡ ju» istniej¡cych
standardów jak WiFi czy Bluetooth, lecz w obu przypadkach u»ytkownik musiaªby si¦ r¦cznie
ª¡czy¢ z serwerem.
Innym przykªadem zastosowania komunikacji D2D jest wykorzystanie jej do ª¡czno±ci przez

3rd Generation Partnership Project ) pracuje nad wykorzystaniem komunikacji D2D do usªug lokalnych ProSe (ang. Proximity Services ) zwi¡zanych z bezpiecze«stwem publicznym ze szczególnym naciskiem na sieci i ª¡czjednostki u»yteczno±ci publicznej. Grupa standaryzacyjna 3GPP (ang.

no±¢ . Rezultaty stara« 3GPP s¡ w du»ej mierze zawarte w 12 wydaniu specykacji [2].
Bogaty zbiór zastosowa« dla komunikacji D2D zostaª przedstawiony w dokumencie [44] opracowanym w projekcie METIS. Poni»ej znajduje si¦ opis kilku scenariuszy (TC, ang.
wymienionych w raporcie [44] wykorzystuj¡cych komunikacj¦ bezpo±redni¡:

Test Case )
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TC2 - Spoªeczno±¢ informacyjna w g¦stym ±rodowisku miejskim (ang. Dense urban
information society )
Jest to scenariusz, który zostaª opracowany z my±l¡ o potrzebie komunikacji mi¦dzy lud¹mi w ka»dym miejscu i w ka»dym czasie w g¦stym ±rodowisku miejskim. Rozwa»any jest transfer danych zarówno pomi¦dzy lud¹mi (uwzgl¦dniaj¡c bezpo±redni¡ wymian¦ informacji) jak i pomi¦dzy

Cloud ). W szczególno±ci wyró»nione s¡ dwa typy usªug, tj. usªugi w chmurze i usªugi zorientowane na urz¡dzenia (ang. Device-centric services ). Oprócz klasycznych usªug
lud¹mi i chmur¡ (ang.

takich jak przegl¡danie stron internetowych, pobieranie plików, wymiana wiadomo±ci e-mail,
czy korzystanie z sieci spoªeczno±ciowych, usªugi w chmurze dotyczy¢ b¦d¡ tak»e usªug wymagaj¡cych wi¦kszych przepustowo±ci i mniejszych opó¹nie« np. udost¦pniania lmów o bardzo
wysokiej rozdzielczo±ci (zarówno strumieniowanie sekwencji wizyjnych w czasie rzeczywistym
jak i wymiana plików z lmami). Komunikacja D2D mo»e z powodzeniem sªu»y¢ do realizacji
niektórych z wy»ej wymienionych usªug, w szczególno±ci tych o charakterze lokalnym jak, np.
udost¦pnianie plików wideo. Usªugi zorientowane na urz¡dzenia obejmuj¡ mi¦dzy innymi tzw.
rozszerzon¡ rzeczywisto±¢. Ró»nego rodzaju urz¡dzenia (np. czujniki, serwery danych, bazy danych) b¦d¡ ¹ródªem u»ytecznych informacji dla u»ytkowników o otaczaj¡cym ich ±rodowisku.
Lokalny charakter takich usªug sprawia, »e wykorzystanie komunikacji bezpo±redniej do takich
zastosowa« jest uzasadnione.

TC3 - Centrum handlowe (ang. Shopping mall )
Scenariusz ten charakteryzuje si¦ ró»norodno±ci¡ udost¦pnianych usªug zarówno tych zwi¡zanych z obiektem handlowym (np. interakcja pomi¦dzy klientami, zarz¡dzanie sklepami) jak i typowych usªug komunikacyjnych realizowanych wewn¡trz budynku przy du»ym zag¦szczeniu u»ytkowników. Wewn¡trz centrum handlowego b¦d¡ dost¦pne ró»nego rodzaju systemy radiowe m.in.
sieci komórkowe, punkty dost¦powe, sieci sensorowe. Komunikacja D2D mo»e znale¹¢ zastosowanie zwªaszcza w realizacji sieci sensorowych. Takie sieci maj¡ za zadanie sprawi¢, by do±wiadczenia
konsumentów centrum handlowego byªy lepsze np. przez uªatwienie nawigacji wewn¡trz budynku,
czy dzi¦ki usprawnieniu procesu pªatno±ci. ¡czno±¢ bezpo±rednia mo»e by¢ równie» wykorzystana do interakcji pomi¦dzy klientami w lokalnych sieciach spoªeczno±ciowych. Ponadto komunikacja D2D mo»e by¢ zastosowana przez sªu»by publiczne do realizacji usªug zwi¡zanych z bezpiecze«stwem.

TC4 - Stadion (ang. Stadium )
W scenariuszu TC4 próbuje si¦ znale¹¢ rozwi¡zanie dla problemu zwi¡zanego z bardzo du»ym
zag¦szczeniem urz¡dze« na niewielkim obszarze. Dodatkowo usªugi udost¦pnianie wedªug tego
scenariusza s¡ oferowane wyª¡cznie w trakcie imprez odbywaj¡cych si¦ na stadionie, co sta-
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wia pod znakiem zapytania sensowno±¢ inwestycji w infrastruktur¦. Komunikacja D2D w tym
scenariuszu mogªaby by¢ wykorzystana do lokalnej wymiany danych, b¡d¹ pomi¦dzy u»ytkownikami, b¡d¹ pomi¦dzy u»ytkownikami i infrastruktur¡ operatora dedykowan¡ dla tego scenariusza.
Wyzwaniem w tym scenariuszu jest zapewnienie niezawodnego i szerokopasmowego dost¦pu do
sieci w ±rodowisku, gdzie tymczasowo, na niewielkim obszarze, z usªug sieci chc¡ korzysta¢ dziesi¡tki tysi¦cy u»ytkowników, którzy z du»ym prawdopodobie«stwem znajduj¡ si¦ w obszarze
obsªugiwanym przez pojedyncz¡ stacj¦ bazow¡.

TC12 - Bezpiecze«stwo i efektywno±¢ ruchu drogowego (ang. Trac safety and efciency )
Scenariusz ten zakªada wykorzystanie komunikacji V2V i V2X do zwi¦kszenia bezpiecze«stwa
na drodze i popraw¦ efektywno±ci poruszania si¦ po drogach. Wymiana informacji pomi¦dzy pojazdami (np. informacje o robotach drogowych, warunkach pogodowych czy wypadkach) umo»liwi przewidywanie i zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym na drogach. Przykªadem mo»e by¢
asystent nagªego hamowania (ang.

emergency braking ),

który wykorzystuj¡c informacje od po-

jazdów znajduj¡cych si¦ w otoczeniu, b¦dzie reagowaª w taki sposób, by nie doszªo do kolizji.
Komunikacja mi¦dzy pojazdami mo»e te» by¢ wykorzystana do zwi¦kszenia efektywno±ci ruchu
pojazdów. Jednym z przykªadów wykorzystania ª¡czno±ci V2V jest autonomiczne poruszanie si¦
pojazdów w grupie tworz¡cych konwój (ang.

platooning ).

Wymiana informacji drog¡ radiow¡

pomi¦dzy pojazdami w konwoju pozwala zmniejszy¢ odlegªo±ci mi¦dzy nimi (do 3-5 m), co skutkuje redukcj¡ zu»ycia paliwa i emisji spalin. Autonomiczna jazda wymaga jednak niemal»e idealnej transmisji. Komunikacja bezpo±rednia oprócz zastosowania w ª¡czno±ci mi¦dzy pojazdami,
mo»e by¢ wykorzystana do wymiany informacji pomi¦dzy pojazdami a nara»onymi u»ytkownikami drogi (VRUs, ang.

Vulnerable Road Users ).

Typowym scenariuszem wykorzystania takiej

komunikacji jest informowanie kierowców o zbli»aj¡cych si¦ VRU w sytuacjach, gdy kierowca
mo»e, z ró»nych wzgl¦dów, nie by¢ ±wiadomy ich obecno±ci. U»ytkownicy VRUs do zbierania
potrzebnych informacji mog¡ wykorzysta¢ sensory wbudowane w telefony i za ich po±rednictwem
dokonywa¢ wymiany informacji, która ma na celu zapobie»enie niebezpiecznym sytuacjom.

2.3

Kluczowe technologie dla komunikacji bezpo±redniej

W tym podrozdziale zostan¡ opisane podstawowe komponenty technologiczne umo»liwiaj¡ce integracj¦ komunikacji D2D z sieci¡ komórkow¡. Wi¦kszo±¢ aktualnych prac naukowych na temat
komunikacji D2D dotyczy wewn¡trzpasmowej transmisji bezpo±redniej przy wspóªdzieleniu zasobów radiowych, st¡d w tym podrozdziale rozwa»any b¦dzie ten typ komunikacji bezpo±redniej.
Komunikacja D2D powinna umo»liwi¢ uzyskanie wszystkich korzy±ci, które mo»e przynie±¢, tj.
zyski blisko±ci, liczby przeskoków i wielokrotnego wykorzystania pasma. Aby to byªo mo»-
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liwe, konieczne s¡ odpowiednie mechanizmy trzech podstawowych komponentów komunikacji
bezpo±redniej:

mode selection ),



wyboru trybu transmisji (ang.



alokacji zasobów radiowych (RRA ang.



sterowania moc¡ (ang.

Radio Resource Allocation ),

power control ).

Mechanizmy przydziaªu zasobów i sterowania moc¡ maj¡ du»e znaczenie dla wewn¡trzpasmowej komunikacji D2D i wspóªdziel¡cej zasoby radiowe z u»ytkownikami komórkowymi, poniewa»
maj¡ równie» za zadanie niwelowanie wzajemnego negatywnego wpªywu obu typów komunikacji. Nale»y tak»e nadmieni¢, »e wszystkie podstawowe komponenty komunikacji D2D s¡ ze sob¡
silnie powi¡zane, co sprawia, »e granica pomi¦dzy odpowiednimi mechanizmami jest cz¦sto zatarta. Dla przykªadu, mechanizm sterowania moc¡ mo»e by¢ skªadnikiem mechanizmu alokacji
zasobów i zarz¡dzania interferencjami. Cz¦sto jest te» tak, »e wybór trybu transmisji zale»y od
dost¦pno±ci zasobów radiowych. Wida¢ wi¦c, »e na problem integracji komunikacji D2D w sieci
komórkowej nale»y patrze¢ caªo±ciowo.

2.3.1

Wybór trybu transmisji

Mechanizm wyboru trybu transmisji ma za zadanie podejmowanie decyzji z jakiego trybu maj¡
korzysta¢ u»ytkownicy znajduj¡cy si¦ w sieci. Zazwyczaj do wyboru s¡ dwa podstawowe tryby
transmisji (rys. 2.4):



Tryb komórkowy,

w którym u»ytkownicy komunikuj¡ si¦ ze sob¡ w standardowy spo-

sób z wykorzystaniem stacji bazowej.



Tryb bezpo±redni, w którym u»ytkownicy pomijaj¡ przeskok do stacji bazowej i wymieniaj¡
ze sob¡ dane bezpo±rednio.

Oprócz tych dwóch podstawowych trybów transmisji mo»liwe jest te» wykorzystanie trybu hybrydowego (rys. 2.5), zaproponowanego przez autora rozprawy w [46, 48, 47]. W trybie tym
komunikacja bezpo±rednia wspomagana jest przez stacje bazow¡ przy wykorzystaniu kodowania
sieciowego (ang.

network coding ).

Decyzje o tym, który tryb wybra¢, nale»y podejmowa¢ z uwzgl¦dnieniem korzy±ci, jakie nios¡
za sob¡ wszystkie tryby. Jednym z takich kryteriów mo»e by¢ moc nadawcza urz¡dze«. Komunikacja bezpo±rednia mo»e wymaga¢ mniejszej mocy nadawczej ni» ª¡czno±¢ ze stacj¡ bazow¡,
co b¦dzie uzasadnionym powodem wybrania wªa±nie tego trybu transmisji. Innym przykªadem
kryterium mog¡ by¢ konkretne wymagania usªugi, w której komunikacja miaªaby zosta¢ wykorzystana.
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Rysunek 2.4:

Rysunek 2.5:

Tryb komórkowy

(b)
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Tryb D2D

Podstawowe tryby transmisji w sieci ze zintegrowan¡ komunikacj¡ D2D

Hybrydowy tryb transmisji. Komunikacja D2D wspomagana przez stacje bazow¡ z wykorzystaniem kodowania sieciowego

Mo»liwo±¢ zastosowania komunikacji D2D mo»e by¢ ograniczona przez wiele praktycznych
aspektów. Na przykªad kanaª radiowy na ª¡czu bezpo±rednim mo»e mie¢ gorsze warunki propagacyjne ni» ten na ª¡czu u»ytkownik-stacja bazowa. Pojawia si¦ w tym miejscu problem raportowania stanu kanaªu pomi¦dzy urz¡dzeniami. By mie¢ peªn¡ kontrol¦ nad urz¡dzeniami w sieci,
system powinien zna¢ stan kanaªu (CS ang.
sieci. W przypadku, gdy mamy
jemno±ci kanaªu (ang.
przesyªania

R

K

channel state ) pomi¦dzy wszystkimi u»ytkownikami

urz¡dze« w sieci, przy zaªo»eniu obowi¡zywania zasady wza-

channel reciprocity ),

wymagaªoby to w ka»dym odst¦pie raportowania

raportów z informacj¡ o stanie kanaªu CSI (ang.

Channel State Information ),

gdzie:

R=

K!
.
2!(K − 2)!

(2.1)

Ró»norodno±¢ zastosowa« dla komunikacji D2D sprawia, »e wymagania dotycz¡ce skali czasu
mechanizmu wyboru trybu transmisji maj¡ istotne znaczenie. Dodatkowo wybór trybu transmisji
jest mocno powi¡zany z zagadnieniem alokacji zasobów radiowych oraz zarz¡dzania interferen-
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cjami. Wszystko to sprawia, »e w sieciach o du»ym zag¦szczeniu u»ytkowników odpowiedni wybór
trybu transmisji nie jest bez znaczenia.

2.3.2

Zarz¡dzanie zasobami i interferencj¡

Zarz¡dzanie zasobami oraz interferencjami jest kluczowym komponentem wewn¡trzpasmowej komunikacji bezpo±redniej. Jak ju» wspomniano w podrozdziale 2.1, wprowadzenie mo»liwo±ci bezpo±redniej transmisji przy jednoczesnym zezwoleniu na wspóªdzielenie zasobów powoduje pojawienie si¦ nowych schematów interferencji w sieci. Interferencje mog¡ by¢ do±wiadczane zarówno
przez u»ytkowników korzystaj¡cych z trybu komórkowego, jak i tych korzystaj¡cych z trybu bezpo±redniego. Schemat nowych interferencji w sieci zale»y od tego, która cz¦±¢ zasobów radiowych
jest wspóªdzielona (zasoby ª¡cza w gór¦ lub w dóª):

Wspóªdzielenie zasobów ª¡cza UL
W przypadku wspóªdzielenia zasobów ª¡cza UL (rys. 2.6a) nadajnik D2D (DU ET X ) jest
¹ródªem interferencji dla u»ytkownika komórkowego (CU ESH ), z którym wspóªdzieli zasoby. Interferencje w tym przypadku s¡ do±wiadczane przez stacj¦ bazow¡ obsªuguj¡c¡
u»ytkownika

CU ESH .

Z drugiej strony u»ytkownik

CU ESH

zakªóca transmisj¦ do odbior-

nika D2D (DU ERX ).

Wspóªdzielenie zasobów ª¡cza DL
Przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza DL (rys. 2.6b) nadajnik D2D (DU ET X ) jest ¹ródªem
interferencji dla u»ytkownika komórkowego (CU ESH ), z którym komunikacja bezpo±rednia
wspóªdzieli zasoby. Jednak»e, w tym przypadku zakªócenia odczuwane s¡ bezpo±rednio
przez u»ytkownika

CU ESH .

Z kolei ¹ródªem interferencji dla odbiornika D2D (DU ERX )

w tym schemacie jest stacja bazowa obsªuguj¡ca u»ytkownika

(a)

Wspóªdzielenie zasobów ª¡cza UL

Rysunek 2.6:

(b)

CU ESH .

Wspóªdzielenie zasobów ª¡cza DL

Schematy interferencji przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza UL (a) lub DL (b). Linie ci¡gªe
- po»¡dana transmisja, linie przerywane - zakªócenia
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Przykªad alokacji zasobów. Liczby przy liniach oznaczaj¡ warto±¢ raportowanego CQI

Celem alokacji zasobów i zarz¡dzania interferencjami jest taki przydziaª zasobów, by interferencje pomi¦dzy oboma trybami transmisji byªy jak najmniejsze. Dla przykªadu rozwa»my
schemat z rys. 2.7. W pojedynczej komórce znajduje si¦

K=5

u»ytkowników, przy czym

J =2

dziaªa w trybie transmisji bezpo±redniej. Zaªó»my, »e system dziaªa z wykorzystaniem wielodost¦pu OFDMA i do dyspozycji s¡

N =3

bloki zasobów. Komunikacja D2D wspóªdzieli z u»yt-

kownikami komórkowymi zasoby ª¡cza w gór¦. Jako±¢ kanaªu pomi¦dzy urz¡dzeniami w sieci
okre±lona jest przez wska¹nik CQI (ang.

Channel Quality Indicator).

Im wy»sza warto±¢ CQI,

tym kanaª ma lepsze wªasno±ci propagacyjne. Zadaniem alokacji zasobów jest takie przyporz¡dkowanie bloków zasobów u»ytkownikom, aby oba tryby transmisji mogªy wspóªistnie¢ ze sob¡
przy jednocze±nie minimalnym wzajemnym oddziaªywaniu.
Przydziaª zasobów powinien uwzgl¦dnia¢ zarówno wymagania u»ytkowników CUE jak i u»ytkowników DUE. St¡d przydziaªu nale»y dokona¢ na dwóch poziomach. Komunikacja D2D nie
powinna znacz¡co wpªywa¢ na komunikacj¦ komórkow¡ i

vice versa.

Analizuj¡c schemat z rys.

2.7 z perspektywy urz¡dze« CUE u»ytkownik o indeksie 3 ma wska¹nik CQI do stacji bazowej o najwi¦kszej warto±ci, w zwi¡zku z czym, gdyby nadajnik D2D wykorzystywaª bloki zasobów przypisane temu u»ytkownikowi, to wpªyw na komunikacje komórkow¡ byªby najmniejszy.
Z drugiej strony, patrz¡c z perspektywy odbiornika D2D, warto±¢ CQI ª¡cza mi¦dzy CUE3 a odbiornikiem D2D jest najwi¦ksza spo±ród dost¦pnych. W zwi¡zku z czym u»ytkownik 3 najbardziej
zakªócaªby transmisj¦ bezpo±redni¡. Z kolei jako±¢ kanaªu do stacji bazowej u»ytkownika o indeksie 1 jest niska st¡d na tego u»ytkownika nadajnik D2D oddziaªywaªby najbardziej. Najlepszym
rozwi¡zaniem w tym przypadku jest wybór u»ytkownika CUE2 jako tego, z którym nadajnik
DUET X b¦dzie wspóªdzieliª bloki zasobów. Wska¹nik CQI u»ytkownika 2 do stacji bazowej jest
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zbli»ony do wska¹nika u»ytkownika 3, natomiast jego oddziaªywanie na odbiornik DUERX jest
du»o mniejsze ni» urz¡dzenia CUE3 .
Mechanizm przydziaªu zasobów powinien równie» uwzgl¦dnia¢ problemy mobilno±ci urz¡dze« i zmienno±¢ kanaªu radiowego. Dlatego równie istotna jest skala czasu metod alokacji bloków zasobów. Mniejsza skala czasu wymaga wi¦kszego nakªadu sygnalizacyjnego (np. cz¦stszego
raportowania o stanie kanaªu), z drugiej strony dªugoterminowy przydziaª zasobów nie zapewni
optymalnego dziaªania systemu w przypadku, gdy stan sieci zmienia si¦ bardzo dynamiczne.
Dodatkowo problemy te nabieraj¡ wi¦kszego znaczenia wraz ze wzrostem liczby urz¡dze« komunikacji D2D w sieci.

2.3.3

Sterowanie moc¡

Mechanizm sterowania moc¡ ma istotne znaczenie dla sieci komórkowych ze zintegrowan¡ komunikacj¡ bezpo±redni¡. Odpowiedni algorytm sterowania moc¡ jest efektywnym sposobem na koordynacj¦ interferencji wynikaj¡cych ze wspóªistnienia dwóch rodzajów komunikacji. Zasadniczo
interferencje wewn¡trzkomórkowe zale»¡ wªa±nie od mocy sygnaªów nadawanych przez urz¡dzenia
znajduj¡ce si¦ w danej komórce. W komunikacji D2D wspóªdziel¡cej zasoby radiowe z komunikacj¡ komórkow¡ moce nadawcze musz¡ by¢ odpowiednio dobierane tak, by transmisje D2D miaªy
jak najmniejszy wpªyw na komunikacj¦ komórkow¡ przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jako±ci transmisji dla komunikacji D2D. Mechanizm sterowania moc¡ powinien realizowa¢
dwa podstawowe cele:



minimalizacj¦ mocy transmisji,



maksymalizacj¦ przepustowo±ci.

Efektem minimalizacji mocy nadawczej jest przede wszystkim zmniejszenie zu»ycia energii, a co za tym idzie zwi¦kszenie czasu »ycia baterii urz¡dze«. Ponadto im mniejsze moce
nadawcze pomi¦dzy urz¡dzeniami w parze D2D, tym potencjalnie mniejsze oddziaªywanie na
komunikacj¦ komórkow¡. Pod poj¦ciem maksymalizacji przepustowo±ci kryje si¦ problem optymalizacyjny, polegaj¡cy na zapewnieniu mo»liwie jak najwi¦kszej ª¡cznej przepustowo±ci w sieci
przy minimalizacji interferencji i optymalizacji równie» mocy nadawczej.

2.4

Podsumowanie

W rozdziale tym zostaªa opisana koncepcja komunikacji D2D zintergowanej z sieci¡ komórkow¡.
Przedstawiono podziaª komunikacji D2D ze wzgl¦du na wykorzystywany zakres cz¦stotliwo±ci
wzgl¦dem systemu nadrz¦dnego oraz przybli»ono wady i zalety podstawowych typów komunikacji. Najwi¦kszy potencjaª pod wzgl¦dem usprawnienia dziaªania sieci komórkowej ma transmisja
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bezpo±rednia wykorzystuj¡ca pasmo komórkowe przy wspóªdzieleniu zasobów radiowych z u»ytkownikami komórkowymi.
Przedstawiono tak»e potencjalne zastosowania dla komunikacji bezpo±redniej. Podstawowym
celem integracji ª¡czno±ci D2D w sieci komórkowej jest zwi¦kszenie efektywno±ci widmowej systemu. Jednak»e mo»na j¡ równie» wykorzysta¢ w celu zwi¦kszania zasi¦gu sieci przez u»ycie
urz¡dze« u»ytkowników jako przeka¹ników. Najcz¦±ciej odnajdywane w literaturze przykªady
usªug wykorzystuj¡cych komunikacje D2D to: lokalna wymiana lmów, lokalne gry sieciowe, lokalne serwery danych, ª¡czno±¢ V2V lub M2M, mobilne stacje przeka¹nikowe, czy ª¡czno±¢ dla
jednostek u»yteczno±ci publicznej np. stra»y po»arnej, policji. Bazuj¡c na wynikach projektu
METIS, w podrozdziale 2.2 opisano tak»e kilka scenariuszy, w których uzasadnione mo»e by¢
zastosowanie komunikacji bezpo±redniej.
W podrozdziale 2.3 opisano podstawowe komponenty technologiczne umo»liwiaj¡ce integracj¦ komunikacji D2D w sieci komórkowej tj. wybór trybu transmisji, alokacja zasobów radiowych
i sterowanie moc¡. Pokazano, »e integracja komunikacji D2D wspóªdziel¡cej zasoby radiowe z komunikacj¡ komórkow¡ nie jest prostym zadaniem. Problem integracji nale»y rozpatrywa¢ caªo±ciowo, z uwzgl¦dnieniem przenikania si¦ podstawowych mechanizmów ª¡czno±ci bezpo±redniej.
W podrozdziale tym ograniczono si¦ do ogólnego przedstawienia skªadników technologicznych
komunikacji D2D, natomiast stan wiedzy na ich temat zostanie przybli»ony w rozdziale 4.

Rozdziaª 3

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci
ª¡cza w sieci komórkowej dziel¡cej
zasoby z komunikacj¡ bezpo±redni¡
Jednym z parametrów pozwalaj¡cym oceni¢ jako±¢ transmisji jest prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza (ang.

outage probability ).

W systemach z interferencjami prawdopodobie«stwo

niedost¦pno±ci ª¡cza mo»na zdeniowa¢ jako prawdopodobie«stwo zdarzenia, »e chwilowa warto±¢ stosunku mocy sygnaªu do mocy szumu i interferencji (SINR)
warto±ci progowej

γ

spadnie poni»ej ustalonej

γ0 :
P (γ < γ0 )

(3.1)

Nowoczesne sieci komórkowe bazuj¡ce na standardach LTE czy LTE-A wykorzystuj¡ 2 transmisji technik¦ wielodost¦pu OFDMA. St¡d zaªo»enie, »e do wyznaczenia i analizy prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza w sieci komórkowej ze zintegrowan¡ komunikacj¡ bezpo±redni¡
posªu»y system wykorzystuj¡cy wªa±nie t¦ technik¦. W literaturze, a w szczególno±ci w [56] i [57],
znale¹¢ mo»na rozwa»ania na temat prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza w systemach komórkowych wykorzystuj¡cych komunikacj¦ D2D, jednak ograniczaj¡ si¦ one do analizy w pojedynczej komórce sieci lub w sieciach ze wspóªczynnikiem wykorzystania pasma FRF mniejszym ni» jeden. Taka analiza nie daje jednak peªnego obrazu wpªywu integracji komunikacji
bezpo±redniej z sieci¡ komórkow¡. Na potrzeby tego rozdziaªu, zaªo»ono »e wspóªczynnik FRF
rozpatrywanej sieci komórkowej b¦dzie wynosiª jeden.
Na rys. 3.1 przedstawiono model rozwa»anego systemu. W modelu tym u»ytkownicy komórkowi wspóªdziel¡ bloki zasobów radiowych (RRB ang.

Radio Resource Block ) z komunikacj¡

bezpo±redni¡. Stacje bazowe (BS) umiejscowione s¡ w ±rodkach komórek o sze±ciok¡tnym ksztaªcie i dªugo±ci kraw¦dzi równej R. Odlegªo±¢ mi¦dzy stacjami bazowymi (ISD ang.
19
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Rysunek 3.1:

Distance )

w sieci wynosi

oznaczonego jako
to±¢ k¡ta

ϕCi

Ci ,

S=

√

3R.

Model rozpatrywanego systemu

Pozycja ka»dego z u»ytkowników sieci komórkowej (CUE),

podana jest we wspóªrz¦dnych biegunowych poprzez par¦

opisana jest rozkªadem równomiernym (fϕC

i

(ϕCi ))

z przedziaªu

(rCi , ϕCi ).

[0, 2π).

War-

Odlegªo±¢

u»ytkownika komórkowego od obsªuguj¡cej go stacji bazowej ograniczona jest przez sze±ciok¡tny
ksztaªt komórki, st¡d
zale»y od zmiennej

rCi

ϕCi

jest zmienn¡ losow¡ o rozkªadzie równomiernym, którego przedziaª

:

 


S


 U 0, |sin(ϕCi )|+√3|cos(ϕCi )|
rCi (ϕCi ) =




S

 U 0, 2 sin(ϕ
|
Ci )|

dla

ϕCi ∈< 0, π/3) ∪ (2π/3, 4π/3) ∪ (5π/3, 2π)

dla

ϕCi ∈< π/3, 2π/3 > ∪ < 4π/3, 5π/3 >
(3.2)

gdzie

U (a, b)

oznacza rozkªad równomierny w przedziale

< a, b >.

Sposób wyznaczenia górnej

granicy tych przedziaªów zostaª przedstawiony w aneksie A.
W systemie poza u»ytkownikami sieci komórkowej znajduj¡ si¦ równie» u»ytkownicy wykorzystuj¡cy komunikacj¦ bezpo±redni¡. Rozwa»ana b¦dzie jedna para u»ytkowników D2D poªo»ona w komórce obsªugiwanej przez stacj¦ bazow¡ BS1. Odbiornik D2D

(DR )

umiejscowiony
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jest w sposób identyczny jak u»ytkownicy komórkowi. Jego pozycja jest dana par¡
miast nadajnik D2D (DT ) znajduje si¦ na okr¦gu o promieniu

dD

(rd , ϕd ). Nato-

i ±rodku w pozycji odbiornika

DR .
Para D2D mo»e wykorzystywa¢ te same zasoby radiowe co u»ytkownicy komórkowi. Mog¡
to by¢ zarówno zasoby ª¡cza w gór¦, jak i ª¡cza w dóª. Niezale»nie od tego, które zasoby s¡
wspóªdzielone, komunikacja bezpo±rednia stanowi nowe ¹ródªo interferencji w sieci.
Do analizy nowo powstaªych schematów interferencji, która jest tematem dalszej cz¦±ci tego
rozdziaªu, wykorzystany zostanie Lemat 1 przedstawiony przez autora rozprawy w [51]:

Lemat 1. Niech |h0 |2 b¦dzie zmienn¡ losow¡ o rozkªadzie wykªadniczym, natomiast s b¦dzie sum¡
N = M +L zmiennych losowych o rozkªadzie wykªadniczym, przy czym M z nich ma ró»n¡ ±redni¡
wynosz¡c¡ 1/λm , natomiast L posiada tak¡ sam¡ ±redni¡ równ¡ 1/λe :
s=

M
X

|hm |2 /λm +

m=1

L
X

|hl |2 /λe

(3.3)

l=1

Niech x = |h0 |2 /λ0 , y = s + δ , i λ0 , λm , λe , δ > 0, wtedy dystrybuanta zmiennej losowej z = x/y
jest dana wzorem:
Fz (z) =

M
X


Em

m=1

λm e−λ0 zδ
1−
λ0 z + λm


+

L
X
l=1



λle e−λ0 zδ
,
Al 1 −
(λ0 z + λe )l

(3.4)

gdzie δ jest staª¡, natomiast symbole Em i Al s¡ zdeniowane w nast¦puj¡cy sposób:

Em =

λe
λe − λm

M
Y

L

u=1,u6=m

λu
.
λu − λm

(3.5)

Wspóªczynniki Al mo»na wyznaczy¢ rozwi¡zuj¡c system L równa«, który jest utworzony przez
wybranie L niejednakowych warto±ci λ ró»nych od λm i λe .


λe
λe − Bp

L Y
M
m=1

M
L
X
X
λm
Em λm
Al λ e
=
+
,
λm − Bp
λm − Bp
(λe − Bp )l
m=1

(3.6)

l=1

gdzie Bp z p = 1, 2, . . . , L oznacza jedn¡ z L warto±ci λ. Al jest elementem wektora:
A = C −1 D = [A1 , A2 , . . . , AL ]T ,

(3.7)

za± C jest kwadratow¡ macierz¡ o rozmiarze L × L, z elementami:

Cuv =

λe
λe − Bu

v

,

(3.8)

natomiast elementy wektora D = [D1 , D2 , . . . , DL ]T to:

Du =

λe
λe − Bu

W obu przypadkach u, v = 1, 2, . . . , L.

L Y
M
m=1

M
X
λm
λm Em
−
.
λm − Bu
λm − Bu
m=1

(3.9)
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Dowód: Powoªuj¡c si¦ na równianie (5-18) [41] funkcje g¦sto±ci prawdopodobie«stwa zmiennych losowych

gdzie

xiy

mo»na wyrazi¢ za pomoc¡ nast¦puj¡cych równa«:

fx (x) = λ0 e−λ0 x H(x)

(3.10)

fy (y) = fs (y − δ)H(y − δ)

(3.11)

H(.) jest funkcj¡ skokow¡ Heaviside'a. Wykorzystuj¡c wyprowadzenia z [36] funkcja g¦sto±ci

prawdopodobie«stwa zmiennej losowej

fs (s) =

M
X

s

dana jest zale»no±ci¡:

Em λm e−λm s +

m=1

L
X

Al

l=1

sl−1 λle e−λe s
,
Γ(l)

(3.12)

gdzie:

Z∞
Γ(l) =

tn−1 e−t dt,

(3.13)

0
jest tzw. funkcj¡ gamma.
Wstawiaj¡c (3.12) do (3.11), otrzymujemy:

"
fy (y) =

M
X

Em λm e−λm (y−δ) +

L
X

m=1

l=1

#
(y − δ)l−1 λle e−λe (y−δ)
H(y − δ)
Al
Γ(l)

(3.14)

Wykorzystuj¡c równanie (6-59) [41], funkcja g¦sto±ci prawdopodobie«stwa zmiennej losowej

x/y

z=

jest równa:

Z∞
fz (z) =

yfx (yz)fy (y)dy .

(3.15)

δ
Wstawiaj¡c równania (3.10) i (3.11) do (3.15) otrzymujemy:

fz (z) =

M
X

λ0 λm Em e

m=1

+

Z∞

ye−y(λ0 z+λm ) dy

δ

Z∞
L
X
λ 0 λ l Al
e

l=1

λm δ

Γ(l)

y(y − δ)l−1 eλ0 yz e−λe (y−δ) dy

(3.16)

δ

Rozwi¡zuj¡c caªki z (3.16) (rozwi¡zanie w dodatku B) otrzymamy:

"
fz (z) = λ0 e−λ0 zδ

M
X

m=1

λm Em Φm (z) +

L
X
l=1

#
λle Al Φl (z)

(3.17)
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gdzie:

Φm (z) =

Φl (z) =
Ostatecznie dystrybuanta

Z

fz (z)

1
δ
+
λ0 z + λm (λ0 z + λm )2

(3.18)

l
δ
+
l
(λ0 z + λe )
(λ0 z + λe )l+1

(3.19)

mo»e by¢ wyra»ona za pomoc¡ równania:

z

fz (x)dx

Fz (z) =
0

"
= λ0

M
X

z

Z
λm Em

e−λ0 xδ Φm (x)dx +

0

m=1

L
X

λle Al

Z

z

#
e−λ0 xδ Φl (x)dx

(3.20)

0

l=1

Rozwi¡zanie caªek równania (3.20) (rozwi¡zanie w dodatku C) prowadzi do:

Fz (z) =

M
X
m=1


 X


L
λm e−λ0 zδ
λl e−λ0 zδ
Em 1 −
+
Al 1 − e
λ0 z + λm
(λ0 z + λe )l

(3.21)

l=1


Powy»szy lemat mo»e by¢ wykorzystany do wyznaczenia prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci
ª¡cza (zale»no±¢ (3.1)) w systemie wykorzystuj¡cym komunikacj¦ bezpo±redni¡. Stosunek mocy
sygnaªu do mocy szumu i interferencji mo»na zapisa¢ w postaci:

γ=

Sygnaª
Szum + Interf erencje

(3.22)

Przy zaªo»eniu, »e licznik i mianownik powy»szego wzoru s¡ niezale»nymi zmiennymi losowymi
speªniaj¡cymi zaªo»enia lematu 1, to mo»na go wykorzysta¢ do wyznaczenia ±redniego prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza uwzgl¦dniaj¡c wszystkie mo»liwe pozycje interferuj¡cych
u»ytkowników (L1 , . . . , LN ):

Z
P r[γ < γ0 |L1 , . . . , LN ] =

Z
···

L1

Fγ (γ)fr1 (r1 )fϕ1 (ϕ1 ) · · · frN (rN )fϕN (ϕN )drC1 dϕ1 · · · drCN dϕN ,

LN
(3.23)

gdzie rozkªady

frN (rN ) i fϕN (ϕN )

okre±laj¡ pozycje

N -tego

u»ytkownika we wspóªrz¦dnych bie-

gunowych.
Zastosowanie powy»szych wyprowadze« zamieszczono w kolejnych podrozdziaªach (3.1, 3.2
i 3.3).
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Rysunek 3.2:

3.1

Schemat interferencji pochodz¡cych z nadajnika D2D przy wspóªdzieleniu ª¡cza w gór¦

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza w gór¦

Jak ju» wspomniano w rozdziale 2, wspóªdzielenie zasobów ª¡cza w gór¦ pomi¦dzy u»ytkowników
komórkowych i u»ytkowników D2D wprowadza nowe schematy interferencji w sieci. U»ytkownicy
komórkowi s¡ ¹ródªem interferencji dla odbiorników komunikacji D2D. Z drugiej strony nadajniki D2D generuj¡ interferencj¦ dla u»ytkowników komórkowych, które w tym przypadku, s¡
odbierane przez obsªuguj¡ce stacje bazowe.

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza u»ytkowników komórkowych
Schemat interferencji dla ª¡cza komórkowego przedstawiono rys. 3.2. Na schemacie tym nadajnik

DT

jest dodatkowym ¹ródªem interferencji dla u»ytkowników komórkowych. Zakªócenia, ozna-

czone na rys. 3.2 przerywanymi liniami, s¡ odbierane przez stacje bazowe obsªuguj¡ce u»ytkowników komórkowych wspóªdziel¡cych zasoby radiowe z par¡ D2D. Poniewa» rozwa»any jest
system z FRF równym jedno±ci, oprócz interferencji pochodz¡cych z komunikacji bezpo±redniej
ka»da stacja bazowa odbiera zakªócenia od innych u»ytkowników komórkowych obsªugiwanych
przez s¡siaduj¡ce komórki. Dla przykªadu, na rys. 3.2 pokazano interferencje od u»ytkowników
komórkowych do±wiadczane przez stacj¦ bazow¡ numer jeden.
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Rozwa»aj¡c geometri¦ z rys. 3.2 i uogólniaj¡c j¡ na sie¢ skªadaj¡c¡ si¦ z
SINR dla

i-tego

N

komórek, stosunek

u»ytkownika CUE dziel¡cego zasoby z ª¡czem D2D i obsªugiwanego przez

n-t¡

stacj¦ bazow¡ jest opisany zale»no±ci¡:

−α

|hni |2 Pci dnci

γni =

N
P
k=1, k6=i

gdzie

hni

i

hnk

,

(3.24)

−α

2
2
|hnk |2 Pck d−α
nck + |hnd | Pd dnd + σn

to wspóªczynniki kanaªu mi¦dzy

n-t¡

stacj¡ bazow¡, a odpowiednio

tym u»ytkownikiem komórkowym, przy czym u»ytkownik

ci

i-tym

i

k-

jest aktualnie obsªugiwanym u»yt-

kownikiem, natomiast pozostali u»ytkownicy s¡ ¹ródªem interferencji pochodz¡cych z s¡siednich
komórek systemu. Wspóªczynnik kanaªu

hnd

odpowiada wspóªczynnikowi pomi¦dzy

n-t¡

stacj¡

bazow¡ a znajduj¡cym si¦ w jej obszarze nadajnikiem D2D. Zaªo»ono, »e wszystkie wspóªczynniki kanaªu s¡ zmiennymi losowymi o zespolonym rozkªadzie Gaussa

CN (0, 1) (podobne zaªo»enie

2
przyj¦to w nast¦pnych podrozdziaªach), za± σn to wariancja addytywnego biaªego szumu gaussowskiego (AWGN). Moce nadawcze u»ytkowników komórkowych oznaczone s¡ przez
dajnika D2D przez

Pd .

oznaczone s¡ przez

dnci , dnck

Odlegªo±ci pomi¦dzy u»ytkownikami w systemie a
i

oraz nadajnika D2D. Parametr

dnd ,
α

odpowiednio dla

i-tego

i

k -tego

n-t¡

Pci i Pck , a nastacj¡ bazow¡

u»ytkownika komórkowego

to wspóªczynnik tªumienia mocy.

Tematem rozdziaªu jest wpªyw komunikacji D2D na sie¢ komórkow¡, st¡d prawdopodobie«-

n-tej

stwo niedost¦pno±ci ª¡cza komórkowego w

komórce uwarunkowane b¦dzie jedynie przez

pozycj¦ nadajnika D2D (Ldn ) i wyra»one jest za pomoc¡ zale»no±ci:

γ0

Z
P r[γni < γ0 ] =
gdzie

Fγni (· )

i

fγni (γni )

fγni (γni )dγni = Fγni (γ0 ),

0

(3.25)

to dystrybuanta i funkcja g¦sto±ci prawdopodobie«stwa

γni ,

a

γ0

to

zaªo»ony próg SINR poni»ej którego ª¡cze uznaje si¦ za niedost¦pne.
Oznaczmy:

−α

Pci dnci = 1/λni ,

(3.26)

−α

Pck dnck = 1/λnk ,

(3.27)

−α

Pd dnd = 1/λnd .

(3.28)

Wstawiaj¡c równania (3.26) - (3.28) do (3.24) otrzymujemy:

γni =

|hni |2 /λni
N
P

|hnk

|2 /λ

k=1, k6=i

nk

+ |hnd

.

|2 /λ

nd

+

(3.29)

σn2

Wspóªczynniki kanaªu s¡ zmiennymi losowymi o zespolonym rozkªadzie Gaussa, st¡d

|hnk |2

i

|hnd |2

|hni |2 ,

maj¡ rozkªad wykªadniczy [26]. W celu wyznaczenia prawdopodobie«stwa nie-

dost¦pno±ci ª¡cza zaªó»my, »e wyra»enie

N
P
k=1, k6=i

|hnk |2 /λnk + |hnd |2 /λnd

z mianownika równania
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(3.29) jest sum¡

N

1/λnk

wykªadniczych zmiennych losowych o ±redniej

i

L = 1

dystrybuanta

zmiennych losowych o rozkªadzie wykªadniczym o niejednakowych ±rednich

Fγni (γni )

λnd .

Korzystaj¡c z Lematu 1,

wynosi:

N
X

Fγni (γni ) =

γ

Ek

k=1, k6=i

2

λnk e−λni ni σn
1−
λni γni + λnk

St¡d prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza

"

!
+ A1

i-tego

γ

2

λnd e−λni ni σn
1−
λni γni + λnd

#
.

(3.30)

u»ytkownika CUE wspóªdziel¡cego za-

soby z par¡ D2D w systemie FRF-1 wynosi:

P r[γni < γ0 ] =

N
X
k=1, k6=i

γ

Ek

2

λnk e−λni 0 σn
1−
λni γ0 + λnk

"

!
+ A1

γ

2

λnd e−λni 0 σn
1−
λni γ0 + λnd

#
.

(3.31)

W powy»szym równaniu mo»na, »e komunikacja bezpo±rednia jest tylko jednym z wielu czynników zakªócaj¡cych dziaªanie komunikacji komórkowej w systemie FRF-1. Jednak»e, przy niekorzystnym poªo»eniu w komórce (niewielka odlegªo±¢ do stacji bazowej) i zªemu mechanizmowi
sterowania moc¡ (zbyt wysoka moc nadawanego sygnaªu) mo»e by¢ dominuj¡cym ¹ródªem interferencji.

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego
Kontynuuj¡c rozwa»ania o wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza w gór¦ w celu wyznaczenia prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza D2D posªu»ymy si¦ schematem interferencji z rys. 3.3. W tym
przypadku ¹ródªem interferencji dla odbiornika D2D s¡ u»ytkownicy komórkowi, z którymi para
D2D wspóªdzieli zasoby radiowe. W sieci skªadaj¡cej si¦ z

N

komórek, SINR odbiornika D2D

,

(3.32)

mo»na opisa¢ zale»no±ci¡:

−α

γd =

|hd |2 Pd dd
N
P

|hdk

k=1
gdzie

|2 P

−α
ck ddck

+

σn2

hd i hdk

to wspóªczynniki kanaªu odpowiednio mi¦dzy par¡ D2D oraz mi¦dzy odbiornikiem

k -tym

u»ytkownikiem komórkowym. Moce nadawcze u»ytkowników komórkowych ozna-

D2D i

czone s¡ przez

Pck , natomiast nadajnika D2D przez Pd . Odlegªo±¢ pomi¦dzy i-tym u»ytkownikiem

komórkowym a odbiornikiem D2D oznaczona jest przez
D2D to

ddci ,

natomiast odlegªo±¢ mi¦dzy par¡

dd .

W przypadku ª¡cza bezpo±redniego prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci w

n-tej

komórce

dla wszystkich pozycji u»ytkowników komórkowych (Lcn ), z którymi komunikacja bezpo±rednia
wspóªdzieli zasoby, wyra»one jest za pomoc¡ zale»no±ci:

Z
P r[γd < γ0 ] =

0

γ0

fγd (γd )dγd = Fγd (γ0 ),

(3.33)
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Schemat interferencji pochodz¡cych od u»ytkowników komórkowych przy wspóªdzieleniu
ª¡cza w gór¦

Oznaczmy:

−α

Pck ddck = 1/λdk ,
−α

Pd dd

(3.34)

= 1/λd ,

(3.35)

wtedy z równania (3.32) otrzymujemy:

γd =

|hd |2 /λd
N
P

|hdk

|2 /λ

k=1

Oznaczmy równie»

x = |hd |2 /λd

i

y=

N
P
k=1

dk

.

+

(3.36)

σn2

|hdk |2 /λk + σn2 .

Podobnie jak poprzednio

|hdk |2 i |hd |2

maj¡ rozkªad wykªadniczy. Zaªó»my te», »e suma reprezentuj¡ca interferencje od u»ytkowników
komórkowych

N
P
k=1

|hdk |2 /λdk

mo»e by¢ przedstawiona jako suma

losowych o niejednakowych ±rednich
samych ±rednich

1/λdm

i suma

M

wykªadniczych zmiennych

L wykªadniczych zmiennych losowych o takich

1/λde :

N
X
k=1

|hdk |2 /λdk =

M
X
m=1

|hdm |2 /λdm +

L
X
l=1

|hdl |2 /λde , N = M + L.

(3.37)
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Korzystaj¡c z lematu 1, dystrybuanta

Fγd (γd ) =

M
X

Fγd (γd )

wynosi:

γ

Em

m=1

2

λdm e−λd d σn
1−
λd γd + λdm

!
+

L
X

"
Al

l=1

γ

2

λl e−λd d σn
1 − de
(λd γd + λde )l

#
.

(3.38)

St¡d prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza w gór¦ wynosi:

P r[γd < γ0 ] =

M
X

γ

Em

m=1

2

λdm e−λd 0 σn
1−
λd γ0 + λdm

!
+

L
X

"
Al

l=1

γ

2

λl e−λd 0 σn
1 − de
(λd γ0 + λde )l

#
.

(3.39)

Tak jak w przypadku niedost¦pno±ci ª¡cza u»ytkownika komórkowego tak i w tym przypadku
prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego mocno zale»y od wzajemnego poªo»enia urz¡dze« oraz ustawie« transmitowanej mocy. U»ytkownicy komórkowi znajduj¡cy si¦ na
brzegach komórek s¡ potencjalnie gro¹niejsi dla komunikacji bezpo±redniej ni» ci znajduj¡cy si¦
w blisko±ci stacji bazowej ze wzgl¦du na wy»sz¡ moc nadawcz¡ konieczn¡ do realizacji wªasnych
transmisji. Dodatkowo urz¡dzenia D2D do±wiadczaj¡ interferencji z wielu ¹ródeª, co sprawia, »e
koordynacja interferencji w przypadku ª¡cza bezpo±redniego jest trudnym zagadnieniem.

3.2

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza w dóª

Komunikacja D2D w sieci komórkowej mo»e si¦ równie» odbywa¢ z wykorzystaniem zasobów ª¡cza w dóª. W taki przypadku stacje bazowe s¡ ¹ródªem interferencji dla odbiorników komunikacji
D2D. Z drugiej strony nadajniki D2D generuj¡ interferencje dla u»ytkowników komórkowych. Do
wyprowadzenia prawdopodobie«stw niedost¦pno±ci ª¡cza przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza DL
wykorzystane zostan¡ schematy interferencji przedstawione na rys. 3.4 (interferencje dla ª¡cza komórkowego) i rys. 3.5 (interferencje dla ª¡cza bezpo±redniego) oraz wyprowadzenia przedstawione
w podrozdziale 3.1.

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza u»ytkowników komórkowych
Stosunek SINR dla
nego przez

n-t¡

i-tego

u»ytkownika CUE dziel¡cego zasoby z komunikacj¡ D2D i obsªugiwa-

stacj¦ bazow¡ jest opisany zale»no±ci¡:

−α

γni =

|hni |2 Pn dnci
N
P
k=1, k6=n

gdzie:

|hki

|2 P

−α
k dkci

+ |hid

,

|2 P

−α
d did

+

σn2

(3.40)
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 hni , hki

i
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Schemat interferencji pochodz¡cych z nadajnika D2D przy wspóªdzieleniu ª¡cza w dóª
hid

to odpowiednio wspóªczynniki kanaªu mi¦dzy

u»ytkownikiem komórkowym, mi¦dzy
nikiem komórkowym i pomi¦dzy

k -t¡

i-tym

n-t¡

stacj¡ bazow¡ a

stacj¡ bazow¡ (ro»n¡ od

n)

a

i-tym

i-tym

u»ytkow-

u»ytkownikiem komórkowym i zakªócaj¡cym go

nadajnikiem D2D,

 Pn , Pk i Pd

to moce nadawcze odpowiednio

 dnci , dkci i did
wej

n,

n-tej i k -tej stacji bazowej, oraz nadajnika D2D,

to odpowiednio odlegªo±¢ i-tego u»ytkownika od obsªuguj¡cej go stacji bazo-

odlegªo±¢

i-tego

u»ytkownika od zakªócaj¡cej go stacji bazowej

k

i odlegªo±¢

i-tego

u»ytkownika od nadajnika D2D.
Powtarzaj¡c rozwa»ania z podrozdziaªu 3.1, prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza u»ytkownika CUE przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza w dóª w systemie FRF-1 wynosi:

P r[γni < γ0 ] =

N
X
k=1, k6=i

γ

Ek

2

λki e−λni 0 σn
1−
λni γ0 + λki

!

"
+ A1

γ

2

λid e−λni 0 σn
1−
λni γ0 + λid

#
,

(3.41)

przy czym

−α

λni = 1/Pn dnci ,
−α

λki = 1/Pk dkci ,
−α

λid = 1/Pd did

.

(3.42)
(3.43)
(3.44)
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Rysunek 3.5:

Schemat interferencji pochodz¡cych od u»ytkowników komórkowych przy wspóªdzieleniu
ª¡cza w gór¦

Z równania (3.41) wida¢, podobnie jak przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza UL, »e komunikacja
bezpo±rednia jest tylko jednym z czynników zakªócaj¡cych dziaªanie komunikacji komórkowej.
Ponownie, znacz¡ce jest wzajemne poªo»enie urz¡dze« w komórce. Szczególnie niekorzystny jest
przypadek, gdy u»ytkownik komórkowy znajduje si¦ na brzegu komórki, a nadajnik D2D znajduj¦
si¦ bli»ej urz¡dzenia CUE, z którym wspóªdzieli zasoby, ni» odbiornika D2D.

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego
Do wyznaczenia prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego przy wspóªdzieleniu
zasobów ª¡cza DL wykorzystamy nast¦puj¡c¡ zale»no±¢ na SINR w odbiorniku D2D:

−α

γd =

|hd |2 Pd dd
N
P

|hnd

n=1

|2 P

−α
n dnd

,

+

(3.45)

σn2

gdzie:

 hd

i

hnd

to odpowiednio wspóªczynniki kanaªu ª¡czy mi¦dzy par¡ D2D i mi¦dzy odbiorni-

kiem D2D i

 Pn i Pd

n-t¡

stacj¡ bazow¡,

to moce nadawcze odpowiednio

n-tej

stacji bazowej, oraz nadajnika D2D,

3.3. ANALIZA PRAWDOPODOBIESTWA NIEDOSTPNOCI CZA BEZPOREDNIEGO

 dnd i dd

to odpowiednio odlegªo±¢ pomi¦dzy

n-t¡

31

stacj¡ bazow¡ a odbiornikiem D2D i od-

legªo±¢ mi¦dzy par¡ D2D.

Powtarzaj¡c rozwa»ania z podrozdziaªu 3.1 i tym razem, prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci
ª¡cza u»ytkownika D2D przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza w dóª wynosi:

P r[γd < γ0 ] =

M
X
m=1

γ

Em

2

λmd e−λd 0 σn
1−
λd γ0 + λmd

!
+

L
X
l=1

"
Al

γ

2

λl e−λd 0 σn
1 − ed
(λd γ0 + λed )l

#
.

(3.46)

gdzie

−α

λnd = 1/Pn dnd ,
−α

λd = 1/Pd dd

.

(3.47)
(3.48)

Z równania (3.46) mo»emy wyci¡gn¡¢ podobne wnioski jak z równania (3.39). Ponownie prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego mocno zale»y od wzajemnego poªo»enia
urz¡dze« oraz ustawie« transmitowanej mocy. Przy wspóªdzieleniu zasobów DL odbiornik D2D
nie powinien znajdowa¢ si¦ blisko stacji bazowej, w zwi¡zku z tym ten tryb wspóªdzielenia zasobów wydaje si¦ by¢ odpowiedni dla urz¡dze« D2D znajduj¡cych si¦ na brzegach komórki, gdzie
moc interferencji odbieranych od stacji bazowej jest mniejsza. Z drugiej strony im bli»ej brzegu
znajduj¦ si¦ para D2D tym wi¦ksze interferencje s¡ do±wiadczane przed odbiornik D2D od stacji
bazowych z s¡siaduj¡cych komórek.

3.3

Analiza prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego

Zintegrowanie komunikacji D2D w sieci komórkowej nie jest prostym zagadnieniem, mi¦dzy innymi ze wzgl¦du na nowe schematy interferencji przedstawione w niniejszym rozdziale. Jednak»e,
przy odpowiedniej koordynacji rozdziaªu zasobów jest to mo»liwe. W literaturze dotycz¡cej komunikacji bezpo±redniej najcz¦±ciej zakªada si¦, »e u»ytkownicy D2D do transmisji wykorzystuj¡ pasmo ª¡cza w gór¦ [17]. Jest to podyktowane tym, »e po pierwsze przy zastosowaniu
dupleksu cz¦stotliwo±ciowego zaj¦to±¢ pasma ª¡cza w gór¦ jest mniejsza ni» zaj¦to±¢ pasma ª¡cza w dóª, a po drugie, stacje bazowe, które do±wiadczaj¡ zakªóce« ze strony komunikacji D2D,
maj¡ wi¦ksze mo»liwo±ci zwalczania negatywnego wpªywu transmisji bezpo±redniej ni» stacje ruchome. Ponadto w systemach FRF-1 stacje bazowe do±wiadczaj¡ interferencji od u»ytkowników
komórkowych znajduj¡cych si¦ w s¡siaduj¡cych komórkach, st¡d komunikacja D2D jest tylko
jednym z wielu ¹ródeª interferencji. W takim przypadku stacje bazowe powinny mie¢ zaimplementowane mechanizmy ªagodzenia wpªywu interferencji bez wzgl¦du na obecno±¢ komunikacji
bezpo±redniej.
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Rysunek 3.6:

Rozwa»ane scenariusze analizy prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza

Bior¡c powy»sze argumenty pod uwag¦, w niniejszym podrozdziale zostanie przedstawiona
jedynie analiza prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza w gór¦. Do analizy wykorzystano model systemu z rys. 3.6 skªadaj¡cy si¦ maksymal-

N = 19 komórek. Odlegªo±¢ ISD pomi¦dzy stacjami bazowymi wynosi S = 500 m, a dªugo±¢
√
boku sze±ciok¡ta tworz¡cego komórk¦ wynosi R = S/ 3. Dla porównania wyników wyznaczono
nie z

równie» prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza dla przypadku, gdy liczba komórek wynosi

N = 1 i N = 7,

na rys. 3.6 oznaczone odpowiednio kolorami pomara«czowym i oletowym.

W celu wyznaczenia ±redniego prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego
nale»aªoby oddzielnie dla ka»dej komórki rozwa»y¢ wszystkie mo»liwe pozycje u»ytkowników
CUE, z którymi komunikacja D2D mogªaby wspóªdzieli¢ zasoby i wykorzysta¢ zale»no±¢ z równania (3.23).
Analiza prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza w wielokomórkowym scenariuszu jest zatem zagadnieniem bardzo wymagaj¡cym pod wzgl¦dem liczby potrzebnych oblicze«. Dla przykªadu, zakªadaj¡c dokªadno±¢ poªo»enia równ¡ 1 metr i sze±ciok¡tny ksztaªt komórki, wymagana
liczba przypadków potrzebna do wyznaczenia prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza w 19komórkowym ±rodowisku wynosiªaby:

C=
gdzie

R

√ !19
3R2 3
.
2

(3.49)

to dªugo±¢ boku sze±ciok¡ta tworz¡cego komórk¦. W zwi¡zku z tym, przy wyznaczaniu

±redniego prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego posªu»ono si¦ wzorem (3.39)
i wykorzystano

105
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Parametry systemu w rozpatrywanym scenariuszu
Parametr
Próg SINR:

Warto±¢

γ0

0 dB

Docelowa warto±¢ SNR dla CUE:
Moc sygnaªu nadajnika D2D:
Wariancja AWGN:

Pd

σn2

Wspóªczynnik tªumienia mocy
Moc maksymalna:
Pasmo

ρc

20 dB
-6 dBm; -14 dBm
174 dBm/Hz

α

Pmax

4
-46 dBm/Hz

B

1 MHz

przez rozpatrywanie tylko tych stacji bazowych i u»ytkowników CUE, którzy znajdowali si¦ wewn¡trz okr¦gu o ±rodku w pozycji odbiornika D2D (zacieniowany okr¡g na rys. 3.6). Promie«
obszaru poszukiwa« wynosiª

2R.

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego zo-

staªo wyznaczone dla ró»nych poªo»e« odbiornika D2D i odlegªo±ci pomi¦dzy par¡ D2D (dd ).
Zaªo»ono, »e odbiornik D2D znajduje si¦ w centralnej komórce sieci z rys. 3.6 z parametrami
poªo»enia:

π
,
4
rd ∈ (1, rdmax ),
ϕd =

gdzie

rdmax

zale»y od k¡ta

ϕd

(3.50)
(3.51)

i zgodnie z zale»no±ci¡ (3.2) wynosi:

rdmax =

S
√
.
| sin(ϕd )| + 3| cos(ϕd )|

(3.52)

Wyznaczenie prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza wymaga znajomo±ci mocy nadawczych
rozpatrywanych stacji bazowych i ruchomych. W poni»szej analizie wykorzystano, za [56], mechanizm sterowania moc¡ u»ytkowników komórkowych oparty na docelowym stosunku SNR, zwany
dalej TSPC (ang.

Target SNR Power Control). Mechanizm Target SNR Power Control (TSPC)

ustala moc na podstawie nast¦puj¡cej zale»no±ci:

P = ρσn2 rc α .
Gdzie

ρ to docelowa warto±¢ SNR, któr¡ sterowanie moc¡ ma zapewni¢, rc

nadajnikiem i odbiornikiem, a

α

(3.53)
to odlegªo±¢ pomi¦dzy

to wspóªczynnik tªumienia mocy. W nadajniku D2D wykorzy-

stano staª¡ moc sygnaªu nadawanego niezale»n¡ od odlegªo±ci od odbiornika. Wszystkie istotne
dla analizy parametry zebrane s¡ w tabeli 3.1. Parametry te odzwierciedlaj¡ typowe warto±ci dla
stacji bazowych typu makro w sieciach LTE i s¡ zgodne z tymi przedstawionymi w [56]. W szczególno±ci przyj¦cie warto±ci pasma systemu równej 1 MHz wynika z zaªo»e« przyj¦tych w pracy
[56], która stanowiªa podstaw¦ do przedstawionych w niniejszym rozdziale rozwa»a«.
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(a) N = 1

(b) N = 7
Rysunek 3.7:

(c) N = 19

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza D2D dla ró»nych odlegªo±ci mi¦dzy par¡ D2D
(dd ) i odlegªo±ci odbiornika D2D od stacji bazowej (rd ). Moc sygnaªu nadajnika D2D
Pd = −14 dBm

Na rys. 3.7 przedstawione jest prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza dla ró»nych pozycji pary D2D dla trzech rozmiarów sieci:

N = 1

(rys. 3.7a),

N = 7

(rys. 3.7b) i

N = 19

(rys. 3.7c). Analizuj¡c wykresy mo»na zauwa»y¢ spodziewan¡ zale»no±¢, »e im wi¦ksza odlegªo±¢
mi¦dzy par¡ D2D, tym prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza jest wi¦ksze. Rozpatruj¡c trzy
zaprezentowane rozmiary sieci, dostrzegalny jest ró»ny wpªyw zmiany odlegªo±ci odbiornika D2D
od stacji bazowej w zale»no±ci od liczby komórek na prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza. W przypadku sieci jednokomórkowej, im odbiornik znajduje si¦ bli»ej stacji bazowej, tym
prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza D2D jest wi¦ksze. Jest tak niezale»nie od odlegªo±ci
pomi¦dzy nadajnikiem i odbiornikiem komunikacji bezpo±redniej. W przypadku sieci wielokomórkowej zale»no±¢ jest inna. Dla mniejszych dystansów mi¦dzy par¡ D2D (tj.

dd < 70) im bli»ej

stacji bazowej, tym prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza jest mniejsze. Dla wi¦kszych warto±ci

dd

tendencja jest odwrotna, z tym »e w przypadku sieci skªadaj¡cej si¦ z

N = 19

komórek

zauwa»alny jest wzrost prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza na granicach komórki.
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(a) N = 19
Rysunek 3.8:

vs. N = 1

(b) N = 19
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vs. N = 7

Wzrost prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza D2D dla sieci skªadaj¡cej si¦ z 19 komórek w odniesieniu do sieci skªadaj¡cej si¦ z jednej komórki (a) i siedmiu komórek (b).
Moc sygnaªu nadajnika D2D Pd = −14 dBm

Podstawow¡ obserwacj¡ z analizy rys. 3.7 jest jednak to, »e im wi¦cej komórek (a co za tym
idzie urz¡dze« CUE) jest uwzgl¦dnianych w wyznaczaniu prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci
ª¡cza, tym jest ono wi¦ksze. Wzrost
niesieniu do sieci skªadaj¡cej si¦ z

P (γ < γ0 )

dla sieci skªadaj¡cej si¦ z

N = 19

komórek w od-

N = 1 i N = 7 komórek przedstawiono na rys. 3.8. Zauwa»amy

tutaj znacz¡cy wzrost prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza w szczególno±ci dla wi¦kszych
odlegªo±ci pomi¦dzy par¡ D2D i odbiornika D2D od stacji bazowej. Jest to dodatkowo widoczne
na rys. 3.9 przedstawiaj¡cym porównanie trzech rozpatrywanych scenariuszy dla wybranej odlegªo±ci

dd = 100

Rysunek 3.9:

m.

Porównanie prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza D2D przy odlegªo±ci mi¦dzy par¡
D2D wynosz¡c¡ 100 m przy ró»nych odlegªo±ciach odbiornika D2D od stacji bazowej dla
sieci o ró»nych rozmiarach. Moc sygnaªu nadajnika D2D Pd = −14 dBm
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(a) Pd = −6
Rysunek 3.10:

dBm

(b) Pd = −14

dBm

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza D2D dla ró»nych odlegªo±ci mi¦dzy par¡ D2D
(dd ) i odbiornika D2D od stacji bazowej (rd ) dla sieci skªadaj¡cej si¦ z 19 komórek i dwóch
mocach sygnaªu nadajnika D2D Pd = −6 dBm (a) i Pd = −14 dBm (b)

Poniewa» prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza silnie zale»y od odlegªo±ci pomi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem D2D, przeprowadzono równie» analiz¦ wpªywu wzrostu mocy sygnaªu
nadawanego przez nadajnik D2D dla sieci skªadaj¡cej si¦ z 19 komórek. Na rys. 3.10 przedstawiono prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza D2D dla ró»nych pozycji odbiornika i dla
dwóch poziomów mocy sygnaªu nadawanego tj.

−6

dBm i

−14

dBm. Na wykresie zauwa»alny

jest znaczny spadek prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza przy wy»szej mocy sygnaªu nadajnika, w szczególno±ci dla mniejszych odlegªo±ci mi¦dzy par¡ D2D i odbiornika od stacji bazowej.
Na rys. 3.11 przedstawiaj¡cym wzrost

P (γ < γ0 ) przy zmniejszeniu mocy z −6 dBm do −14

dBm mo»na zauwa»y¢, »e zysk jest znacz¡cy i w najlepszym przypadku wynosi ponad 200%.
Aby lepiej zaobserwowa¢ wpªyw zwi¦kszenia mocy sygnaªu, na rys. 3.12 wykre±lona zostaªa zale»no±¢ prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza dla ró»nych odlegªo±ci od stacji bazowej dla
jednej wybranej odlegªo±ci mi¦dzy par¡ D2D. Analiza rys. 3.10 - 3.12 pozwala na stwierdzenie,
»e odpowiedni mechanizm sterowania moc¡ nadajnika ma kluczowe znaczenie dla jako±ci transmisji D2D. Na rys. 3.12 mo»na te» zauwa»y¢ wzrost prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza
na skraju komórki (dla

rd > 0.7rdmax )

wynikaj¡cy z silniejszych interferencji pochodz¡cych z

s¡siednich komórek.

3.4

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale zostaªa przedstawiona analiza wpªywu integracji komunikacji D2D w sieci
komórkowej ze wspóªczynnikiem ponownego wykorzystania pasma

F RF = 1.

W rozwa»aniach

wykorzystano prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza przy zaªo»eniu, »e komunikacja bezpo±rednia wspóªdzieli zasoby radiowe z u»ytkownikami komórkowymi. Na podstawie autorskiego
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Rysunek 3.11:

Wzrost prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza D2D dla sieci skªadaj¡cej si¦ z 19
komórek przy spadku mocy sygnaªu nadajnika D2D z Pd = −6 dBm do Pd = −14 dBm

Rysunek 3.12:

Porównanie prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza D2D przy odlegªo±ci mi¦dzy par¡
D2D wynosz¡c¡ 100 m dla sieci skªadaj¡cej si¦ z 19 komórek przy spadku mocy sygnaªu
nadajnika D2D z Pd = −6 dBm do Pd = −14 dBm

lematu 1 wyznaczono prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza zarówno dla u»ytkowników komórkowych, jak równie» tych wykorzystuj¡cych ª¡czno±¢ bezpo±redni¡ dla dwóch przypadków:



wspóªdzielenia zasobów ª¡cza UL,



wspóªdzielenia zasobów ª¡cza DL.

W podrozdziale 3.3 zaprezentowano wyniki bada« dotycz¡cych prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego w sieci FRF-1 wspóªdziel¡cej zasoby ªacza w gór¦ z komunikacj¡

38
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D2D. Rezultaty pokazaªy, »e du»e znaczenie ma poªo»enie pary D2D wewn¡trz sieci, tj. zarówno
odlegªo±¢ do stacji bazowej jak i mi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem D2D. Dodatkowo pokazano, »e w systemach FRF-1 niewystarczaj¡ce jest rozwa»anie komunikacji D2D w pojedynczej
komórce. Przedstawiono równie» rozwa»ania dotycz¡ce wpªywu mechanizmu sterowania moc¡ na
prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego, które pokazaªy, »e ów mechanizm ma
kluczowe znaczenie dla jako±ci transmisji D2D.

Rozdziaª 4

Zarz¡dzanie komunikacj¡
bezpo±redni¡ w sieciach komórkowych
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony stan wiedzy dotycz¡cy zarz¡dzania wewn¡trzpasmow¡ komunikacj¡ bezpo±redni¡ typu podkªadowego. Dla przypomnienia, w tym rodzaju
komunikacji D2D urz¡dzenia DUE wspóªdziel¡ zasoby radiowe z urz¡dzeniami CUE. Przegl¡d
literatury obejmie kluczowe technologie komunikacji D2D wymienione w rozdziale 2:



wybór trybu transmisji,



przydziaª zasobów radiowych,



sterowanie moc¡.

Wybór tych elementów komunikacji bezpo±redniej podyktowany jest zakresem zaproponowanych przez autora w rozdziale 5 rozwi¡za«. Natomiast, zagadnienie zarz¡dzania komunikacj¡
bezpo±redni¡ jest szersze i mo»e równie» dotyczy¢ m.in. metod wykrywania urz¡dze« [64, 16, 40],
obsªugi procedur przeª¡czania poª¡cze« (ang.

handover ),

czy protokoªów HARQ (ang.

Hybrid

Automatic Repeat Request) [19].
4.1

Wst¦p

Dzi¦ki dywersykacji przestrzennej wewn¡trzpasmowa komunikacja D2D typu podkªadowego
mo»e zwi¦kszy¢ efektywno±¢ widmow¡ systemu komórkowego. Wzrost efektywno±ci mo»na osi¡gn¡¢ dzi¦ki odpowiednim mechanizmom kontroli interferencji, wyboru trybu transmisji i przydziaªu zasobów, w tym mocy nadawczej. Na rys. 4.1 przedstawiony jest schemat z mechanizmami
umo»liwiaj¡cymi integracj¦ komunikacji bezpo±redniej z sieci¡ komórkow¡. Mechanizmy te s¡ ze
sob¡ ±ci±le powi¡zane, co na rysunku zaznaczone jest lini¡ przerywan¡. Ka»dy z tych mechani39
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Rysunek 4.1:

Mechanizmy umo»liwiaj¡ce integracje komunikacji D2D

zmów mo»e sªu»y¢ do rozwi¡zania podstawowych problemów zwi¡zanych z integracj¡ komunikacji
D2D:



unikania interferencji,



maksymalizacji efektywno±ci widmowej,



minimalizacji zu»ycia energii.

Interferencje pomi¦dzy wspóªistniej¡cymi typami komunikacji to najistotniejszy problem integracji transmisji D2D. Dobre algorytmy zarz¡dzania interferencj¡ mog¡ si¦ przyczyni¢ do zwi¦kszenia przepustowo±ci systemu, dlatego s¡ tematem wielu prac badawczych [35, 42, 63, 32, 39,
14, 67]. Typowo, priorytet przyznawany jest komunikacji komórkowej, st¡d cz¦sto celem jest minimalizacja do±wiadczanych przez u»ytkowników CUE interferencji pochodz¡cych od transmisji
bezpo±rednich [17, 65, 13]. Jednak»e, cz¦±¢ badaczy zwróciªo si¦ w stron¦ traktowania komunikacji
bezpo±redniej na równi z komunikacj¡ komórkow¡ [11, 21].
Cz¦stym sposobem na ograniczanie interferencji jest odpowiedni mechanizm sterowania moc¡
nadawcz¡ [33, 68, 69, 27, 61, 22, 66, 9, 17]. Wi¦kszo±¢ z proponowanych mechanizmów sterowania moc¡ wykorzystuje centralizacj¦ decyzji. Jednostk¡ centraln¡, która steruje moc¡ urz¡dze«, jest zazwyczaj stacja bazowa obsªuguj¡ca u»ytkowników. Jednak»e, istniej¡ propozycje
np. [22], w których rozwa»any jest rozproszony mechanizm sterowania moc¡ nadawcz¡. Niektóre publikacje [32, 71, 63, 14] rozwa»aj¡ optymalizacj¦ alokacji bloków zasobów jako sposób
na minimalizacj¦ interferencji. Inne rozwi¡zania w literaturze przedstawiaj¡ mechanizmy unikania interferencji poprzez odpowiednie mechanizmy wyboru trybu transmisji [18, 28]. W tych
publikacjach zaproponowano, by decyzja o wyborze trybu transmisji byªa podejmowana na pod-
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stawie wprowadzanych interferencji. Rozpatruj¡c wewn¡trzpasmow¡ komunikacj¦ bezpo±redni¡
typu podkªadowego zazwyczaj dost¦pne s¡ dwa tryby transmisji:



tryb komórkowy, w którym u»ytkownicy komunikuj¡ si¦ ze sob¡ za po±rednictwem stacji
bazowej,


4.2

tryb D2D, w którym u»ytkownicy komunikuj¡ si¦ ze sob¡ bezpo±rednio.

Przegl¡d wybranych rozwi¡za«

W znacz¡cej cz¦±ci publikacji na temat komunikacji bezpo±redniej rozwa»a si¦ przypadek odizolowanej, pojedynczej komórki. Autorzy prac [69] i [66] rozwa»aj¡ scenariusz, w którym para D2D
wspóªdzieli zasoby radiowe ª¡cza w gór¦ z u»ytkownikami komórkowymi. W swoich rozwa»aniach
przyjmuj¡, »e stacja bazowa zna chwilowe warto±ci CSI wszystkich ª¡czy w systemie i sprawuje
kontrol¦ na przydziaªem zasobów oraz sterowaniem moc¡ nadawcz¡ u»ytkowników DUE. Celem
pracy jest optymalizacja caªkowitej przepustowo±ci systemu przy ograniczeniach mocy nadawczych dla trzech trybów wykorzystania zasobów radiowych:



komunikacji bezpo±redniej ze wspóªdzieleniem z komunikacj¡ komórkow¡,



komunikacji bezpo±redniej z wykorzystaniem oddzielnych zasobów radiowych,



braku komunikacji bezpo±redniej.

Autorzy dowodz¡, »e istnieje optymalne rozwi¡zanie przydziaªu zasobów w postaci zamkni¦tej
b¡d¹ postaci zbioru rozwi¡za«. Wyniki bada« numerycznych pokazaªy, »e proponowane rozwi¡zanie, bazuj¡ce na chwilowych warto±ciach CSI, pozwala na integracj¦ komunikacji D2D z sieci¡
komórkow¡ bez znacznego zwi¦kszenia interferencji w systemie. Podobne rozwi¡zanie zostaªo
przedstawione w [65] z t¡ ró»nic¡, »e autorzy tej pracy przyj¦li, »e stacja bazowa posiada wiedz¦ o ±rednich, a nie chwilowych, warto±ciach CSI.
Rozwi¡zanie przedstawione w [32] zakªada wykorzystanie znajomo±ci wolno zmiennych parametrów kanaªu radiowego takich jak straty wynikaj¡ce z odlegªo±ci czy zaniki wolne do realizacji
±wiadomego interferencji przydziaªu zasobów radiowych. Zaproponowano mechanizm usuwania
interferencji, w którym u»ytkownicy D2D dokonuj¡ pomiaru mocy sygnaªu u»ytkowników komórkowych, a nast¦pnie przesyªaj¡ zmierzone warto±ci do stacji bazowej. Na podstawie tych
informacji stacja bazowa unika przydzielania tych samych zasobów radiowych u»ytkownikom
DUE i CUE, którzy mocno ze sob¡ interferuj¡. Zaproponowany mechanizm minimalizuje maksymaln¡ moc sygnaªu u»ytkowników CUE odbieran¡ przez u»ytkowników DUE. Autorzy pokazali,
»e zastosowanie komunikacji D2D bez mechanizmu unikania interferencji, ale z losow¡ alokacj¡ zasobów radiowych, mo»e podnie±¢ ±redni¡ przepustowo±¢ komórki o 230% w stosunku do konwencjonalnej komunikacji komórkowej. Nast¦pnie pokazali, »e dodanie zaproponowanego mechanizmu
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alokacji zasobów z unikaniem interferencji, mo»e zwi¦kszy¢ ±redni¡ przepustowo±¢ o 30% w stosunku do losowej alokacji zasobów. Podobnie, w [71] zaproponowany jest zachªanny algorytm
alokacji zasobów bazuj¡cy na informacji o wspóªczynnikach kanaªu pomi¦dzy wszystkimi u»ytkownikami w sieci.
Autorzy [35] proponuj¡ wykorzystanie zasobów ª¡cza UL dla transmisji bezpo±redniej. By
zminimalizowa¢ interferencj¦, autorzy zaproponowali, »eby u»ytkownicy D2D monitorowali moc
sygnaªów kontrolnych odbieranych od stacji bazowej. Na podstawie tej mocy urz¡dzenia D2D
mog¡ estymowa¢ tªumienie ±cie»ki do stacji bazowej. Ta estymacja pozwoliªaby na okre±lenie
maksymalnej mocy nadawczej u»ytkowników D2D, dla której interferencje do±wiadczane przez
stacj¦ bazow¡, byªyby na odpowiednio niskim poziomie. Je»eli moc wymagana do niezawodnej
transmisji bezpo±redniej przekraczaªaby estymowan¡ moc maksymaln¡, to mo»liwo±¢ komunikacji
bezpo±redniej dla tych u»ytkowników byªaby blokowana.
W pracy [42] autorzy równie» podejmuj¡ temat zarz¡dzania interferencjami przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza w gór¦. Zaproponowali dwa mechanizmy unikania interferencji: jeden maj¡cy
na celu zmniejszanie interferencji od u»ytkowników komórkowych z wykorzystaniem ±ledzenia
interferencji, za± drugi maj¡cy za zadanie zmniejszenie interferencji u»ytkowników D2D przez
mechanizm rozgªaszania akceptowalnego poziomu interferencji. Zaproponowana metoda zakªada,
»e u»ytkownicy D2D maj¡ mo»liwo±¢ odczytywania aktualnych alokacji zasobów z kanaªu steruj¡cego. Na podstawie tych informacji mog¡ unika¢ wykorzystywania zasobów radiowych tych
u»ytkowników komórkowych, którzy znajduj¡ si¦ w najbli»szym otoczeniu. Autorzy zaproponowali tak»e, by informacje o spodziewanych interferencjach byªy rozgªaszane do wszystkich u»ytkowników D2D, dzi¦ki czemu urz¡dzenia D2D b¦d¡ mogªy dostosowa¢ swoj¡ moc nadawcz¡ oraz
wybór zasobów radiowych tak, by interferencje przez nich generowane byªy na zadowalaj¡cym
poziomie. Dzi¦ki przeprowadzonym symulacjom autorzy tej publikacji wykazali, »e ich rozwi¡zanie mo»e podnie±¢ przepustowo±¢ systemu o 41% w stosunku do sytuacji, gdy nie ma komunikacji
bezpo±redniej.
Mechanizmy wyboru trybu transmisji mog¡ by¢ wykorzystane jako mechanizmy unikania interferencji. Autorzy publikacji [62] zaproponowali dwa kryteria, na podstawie których dokonuje
si¦ wyboru trybu transmisji, t.j. kryterium minimalnej interferencji dla systemu komórkowego
oraz kryterium przepustowo±ci systemu. Natomiast w pracy [28] mechanizm wyboru trybu komunikacji bazuje na równaniach systemowych obrazuj¡cych aktualny stan sieci. Równania te
uwzgl¦dniaj¡ takie informacje jak wspóªczynniki kanaªów, poziomy szumu czy warto±ci SINR.
W publikacji [18] rozwa»any jest problem wyboru trybu transmisji w sieci LTE. Zaproponowano,
by do wyboru trybu wykorzysta¢ estymacj¦ przepustowo±ci dla ka»dego z trybów. Estymacja miaªaby by¢ wykonana na podstawie pomiarów kanaªu wykonywanych przez u»ytkowników, którzy
nast¦pnie wybieraliby ten tryb transmisji, który daje wy»sz¡ estymowan¡ przepustowo±¢. Autorzy
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pokazali, »e takie rozwi¡zanie mo»e przynie±¢ 50% zysku w przepustowo±ci systemu w stosunku
do konwencjonalnej komunikacji komórkowej.
Zarz¡dzanie interferencjami mo»e si¦ równie» odbywa¢ za pomoc¡ mechanizmów sterowania
moc¡ nadawcz¡ w systemie. W publikacji [60] autorzy zaproponowali heurystyczny mechanizm
sterowania moc¡ w systemach wykorzystuj¡cych OFDMA. Proponowana jest heurystyka wykonuj¡ca przydzielanie mocy nadawczych oraz wybór trybu transmisji. W pierwszym kroku alokowane
s¡ zasoby dla u»ytkowników komórkowych, a nast¦pnie dokonywana jest alokacja zasobów oraz
wybór trybu transmisji dla potencjalnych u»ytkowników komunikacji D2D. Je»eli moc nadawcza
wyznaczona dla transmisji bezpo±redniej jest wi¦ksza ni» zaªo»ony próg, to takie poª¡czenie realizowane b¦dzie za pomoc¡ transmisji komórkowej. Autorzy za pomoc¡ symulacji pokazali, »e
poª¡czenie zaproponowanej heurystyki oraz zaproponowanych algorytmów alokacji podno±nych
mo»e zmniejszy¢ zu»ycie energii w ª¡czu w dóª w systemie o okoªo 20% w porównaniu do konwencjonalnej sieci bez komunikacji bezpo±redniej.
Autorzy [22] proponuj¡ rozproszony mechanizm sterowania moc¡ nadawcz¡. Wykorzystuj¡
algorytm, który iteracyjnie okre±la warto±ci SINR w urz¡dzeniach i przydziela warto±ci mocy
nadawczych w taki sposób, by caªkowite zu»ycie mocy w systemie byªo minimalne przy zaªo»eniu
pewnej minimalnej caªkowitej przepustowo±ci systemu.
W publikacji [34] autorzy proponuj¡ algorytm sterowania moc¡ oraz wyboru trybu transmisji, w którym decyzj¦ o trybie transmisji podejmuje si¦ na podstawie miary efektywno±ci wykorzystania mocy rozumianej jako funkcja przepustowo±ci oraz zu»ycia energii. Wybierany jest ten
sposób komunikacji, dla którego efektywno±¢ wykorzystania mocy jest wi¦ksza. Wad¡ takiego
rozwi¡zania jest konieczno±¢ uwzgl¦dnienia wszystkich mo»liwych kombinacji trybów transmisji
dla wszystkich urz¡dze«. Podobnie, autorzy publikacji [15] podj¦li si¦ próby poprawy sprawno±ci wykorzystania widma radiowego, b¦d¡cej funkcj¡ przepustowo±ci u»ytkowników, mocy
nadawczych oraz szeroko±ci pasma. W zaproponowanej metodzie w pierwszym kroku wyznaczana jest optymalna moc nadawcza dla obu trybów transmisji, by nast¦pnie za pomoc¡ gry
ewolucyjnej dokona¢ wyboru trybu transmisji. Ka»dy z u»ytkowników dokonuje wyboru trybu
transmisji samodzielnie i niezale»nie od pozostaªych. Stacja bazowa zbiera decyzje o wyborze
trybu transmisji od u»ytkowników i rozsiewa je do wszystkich u»ytkowników tak, aby mogªy by¢
wykorzystane w przyszªych decyzjach dotycz¡cych wyboru trybu transmisji. Wyniki symulacji
przeprowadzonych przez autorów pokazaªy, »e sprawno±¢ wykorzystania widma radiowego mo»e
wzrosn¡¢ o 33% w porównaniu do systemu bez komunikacji bezpo±redniej.
W publikacji [38] rozpatrywane s¡ mechanizmy wyboru trybu transmisji zarówno dla trybu
podkªadowego jak i nakªadkowego. Autorzy rozwa»aj¡ wykorzystanie zasobów ª¡cza UL. Zaproponowana metoda bazuje na ograniczaniu mocy nadawczej, co ma zapewni¢ minimalizacje
interferencji pochodz¡cych od komunikacji D2D. Przy przyj¦tych zaªo»eniach autorzy opracowali
metod¦ wyboru trybu transmisji bazuj¡c¡ na stosunku odlegªo±ci pomi¦dzy u»ytkownikami pary
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D2D oraz odlegªo±ci u»ytkownika CUE (kandydata do wspóªdzielenia zasobów radiowych) od
stacji bazowej.

Rozwi¡zania wykorzystuj¡ce informacje o poªo»eniu
W tym podrozdziale zawarto opis prac, które zakªadaj¡ wykorzystanie informacji o poªo»eniu
u»ytkowników w celu zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡. Prace te zostaªy zebrane w oddzielnym podrozdziale, poniewa» b¦d¡ one stanowiªy odniesienie do zaproponowanych w rozdziale 5
autorskich rozwi¡za« bazuj¡cych na ±wiadomo±ci otoczenia.
W publikacji [39] autorzy zaproponowali nowe podej±cie do zarz¡dzania interferencjami przy
wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza UL, w którym poziom interferencji nie jest minimalizowany przez
ograniczanie mocy nadawczych u»ytkowników D2D. Zaproponowany mechanizm bazuje na zdeniowaniu obszaru wewn¡trz komórki, w którym u»ytkownicy CUE nie mog¡ wspóªdzieli¢ tych
samych zasobów radiowych co znajduj¡ca si¦ w nim para D2D. Rozmiar takiego obszaru, nazy-

Inteference Limited Area ), okre±lony jest
warto±ci¡ stosunku interferencji do szumu σ
D (ISR ang. Interference to Signal Ratio ) w odbiorwanego obszarem z ograniczon¡ interferencj¡ (ILA, ang.

niku D2D (rys. 4.2). Intencj¡ tej propozycji jest zapewnienie odpowiednio niskiego prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza D2D przy jednoczesnym niskim poziomie interferencji do±wiadczanych przez u»ytkowników komórkowych. Ksztaªt obszaru ILA zale»y od parametru:

A=

σD PS,DT ,DR
−

!2

α

,

(4.1)

P CB
gdzie

PS,DT ,DR

−
to ±rednia moc nadajnika D2D,

od wszystkich u»ytkowników CUE, a

α

P CB

to ±rednia moc odbierana przez stacj¦ bazow¡

to wspóªczynnik tªumienia mocy. W przypadku, gdy

A > 1, to obszar ILA jest okr¦giem o ±rodku w pozycji odbiornika D2D (rys. 4.2a). W przypadku
gdy

A<1

to ILA jest obszarem znajduj¡cym si¦ na zewn¡trz tego samego okr¦gu (rys. 4.2b).

Natomiast w sytuacji gdy

A=1

to obszar ILA jest mniejsz¡ cz¦±ci¡ komórki wydzielon¡ przez

ci¦ciw¦ przechodz¡c¡ przez punkt ±rodkowy pomi¦dzy stacj¡ bazow¡, a odbiornikiem D2D (rys.
4.2c).
Podobne rozwi¡zanie zostaªo przedstawione w [14] dla wspóªdzielenia zasobów ª¡cza DL. Obszary ILA w tym rozwi¡zaniu s¡ tworzone na podstawie okre±lonych poziomów akceptowalnych
interferencji oraz SINR, dla których skuteczna transmisja jest mo»liwa (rys. 4.3). W zaproponowanej metodzie wyró»niane s¡ dwie fazy dziaªania. W pierwszej okre±lane s¡ obszary ILA, w których u»ytkownicy DUE i CUE nie mog¡ wspóªdzieli¢ zasobów. Zadaniem obszaru ILA w tym
rozwi¡zaniu jest zniwelowanie interferencji pochodz¡cych od komunikacji D2D. W drugiej fazie
dokonywany jest przydziaª zasobów radiowych w taki sposób, by u»ytkownicy D2D i komórkowi
wewn¡trz tego samego obszaru wykorzystywali oddzielne zasoby.
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Rysunek 4.2:

(b) A < 1
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(c) A = 1

Ksztaªt obszaru ILA (kolor zielony) w zale»no±ci od parametru A

Rysunek 4.3:

Obszary ILA przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza DL

Idea metody opartej na ILA jest rozszerzona w pracy [9]. Autorzy przedstawiaj¡ mechanizm
zarz¡dzania interferencjami z wykorzystaniem cz¦±ciowej informacji o poªo»eniu u»ytkowników
(dokªadna pozycja stacji UE nie jest znana). W tym rozwi¡zaniu stacja bazowa zna tylko swoj¡
odlegªo±¢ do u»ytkowników CUE i DUE. W pierwszej fazie u»ytkownicy D2D na podstawie tej
odlegªo±ci dobieraj¡ moc sygnaªu tak, by zminimalizowa¢ interferencje w stosunku do u»ytkowników komórkowych. Nast¦pnie, na podstawie odlegªo±ci i dobranej mocy nadawczej wyznaczane
s¡ pier±cienie z ograniczon¡ interferencj¡ (ILR, ang.

Interference Limited Ring ) (rys. 4.4). Para

D2D nie mo»e wspóªdzieli¢ zasobów z »adnym z u»ytkowników komórkowych znajduj¡cych si¦
wewn¡trz obszaru ILR. Obszary ILR, podobnie jak obszary ILA, maj¡ zapewni¢ wystarczaj¡co
niskie prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza u»ytkowników wspóªdziel¡cych zasoby.
W [56] zaproponowano kryterium wyboru u»ytkownika CUE do wspóªdzielenia zasobów bazuj¡ce na odlegªo±ci (DRC, ang.

Distance-constrained Resource-sharing criterion ).

W tym roz-

wi¡zaniu na podstawie pozycji raportowanej przez u»ytkowników wyznaczany jest zbiór u»ytkowników komórkowych, z którymi komunikacja D2D mo»e wspóªdzieli¢ zasoby bez znacznego
pogarszania ich transmisji. Zbiór ten jest okre±lany z wykorzystaniem parametru

Lmin

b¦d¡cego

minimaln¡ odlegªo±ci¡ od odbiornika D2D (DR ) dla której poziom interferencji jest na odpo-
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Rysunek 4.4:

Rysunek 4.5:

Pier±cienie ILR

Obszar, w którym znajduj¡ si¦ kandydaci do wspóªdzielenia zasobów z par¡ D2D wynikaj¡cy z DRC

wiednio niskim poziomie (rys. 4.5). Autorzy dowiedli, »e zastosowanie kryterium DRC znacz¡co
obni»a prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza D2D. Dodatkowo zaproponowana metoda nie
wpªywa na u»ytkowników CUE, którzy nie musz¡ zmniejsza¢ swoich mocy nadawczych, aby nie
szkodzi¢ transmisji bezpo±redniej.
Rozwi¡zanie z [56] zostaªo rozszerzone w [57], gdzie kryterium wyboru u»ytkowników CUE
zastosowano w scenariuszu z trzema komórkami i cz¦±ciowym ponownym wykorzystaniem pasma (FFR, ang.

Fractional Frequency Reuse ). Autorzy rozwa»aj¡ wspóªdzielenie zasobów ª¡cza

UL w systemie FFR, w którym w ka»dej komórce istniej¡ dwa obszary sposobu wykorzystania
pasma (rys. 4.6). Pierwszy obszar (wewn¦trzny) znajduje si¦ w ±rodku ka»dej komórki. W tym
obszarze ka»da ze stacji bazowych korzysta z tego samego pasma cz¦stotliwo±ci. Drugi obszar
(zewn¦trzny) znajduje si¦ na granicy komórki i w tym obszarze ka»da z komórek ma do dyspozycji oddzielny zakres cz¦stotliwo±ci. W zaproponowanym rozwi¡zaniu komunikacja bezpo±rednia
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47

Schemat FFR przyj¦ty w [57]

mo»e wykorzystywa¢ jedynie pasmo przypisane do wewn¦trznej cz¦±ci obszaru komórki i ponadto musi si¦ znajdowa¢ w obszarze zewn¦trznym. Wyniki bada« przedstawione przez autorów
pokazaªy, »e takie rozwi¡zanie w znacz¡cy sposób obni»a prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci
ª¡cza w systemie wielokomórkowym.
W pracy [63] autorzy zaproponowali mechanizm usuwania interferencji bazuj¡cy na poªo»eniu u»ytkowników. W rozwi¡zaniu zaproponowano utworzenie dedykowanego kanaªu steruj¡cego
dla komunikacji D2D. U»ytkownicy komórkowi nasªuchuj¡ ten kanaª i mierz¡ warto±¢ SINR. Je»eli SINR przekroczy pewien z góry przyj¦ty próg, to wysyªany jest raport do stacji bazowej.
Stacja bazowa bazuj¡c na raportach o przekroczeniu SINR zaprzestaje przydziela¢ u»ytkownikom komórkowym te zasoby, które s¡ zaj¦te przez komunikacj¦ D2D. Stacja bazowa rozsyªa
tak»e informacje o poªo»eniu u»ytkowników oraz ich alokacje zasobów. Informacje te s¡ wykorzystywane przez urz¡dzenia D2D w celu unikania zasobów radiowych wykorzystywanych przez
u»ytkowników komórkowych. Wyniki symulacji autorów pokazaªy wzrost ±redniej przepustowo±ci
systemu o 374% w stosunku do przypadku, gdy nie istnieje mechanizm usuwania interferencji.
Ciekawe zastosowanie komunikacji D2D zostaªo przedstawione w publikacji [10]. Komunikacja
D2D wykorzystywana jest do dystrybucji tre±ci w sieciach komórkowych. Autorzy proponuj¡
rozwi¡zanie dost¦pu do danych bazuj¡ce na ±wiadomo±ci poªo»enia u»ytkowników. Stacja bazowa
po otrzymaniu zgªoszenia dost¦pu do tre±ci wyszukuje w pobli»u zgªaszaj¡cego u»ytkownika
innych u»ytkowników, którzy przechowuj¡ dane, do których zgªaszany jest dost¦p. Je»eli taki
u»ytkownik znajduje si¦ w pobli»u, to stacja bazowa inicjuje poª¡czenie bezpo±rednie pomi¦dzy
tymi u»ytkownikami. Dzi¦ki takiemu rozwi¡zaniu nie ma konieczno±ci wysyªania przez stacj¦
bazow¡ tych samych danych wielokrotnie. Nale»y jednak zwróci¢ uwag¦, »e ±ledzenie pozycji
u»ytkowników oraz buforowanie danych mo»e prowadzi¢ do wzrostu ilo±ci danych steruj¡cych.
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4.3

Podsumowanie

W rozdziale zostaª przedstawiony, z konieczno±ci skrócony, aktualny stan wiedzy dotycz¡cy zarz¡dzania wewn¡trzpasmow¡ komunikacj¡ D2D typu podkªadowego. Pokazano, »e interferencje
pomi¦dzy wspóªistniej¡cymi typami komunikacji s¡ gªównym problemem integracji transmisji
D2D. Jednak»e, zwi¦kszenie przepustowo±ci systemu przy zastosowaniu komunikacji bezpo±redniej jest mo»liwe do osi¡gni¦cia, o ile wykorzystane zostan¡ odpowiednie algorytmy zarz¡dzania
interferencjami.
Du»a cz¦±¢ przedstawionych rozwi¡za« w swoim dziaªaniu bazuje na pomiarach kanaªu radiowego i wska¹nikach jako±ci lub stanu kanaªu (CQI, CSI). Istnieje te» grupa rozwi¡za«, które
zamiast CQI lub CSI wykorzystuj¡ ±wiadomo±¢ poªo»enia u»ytkowników do minimalizacji wzajemnych interferencji pomi¦dzy komunikacj¡ D2D i komunikacj¡ komórkow¡. Autorskie rozwi¡zanie zarz¡dzania transmisj¡ bezpo±redni¡, które b¦dzie przedstawione w rozdziale 5 nale»y wªa±nie
do tej grupy.

Rozdziaª 5

Zarz¡dzenie komunikacj¡
bezpo±redni¡ z wykorzystaniem
±wiadomo±ci otoczenia
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiona metoda zarz¡dzania komunikacj¡ D2D wykorzystuj¡ca ±wiadomo±¢ otoczenia umo»liwiaj¡ca integracj¦ komunikacji D2D z sieci¡ komórkow¡.
Zaprezentowane zostan¡ propozycje rozwi¡za« podstawowych mechanizmów wymaganych do realizacji transmisji bezpo±redniej t.j. wybór trybu transmisji, alokacja zasobów radiowych oraz
sterowanie moc¡. Ponadto w rozdziale tym zawarto opis opracowanego w ramach rozprawy narz¦dzia symulacyjnego sªu»¡cego do modelowania systemów komórkowych wykorzystuj¡cych techniki OFDM (ang.

Orthogonal Frequency Division Multiplexing )) i OFDMA, za pomoc¡ którego

uzyskano wyniki przedstawione w podrozdziale 5.3.

5.1

Lokalizacyjna metoda zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡

Proponowana w rozprawie metoda zarz¡dzania komunikacj¡ D2D ma na celu umo»liwienie wspóªistnienia komunikacji bezpo±redniej z komunikacj¡ komórkow¡ przy zaªo»eniu, »e zasoby radiowe
s¡ wspóªdzielone. Do bezproblemowego dziaªania obu typów transmisji konieczna jest wi¦c odpowiednia koordynacja interferencji. Zmniejszenie wpªywu interferencji mo»na osi¡gn¡¢ na kilka
sposobów opisanych mi¦dzy innymi w rozdziale 4. Mog¡ to by¢ np. mechanizmy sterowania moc¡,
czy te» unikanie interferencji poprzez odpowiedni rozdziaª zasobów.
W proponowanej metodzie, zaprezentowanej po raz pierwszy przez autora rozprawy w [49],
koordynacja interferencji i obu typów transmisji odbywa si¦ na podstawie znajomo±ci przez stacj¦ bazow¡ informacji o poªo»eniu u»ytkowników znajduj¡cych si¦ pod jej kontrol¡. Znajomo±¢
49
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pozycji umo»liwia ocen¦ odlegªo±ci pomi¦dzy u»ytkownikami, a co za tym idzie, oszacowanie
zarówno strat zale»nych od odlegªo±ci jak i potencjalnych interferencji powstaªych wskutek zastosowania komunikacji bezpo±redniej. Estymacja strat w kanale pozwala na okre±lenie stosunku
mocy sygnaªu do mocy interferencji (SIR, ang.

Signal-to-Interference Ratio):

ξ=
gdzie

PS

PS
PI

to moc ±rednia po»¡danego sygnaªu odebranego, a

(5.1)

PI

to moc ±rednia interferencji w od-

biorniku. Znajomo±¢ poziomu interferencji pozwala tak»e na okre±lenie mocy nadawczej potrzebnej by zapewni¢ odpowiedni poziom SIR. Dodatkowo informacja o poªo»eniu mo»e posªu»y¢ jako
wsparcie podj¦cia decyzji o zmianie trybu transmisji z trybu komórkowego do trybu bezpo±redniego. Podsumowuj¡c, zadaniem proponowanej metody zarz¡dzania komunikacj¡ D2D jest:

1. wybór odpowiedniego trybu transmisji dla urz¡dze«, które potencjalnie mog¡ si¦ ze sob¡
komunikowa¢ bezpo±rednio,

2. przydziaª zasobów radiowych do wspóªdzielenia,

3. dobór takiej mocy sygnaªu nadawanego, aby warto±¢ SIR speªniaªa minimalne wymagania
co do jako±ci poª¡czenia.

W proponowanym rozwi¡zaniu nie jest rozpatrywany problem pozyskiwania informacji o poªo»eniu. Jednak»e w literaturze (m.in. w pracy [53]) mo»na odnale¹¢ wiele metod estymacji poªo»enia u»ytkownika. Coraz wi¦ksz¡ popularno±¢ w systemach komórkowych zyskuj¡ tzw. usªugi
lokalizacyjne (LBS, ang.

Location Based Services). Powoduje to, »e pozyskiwanie informacji o po-

ªo»eniu u»ytkowników w systemach nast¦pnych generacji nie powinno stanowi¢ problemu. Dla
przykªadu, w ramach prac konsorcjum 3GPP nad standardem LTE-A wyró»niono trzy metody

Assisted Global Navigation Satellite
System), OTDOA (ang. Observed Time Dierence of Arrival) oraz E-CID (ang. Enhanced CellID) [1]. W metodzie A-GNSS do okre±lenia poªo»enia wykorzystywany jest system satelitarny
np. GPS (ang. Global Positioning System) lub GLONASS (ros. Globalnaja nawigacionnaja sputnikowaja sistiema ). Metoda OTDOA w swoim dziaªaniu wykorzystuje pomiary czasu propagacji
pozyskania informacji o poªo»eniu. S¡ to: A-GNSS (ang.

sygnaªów, realizowanych zazwyczaj na sygnaªach nios¡cych raporty od u»ytkowników. Natomiast
trzecia metoda polega na okre±leniu zgrubnej pozycji u»ytkownika na podstawie identykatora
stacji bazowej (CID, ang.

Cell ID).

W proponowanej metodzie zarz¡dzania komunikacj¡ bez-

po±redni¡ dokªadno±¢ estymacji poªo»enia u»ytkowników ma du»e znaczenie, st¡d tylko dwie
pierwsze z wymienionych powy»ej metod lokalizacji mog¡ znale¹¢ zastosowanie. Jednak»e sama
metoda estymacji interferencji nie deniuje, w jaki sposób wiedza o poªo»eniu u»ytkowników jest
uzyskiwana.
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Odlegªo±ci brane pod uwag¦ przy wyborze trybu transmisji

Wybór trybu transmisji z wykorzystaniem informacji o lokalizacji

Pierwszym elementem lokalizacyjnej metody zarz¡dzania komunikacj¡ D2D jest mechanizm wyboru trybu transmisji, którego zadaniem jest umo»liwienie bezproblemowego przeª¡czania pomi¦dzy dost¦pnymi trybami transmisji (tryb bezpo±redni oraz tryb komórkowy). Domy±lnym
trybem dla ka»dego u»ytkownika jest tryb komórkowy. Procedura proponowanego wyboru trybu
transmisji jest inicjowana przez sie¢ a nie samego u»ytkownika. Caªy ci¦»ar obliczeniowy oraz
decyzyjny spada na jednostk¦ centraln¡, typowo stacj¦ bazow¡. Kryterium wyboru konkretnego
trybu transmisji jest moc nadawanego przez UE sygnaªu. Przyj¦cie takiego kryterium ±wiadczy o przyznaniu wi¦kszej wagi korzy±ciom urz¡dze« u»ytkowników ni» samej sieci. Jednak»e,
zastosowanie komunikacji bezpo±redniej przynosi te» korzy±ci caªej sieci, np. przez odci¡»enie
sieci rdzeniowej.
Zaproponowany mechanizm wyboru trybu transmisji bazuje na informacji o poªo»eniu geogracznym u»ytkowników. Pozycja u»ytkowników sªu»y do okre±lenia odlegªo±ci pomi¦dzy urz¡dzeniami zgodnie z zale»no±ci¡:

di,j

gdzie

xi , yi , zi

»enia

j -tego

q
= (xj − xi )2 + (yj − yi )2 + (zj − zi )2

to wspóªrz¦dne poªo»enia

i-tego

u»ytkownika, za±

xj , yj , zj

(5.2)

to wspóªrz¦dne poªo-

u»ytkownika.

Przy wyborze trybu transmisji pod uwag¦ brane s¡ odlegªo±ci mi¦dzy u»ytkownikami oraz
mi¦dzy u»ytkownikami a obsªuguj¡c¡ ich stacj¡ bazow¡ (rys. 5.1). Poniewa» odlegªo±¢ ma najwi¦kszy wpªyw na straty mocy w kanale, to jest ona bezpo±rednio powi¡zana z moc¡ nadawcz¡
urz¡dze«. Bazuj¡c na wiedzy o poªo»eniu i odlegªo±ciach pomi¦dzy urz¡dzeniami, wybór trybu
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bezpo±redniego jest dokonywany, je»eli speªnione s¡ nast¦puj¡ce warunki:

di,j < dmax
di,j < di,BS

(5.3)

di,j < dj,BS
dmax

gdzie

to odpowiednio dobrana maksymalna odlegªo±¢ pomi¦dzy urz¡dzeniami, które mog¡

realizowa¢ transmisj¦ przy pomocy trybu bezpo±redniego (dodatkowo ograniczona przez maksymaln¡ moc nadawcz¡ urz¡dze«). Je»eli warunki z (5.3) s¡ speªnione, to komunikacja D2D jest
mo»liwa do realizacji. Jednak»e to, czy urz¡dzenia b¦d¡ si¦ faktycznie komunikowa¢ ze sob¡
bezpo±rednio, zale»y od dost¦pno±ci zasobów radiowych.
Zalet¡ przedstawionego mechanizmu wyboru trybu transmisji jest brak konieczno±ci raportowania stanu kanaªu pomi¦dzy urz¡dzeniami w postaci np. wska¹ników CSI. Zamiast tego stacja
bazowa zbiera informacje o poªo»eniu urz¡dze« i samodzielnie estymuje parametry du»ej skali
kanaªu (np. tªumienie) pomi¦dzy u»ytkownikami. Trzeba jednak wspomnie¢, »e uzyskiwanie informacji o poªo»eniu te» mo»e si¦ wi¡za¢ z konieczno±ci¡ raportowania pozycji przez urz¡dzenia,
np. w przypadku, gdy ta informacja b¦dzie pochodziªa z odbiorników GPS urz¡dze«. Jednak nie
wymagane jest raportowanie stanu kanaªu pomi¦dzy wszystkimi u»ytkownikami.

5.1.2

Zarz¡dzanie zasobami radiowymi i interferencj¡ z wykorzystaniem informacji o lokalizacji

Kolejnym etapem zestawiania poª¡czenia D2D, po dokonaniu wyboru trybu transmisji, jest alokacja zasobów radiowych. Dla przypomnienia alokacji zasobów radiowych mo»na dokona¢ na dwa
sposoby. W pierwszym sposobie, jak ju» wcze±niej wspomniano, zakªadane jest wspóªdzielenie
zasobów radiowych przez komunikacj¦ D2D oraz komórkow¡, natomiast drugi sposób alokacji to
wydzielenie pewnego zbioru zasobów wyª¡cznie dla transmisji bezpo±redniej. Separacja zasobów
dla trybu D2D od zasobów dla trybu komórkowego pozwala na wyeliminowanie problemu potencjalnych interferencji wynikaj¡cych ze wspóªistnienia obu typów transmisji. Jednak»e takie rozwi¡zanie nie jest optymalne pod wzgl¦dem efektywno±ci wykorzystania pasma. Z drugiej strony,
wspóªdzielenie zasobów pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów, lecz bez odpowiedniej koordynacji mo»e spowodowa¢ spadek jako±ci transmisji u»ytkowników. Przy wspóªdzieleniu
zasobów mo»liwe s¡ dwa podej±cia:



wspóªdzielenie zasobów ª¡cza w dóª,



wspóªdzielenie zasobów ª¡cza w gór¦,
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Gªówn¡ ide¡ alokacji zasobów w prezentowanym rozwi¡zaniu jest wykorzystanie informacji o poªo»eniu u»ytkowników w celu odnalezienia najlepszego kandydata do wspóªdzielenia zasobów. Wybór kandydata do wspóªdzielenia zasobów jest dokonywany zgodnie z kryterium maksymalizacji odlegªo±ci, tzn. do wspóªdzielenia zasobów wybierany jest ten u»ytkownik komórkowy,
który znajduje si¦ najdalej od pary D2D. Przyjmuj¡c zaªo»enie, »e straty mocy na ±cie»ce pomi¦dzy urz¡dzeniami maj¡ najwi¦kszy wpªyw na poziom do±wiadczanych interferencji, zwi¦kszanie
odlegªo±ci mi¦dzy nimi minimalizuje te» interferencje. W wi¦kszo±ci dost¦pnych publikacji rozpatrywany jest scenariusz pojedynczej komórki sieci, natomiast w rozprawie rozpatrywana jest sie¢
FRF-1, co dodatkowo odró»nia uzyskane wyniki od tych dost¦pnych w literaturze (przedstawionych w podrozdziale 4.2). W sieciach FRF-1 problem wyboru kandydata do wspóªdzielenia jest
dodatkowo utrudniony przez fakt, »e nale»y go dokona¢ dla ka»dego sektora, na który komunikacja D2D b¦dzie miaªa wpªyw tzn. sektor, w którym znajduje si¦ para D2D oraz sektory z nim
s¡siaduj¡ce.
Alokacja zasobów dla u»ytkowników trybu D2D jest niezale»na od przydziaªu zasobów dla
u»ytkowników komórkowych i jest dokonywana w jednostce centralnej. Metoda zakªada, »e w momencie rozpocz¦cia przydziaªu, zasoby radiowe dla u»ytkowników CUE s¡ ju» rozdzielone. Ka»dy
u»ytkownik D2D jest rozpatrywany niezale»nie, a kandydat do wspóªdzielenia zasobów radiowych
musi speªnia¢ okre±lone wymagania dotycz¡ce odlegªo±ci pomi¦dzy urz¡dzeniami, które zale»¡ od
tego, czy wspóªdzielone maj¡ by¢ zasoby ª¡cza DL czy ª¡cza UL.

Zasoby ª¡cza DL (rys. 5.2a)
Przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza DL odlegªo±ci pomi¦dzy urz¡dzeniami powinny speªnia¢ poni»sze warunki:

dDRX,BS > dCSH,BS
dDT X,CSH > dd

(5.4)

dDRX,BS > dd

Pierwszy warunek ma zapewni¢ ochron¦ odbiornika D2D przed zbyt wysokim poziomem mocy
sygnaªu odbieranego od stacji bazowej (b¦d¡cego interferencj¡ dla odbiornika D2D). Drugi warunek wymusza odpowiednio du»¡ separacj¦ przestrzenn¡ nadajnika D2D oraz urz¡dzenia CUE
b¦d¡cego kandydatem do wspóªdzielenia zasobów radiowych (oznaczonego przez

CU ESH ),

sta-

nowi wi¦c zabezpieczenie u»ytkownika komórkowego przed interferencjami ze strony transmisji
D2D. Natomiast ostatni warunek wynika z zaªo»e« wyboru trybu transmisji opisanego w podrozdziale 5.1.1. Wybór odpowiedniego u»ytkownika CUE do wspóªdzielenia zasobów ª¡cza DL
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(a)

Wspóªdzielenie zasobów ª¡cza DL

Rysunek 5.2:

(b)

Wspóªdzielenie zasobów ª¡cza UL

Schemat interferencji oraz odlegªo±ci pomi¦dzy rozpatrywanymi urz¡dzeniami

odbywa si¦ na podstawie poni»szego kryterium:

max

CU ESH SCU E

dDT X,CSH

min

CU ESH SCU E
gdzie

SCU E

dCSH,BS

(5.5)

to zbiór wszystkich urz¡dze« CUE z przydzielonymi zasobami radiowymi. Powy»-

sze kryterium wymusza maksymalizacj¦ odlegªo±ci pomi¦dzy nadajnikiem D2D a urz¡dzeniem

CU ESH . Takie podej±cie ma na celu ochron¦ gªównie u»ytkowników komórkowych. Ponadto w celu
ochrony transmisji D2D odlegªo±¢ pomi¦dzy stacj¡ bazow¡ a urz¡dzeniem

CU ESH

powinna do-

datkowo by¢ mo»liwie jak najmniejsza.

Zasoby ª¡cza UL (rys. 5.2b)
W przypadku wspóªdzielenia zasobów ª¡cza UL wymagania co do odlegªo±ci pomi¦dzy urz¡dzeniami s¡ nast¦puj¡ce:

dDT X,BS > dCSH,BS
dDRX,CSH > dCSH,BS

(5.6)

dDRX,CSH > dd
Pierwszy warunek ma zapewni¢ ochron¦ transmisji komórkowej przed zbyt wysokim poziomem
mocy sygnaªu odbieranego ze strony nadajnika D2D. Drugi oraz trzeci warunek ma na celu zagwarantowanie odpowiedniej odlegªo±ci mi¦dzy odbiornikiem D2D oraz urz¡dzeniem

CU ESH . W tym

przypadku wybór odpowiedniego u»ytkownika CUE do wspóªdzielenia zasobów ª¡cza UL odbywa
si¦ na podstawie nast¦puj¡cego kryterium:

max

CU ESH SCU E

min

dDRX,CSH

CU ESH SCU E

dCSH,BS

(5.7)
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Powy»sze kryterium wymusza maksymalizacj¦ odlegªo±ci pomi¦dzy odbiornikiem D2D a urz¡dzeniem

CU ESH

w celu ochrony transmisji bezpo±redniej. Dodatkowo u»ytkownik

CU ESH

powinien

znajdowa¢ si¦ jak najbli»ej stacji bazowej.
Niew¡tpliw¡ zalet¡ proponowanej metody alokacji zasobów (podobnie jak w przypadku mechanizmu wyboru trybu transmisji) jest brak konieczno±ci posiadania wiedzy o stanie kanaªu
pomi¦dzy wszystkimi urz¡dzeniami. Stopie« wzajemnego oddziaªywania urz¡dze« estymowany
jest na podstawie odlegªo±ci mi¦dzy nimi. Dodatkowo scentralizowane podej±cie umo»liwia sprawowanie wi¦kszej kontroli na ª¡czami D2D, co przenosi si¦ na wi¦ksz¡ kontrol¦ nad interferencjami
zwi¡zanymi z komunikacj¡ D2D.
W dalszej cz¦±ci rozprawy rozpatrzony zostanie jedynie przypadek wspóªdzielenia zasobów
ª¡cza w gór¦. Takie zaªo»enie zostaªo przyj¦te ze wzgl¦du na to, »e stacja bazowa ma wi¦ksze mo»liwo±ci minimalizacji interferencji ni» u»ytkownicy komórkowi. W praktyce, w systemach FRF-1
ka»da stacja bazowa do±wiadcza interferencji od u»ytkowników CUE nale»¡cych do s¡siaduj¡cych
stacji bazowych, st¡d wybór wspóªdzielenia zasobów UL wydaje si¦ by¢ uzasadniony. Dodatkowo,
jak to zostaªo przedstawione w rozdziale 4, wi¦kszo±¢ rozwi¡za« znanych z literatury proponuje
wspóªdzielenie zasobów ª¡cza w gór¦.

5.1.3

Sterowanie moc¡ z wykorzystaniem informacji o lokalizacji

Ostatnim elementem proponowanej lokalizacyjnej metody zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡ jest mechanizm sterowania moc¡ LTSIPC (ang.

Location-based Target Signal-to-Interference

Ratio Power Control), w którym informacja o poªo»eniu u»ytkowników jest wykorzystywana do
estymowania poziomu interferencji do±wiadczanych przez odbiornik D2D. Ten z kolei jest wykorzystywany do wyznaczenia stosunku sygnaªu do interferencji odbiornika D2D:

ξD R =

|hD2D |2 PD d−α
D
N
P

|hDRX,n

|2 P

n=1
gdzie

hD2D

to wspóªczynnik kanaªu ª¡cza D2D,

biornikiem D2D a
natomiast

dD

i

hDRX,n

(5.8)

to wspóªczynnik kanaªu pomi¦dzy od-

n-tym ¹ródªem interferencji. Symbole PD

dDRX,n

,

−α
In dDRX,n

oraz

P In

to moce nadawcze urz¡dze«,

to odlegªo±ci pomi¦dzy nimi.

Zaproponowany mechanizm LTSIPC jest mechanizmem scentralizowanym, jednostka centralna (zazwyczaj stacja bazowa) posiada wiedz¦ o mocach nadawczych urz¡dze« stanowi¡cych
¹ródªo interferencji dla odbiornika D2D, a na podstawie ich pozycji jest w stanie okre±li¢ odlegªo±ci mi¦dzy urz¡dzeniami. Na rys. 5.3 przedstawiono przykªadowy schemat rozpatrywany przez
mechanizm sterowania moc¡ i informacje dost¦pne w jednostce centralnej. Korzystaj¡c z równania (5.8) mo»na wyznaczy¢ moc nadawcz¡ nadajnika D2D przez ustawienie po»¡danej warto±ci
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Rysunek 5.3:

Przykªad schemat poª¡cze« i interferencji oraz informacje dost¦pne dla mechanizmu sterownia moc¡

ξ0 :

SIR

ξ0
PD =

N
P
n=1

|hDRX,n |2 PIn d−α
DRX,n
.

|hD2D |2 d−α
D

(5.9)

Jak ju» wspomniano, mechanizm sterowania moc¡ posiada jedynie wiedz¦ o poªo»eniu u»ytkowników (odlegªo±ciach mi¦dzy nimi) oraz mocach nadawczych ¹ródeª interferencji. Natomiast
chwilowe warto±ci wspóªczynników kanaªu nie s¡ znane. Z tego powodu, aby upro±ci¢ równanie (5.9), zaªo»ono, »e ±rednia warto±¢ wspóªczynników

hD2D

i

hDRX,n

jest równa 1. Bior¡c to

zaªo»enie pod uwag¦ oraz ustalaj¡c ograniczenie na maksymaln¡ moc nadawcz¡

Pmax ,

mo»emy

wyznaczy¢ moc nadawcz¡ nadajnika D2D w postaci:

PD = min

Pmax , ξ0 dαD

N
X

!
PIn d−α
DRX,n

.

(5.10)

n=1
Ustalenie poziomu mocy nadawczej nadajnika D2D zgodnie z równaniem (5.10) pozwoli na
zapewnienie odpowiednio wysokiego stosunku SIR w odbiorniku D2D.

5.2

Pakiet symulacyjny

Pakiet symulacyjny o nazwie MACHINE (ang.

Mobile networks evaluation tools with Advanced

CHannel INterference modElling) [6, 8] zostaª stworzony w Katedrze Radiokomunikacji, Wydziaªu

5.2. PAKIET SYMULACYJNY

Rysunek 5.4:
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Strutkura MACHINE [6]

Elektroniki i Telekomunikacji, z wykorzystaniem j¦zyka C++ i biblioteki IT++ [12]. Autor rozprawy uczestniczyª w tworzeniu znacz¡cej cz¦±ci symulatora w ramach projektu METIS. Przeznaczeniem symulatora MACHINE jest ocena dziaªania sieci bezprzewodowych oraz technologii
dost¦pu do medium transmisyjnego.
Podstawowa struktura MACHINE jest przedstawiona na rys. 5.4. W symulatorze mo»na
wyró»ni¢ dwa gªówne skªadniki:



Moduª SSM (ang.



Moduª REM (ang.

5.2.1

Simulated System Model) - model symulowanego systemu.
Radio Envrionment Model) - model ±rodowiska radiowego.

Moduª SSM

Cz¦±¢ SSM tworzona jest przez trzy elementy. Pierwszy z nich to symulator ª¡cza radiowego
LLS-MACHINE (LLS, ang.

Link Level Simulator) bazuj¡cy na warstwie zycznej systemu LTE

[5]. W LLS-MACHINE zaimplementowane s¡ kanaªy danych i steruj¡ce zarówno dla ª¡cza DL,
jak i ª¡cza UL. Drugim elementem moduªu SSM jest interfejs L2S (ang.

Link-to-System) (L2S-

MACHINE) pozwalaj¡cy na wykorzystanie modelu ª¡cza radiowego w symulacjach systemowych.
Ostatnim elementem SSM jest symulator systemowy SLS-MACHINE (SLS, ang.

System Level

Simulator), który pozwala modelowa¢ dziaªanie sieci komórkowych bazuj¡cych na transmisji z modulacj¡ OFDM i wielodost¦pu OFDMA.
W zwi¡zku z tym, »e wyznaczenie rezultatu transmisji danych przez pojedyncze ª¡cze wymaga wykonania wielu zªo»onych operacji, to wykonanie takiego dziaªania dla wszystkich ª¡czy w sieci radiowej jest nierealne. St¡d konieczno±¢ zapewnienia interfejsu pomi¦dzy symulacj¡
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ª¡cza a symulacj¡ caªego systemu. W module L2S-MACHINE wykorzystana zostaªa metoda

Mutual Information Eective SINR Mapping) [55] do wyznaczania blokowej stopy
bª¦dów (BLER, ang. Block Error Rate) dla danego ª¡cza przy znajomo±ci odpowiedzi impulsowej

MIESM (ang.

zarówno kanaªu wykorzystanego do transmisji danych jak i kanaªów interferuj¡cych.
Moduª SLS-MACHINE zostaª stworzony z my±l¡ o symulacji systemów dziaªaj¡cych zgodnie z metod¡ wielodost¦pu OFDMA takich jak LTE czy LTE-A. Jednak»e umo»liwia on równie»
modelowanie systemów wykorzystuj¡cych niestandardowe techniki, mi¦dzy innymi komunikacj¦
D2D. Moduª SLS pozwala na realizacj¦ podstawowych operacji wykonywanych w sieciach komórkowych. W pierwszej kolejno±ci wykonywany jest przydziaª zasobów radiowych (czas, cz¦stotliwo±¢ i moc transmisji) w¦zªom sieci. Na podstawie tego przydziaªu wyznaczane s¡ odpowiedzi
impulsowe odpowiednich kanaªów, które nast¦pnie s¡ wykorzystane do wyznaczania warto±ci
SINR w odbiornikach. W zwi¡zku z tym, »e w systemach bazuj¡cych na OFDMA przydziaª zasobów jest dynamiczny, to posta¢ interferencji zmienia si¦ co odst¦p transmisyjny (TTI, ang.

Transmission Time Interval). Ostatecznie na podstawie chwilowych warto±ci SINR wyznaczane
s¡ metryki zwrotne, t.j. efektywny SINR, wska¹niki jako±ci kanaªu (CQI) oraz okre±lane jest czy
wiadomo±¢ zostaªa odebrana poprawnie. Dodatkowo zarówno podczas caªej symulacji jak i podczas pojedynczego odst¦pu TTI zbierane s¡ ró»ne statystyki symulowanego systemu.

5.2.2

Moduª REM

Cz¦±¢ REM sªu»y do reprezentacji struktury sieci bezprzewodowych oraz efektów propagacji fal
radiowych. Aktualnie zaimplementowane s¡ dwa modele ±rodowiska, w którym propagowane

International Telecommunication
Union) dotycz¡cych ewaluacji systemów IMT-A (ang. International Mobile TelecommunicationsAdvanced) [30]. W tym modelu sie¢ jest reprezentowana przez siatk¦ sze±ciok¡tów. Drugi model,
nazwany MGM (ang. Madrid Grid Model), zostaª stworzonyna podstawie dyrektyw projektu MEs¡ fale radiowe. Pierwszy bazuje na zaleceniach ITU (ang.

TIS dla scenariusza testowego TC2 (Spoªeczno±¢ informacyjna w g¦stym ±rodowisku miejskim)
[45]. Model ten wykorzystuje trójwymiarowe mapy miast do symulacji dziaªania sieci radiowych.
Oba modele ±rodowiska propagacyjnego wykorzystuj¡ moduª SSE-MACHINE do modelowania efektów propagacyjnych maªej skali (SSE (ang.

Small Scale Eects)).

Moduª ten imple-

mentuje model kanaªu okre±lony przez ITU dla systemów IMT-Advanced, który jest modelem
geometryczno-stochastycznym. W modelu tym kierunki zarówno wypromieniowanych sygnaªów,
jak i tych wychwytywanych przez anten¦ odbiorcz¡ s¡ okre±lone bez znajomo±ci dokªadnego
poªo»enia elementów rozpraszaj¡cych (ang.

scatterers ). Dzi¦ki takiemu podej±ciu parametry pro-

pagacji i parametry anten mog¡ by¢ rozpatrywane oddzielnie. Wspóªczynniki kanaªu dla ka»dego
ª¡cza wyznaczane s¡ krokowo. W pierwszej kolejno±ci na podstawie modelu ±rodowiska okre±lane s¡ warunki widoczno±ci anteny nadawczej i odbiorczej, a nast¦pnie wyznaczane s¡ parame-

5.2. PAKIET SYMULACYJNY

59

try propagacyjne du»ej skali. W zale»no±ci, czy mi¦dzy antenami jest bezpo±rednia widoczno±¢
LOS (ang.

Line-of-Sight), czy te» jej nie ma NLOS (ang. Non-Line-of-Sight), obliczane jest tªu-

mienie ±cie»ki z wykorzystaniem odpowiedniej dla danych warunków formuªy. Poza stratami
±cie»ki w tym kroku wyznaczane s¡ te» m.in. parametry zaników wolnych oraz wspóªczynnik
Rice'a

K

okre±laj¡cy moc ±cie»ki bezpo±redniej w porównaniu do mocy ±cie»ek z odbiciami. Po

ustaleniu parametrów du»ej skali wyznaczane s¡ parametry maªej skali, takie jak k¡ty promieniowania (AoD, ang.

Angle of Departure),

k¡ty przybycia (AoA, ang.

Angle of Arrival)

czy te»

opó¹nienie promieni. Na podstawie zarówno parametrów du»ej skali jaki maªej skali wyznaczane
s¡ ostateczne wspóªczynniki odpowiedzi impulsowej kanaªu.

Model MGM
Mimo, »e narz¦dzie MACHINE posiada zaimplementowane dwa modele REM, to w dalszej cz¦±ci
pracy zostanie wykorzystany tylko jeden z nich, mianowicie model MGM. Model MGM jest implementacj¡ scenariuszy propagacyjnych (PS, ang.

Propagation Scenario) zdeniowanych w pro-

jekcie METIS oraz trójwymiarowego modelu ±rodowiska.

Modele kanaªów w projekcie METIS
W celu scharakteryzowania ró»nych typów propagacji fal elektromagnetycznych w ±rodowisku
miejskim zidentykowano kilka ró»nych scenariuszy propagacyjnych [45], które ze wzgl¦du na
poªo»enie nadajnika i odbiornika mo»na podzieli¢ na trzy grupy:

O2O (ang. Outdoor-to-Outdoor)

propagacja fal poza budynkami, gdzie zarówno odbiornik

jak i nadajnik znajduj¡ si¦ na zewn¡trz budynków.

O2I (ang. Outdoor-to-Indoor)

propagacja fal pomi¦dzy wn¦trzem budynku a ±rodowiskiem

zewn¦trznym, gdzie nadajnik znajduje si¦ poza budynkiem, natomiast odbiornik wewn¡trz
budynku.

I2I (ang. Indoor-to-Indoor)

propagacja fal wewn¡trz budynku, gdzie zarówno odbiornik jak

i nadajnik znajduj¡ si¦ we wn¦trzu budynków.

Przy deniowaniu modeli propagacyjnych uwzgl¦dniono potrzeb¦ tworzenia realistycznych scenariuszy z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli ±rodowiska propagacyjnego. W modelach tych
wyznaczanie warunków propagacji w zale»no±ci od istnienia bezpo±redniej widoczno±ci (LoS) lub
jej braku (NLoS) odbywa si¦ na podstawie mapy ±rodowiska propagacyjnego. Jest to podej±cie
odmienne w stosunku do dotychczasowych praktyk stosowanych chocia»by w modelach WINNER
(ang.

Wireless World Initiative New Radio) oraz IMT-A [7, 30, 59], w których wybór warunków

LoS/NLoS odbywaª si¦ w sposób losowy.
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Rysunek 5.5:

Scenariusze propagacyjne projektu METIS [45]

Oprócz podstawowego podziaªu ze wzgl¦du na poªo»enie nadajnika i odbiornika, scenariusze
propagacyjne mo»na dalej podzieli¢ ze wzgl¦du na rodzaj ª¡cza komunikacyjnego. W rozpatrywanym ±rodowisku mo»na zidentykowa¢ trzy rodzaje ª¡cza, s¡ to:



ª¡cze pomi¦dzy stacj¡ bazow¡ makro (makro-BS) a stacj¡ mobiln¡ (MS, ang.

Mobile Sta-

tion),


ª¡cze pomi¦dzy stacj¡ bazow¡ mikro (mikro-BS) a stacj¡ mobiln¡,



ª¡cze pomi¦dzy dwoma u»ytkownikami.

Model dla ª¡cza makro-BS - MS dotyczy przypadków, w których stacja bazowa znajduje si¦
ponad dachami budynków, zatem wi¦ksza cz¦±¢ sygnaªu dociera na skutek dyfrakcji. Model dla
ª¡cza mikro-BS - MS dotyczy sytuacji, w których nadajnik znajduje si¦ poni»ej dachów budynków, gdzie dominuj¡c¡ cz¦±ci¡ tªumienia propagacyjnego s¡ straty wynikaj¡ce z odbi¢ pomi¦dzy
budynkami. Model ª¡cza MS - MS sªu»y do modelowania transmisji pomi¦dzy urz¡dzeniami
u»ytkowników. W tym przypadku, podobnie jak w przypadku modelu ª¡cza mikro-BS - MS,
propagacja odbywa si¦ poni»ej dachów budynków. Zbiór wszystkich scenariuszy propagacyjnych
zdeniowanych w projekcie METIS przedstawiony jest na rys. 5.5.

PS1 Mikro-BS - MS O2O
Model propagacji dla ª¡cza mikro-BS - MS w scenariuszu O2O bazuje na modelu ITU-R UMi
(ang.

Urban Micro)

zaproponowanym dla ±rodowiska typu Manhattan [30] (rys. 5.6). Zakªada

si¦ w nim, »e propagacja odbywa si¦ znacznie poni»ej ±redniej wysoko±ci budynków znajduj¡cych
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Geometria scenariusza propagacyjnego PS1

si¦ w pobli»u i zazwyczaj nie ma warunków bezpo±redniej widoczno±ci, w zwi¡zku z czym propagacja fali odbywa si¦ gªównie za pomoc¡ odbi¢ od ±cian budynków. Model ten bierze pod uwag¦
rozmieszczenie budynków oraz ulic, przy czym w zale»no±ci od poªo»eniu nadajnika rozró»niane
s¡ trzy typy ulic: ulica gªówna, na której znajduje si¦ nadajnik oraz ulice prostopadªe i równolegªe
do niej. Na gªównej ulicy tªumienie propagacyjne jest wyznaczane dla warunków bezpo±redniej
widoczno±ci:

P LLOS (d1 ) = 10 log10 (d1 ) + 7, 8 − 18(log10 (h0T x ) − log10 (h0Rx )) + 2 log10 (fc )
gdzie

d1

to odlegªo±¢ w metrach mi¦dzy nadajnikiem i odbiornikiem,

0
±na w GHz, a hT x i

fc

(5.11)

to cz¦stotliwo±¢ no-

h0Rx to efektywna wysoko±¢ anteny odpowiednio nadajnika i odbiornika.

Efektywna wysoko±¢ anten wyznaczana jest na podstawie nast¦puj¡cych zale»no±ci:

gdzie

hT x i hRx

h0T x = hT x − 1

(5.12)

h0Rx = hRx − 1

(5.13)

to rzeczywiste wysoko±ci anten.

W przypadku, gdy mi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem nie ma warunków bezpo±redniej
widoczno±ci, to tªumienie w zale»no±ci od poªo»enia odbiornika przyjmuje warto±ci:

PL =



 ∞

dla


 min(P L(d , d ), P L(d , d ))
1 2
2 1

dla

ulic równolegªych
(5.14)
ulic prostopadªych

gdzie

P L(di , dk ) = P LLOS (di ) + 17, 9 − 12, 5nj + 10nj log10 (dk ) + 3 log10 (fc )

(5.15)
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Rysunek 5.7:

Geometria scenariusza propagacyjnego PS2

i

nj = max(2, 8 − 0, 0024di , 1, 84)

(5.16)

Dodatkowo w tym scenariuszu propagacyjnym zaªo»ono, »e je»eli odlegªo±¢ mi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem jest mniejsza ni» 10 m, to straty w kanale wyznaczane s¡ zawsze na
podstawie zale»no±ci dla warunków LoS bez wzgl¦du na to czy odbiornik znajduje si¦ na gªównej
ulicy, czy te» na prostopadªej.

PS2 Mikro-BS - MS O2I
Model propagacji dla ª¡cza mikro-BS - MS w scenariuszu transmisji pomi¦dzy ±rodowiskiem
zewn¦trznym a budynkiem zostaª opracowany na bazie modelu WINNER+ B4 [59]. W modelu
tym tªumienie propagacyjne to suma trzech skªadników: tªumienia ±cie»ki na zewn¡trz budynku,
tªumienia na ±cianie budynku oraz tªumienia wewn¡trz budynku (rys. 5.7). Straty na ª¡czu
wyznaczane s¡ za pomoc¡ nast¦puj¡cej zale»no±ci:

P L = P Lout + P Lth + P Lin

(5.17)

przy czym do obliczenia tªumienia propagacyjnego na zewn¡trz budynku wykorzystano model
PS1:

P Lout = P L(dout + din )
Natomiast warto±ci

gdzie

fc

P Lth i P Lin

(5.18)

s¡ nast¦puj¡ce:

P Lth = 9, 82 + 5, 98 log10 (fc ) + 15(1 − sin(θ))2

(5.19)

P Lin = 0, 5din

(5.20)

to cz¦stotliwo±¢ no±na w GHz,

odbiornika od ±ciany budynku.

θ to k¡t padania fali na ±cian¦ budynku, a din

to odlegªo±¢
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Rysunek 5.8:

Geometria scenariusza propagacyjnego PS3

PS3 Makro-BS - MS O2O
Propagacja dla ª¡cza makro-BS - MS w scenariuszu transmisji O2O modelowana jest na podstawie ustale« ETSI [20]. W tym scenariuszu stacja bazowa znajduje si¦ ponad dachami budynków a wi¦ksza cz¦±¢ sygnaªu dociera do odbiorników na skutek dyfrakcji na dachach budynków
(rys. 5.8). Przy wyznaczaniu tªumienia brane s¡ pod uwag¦ mi¦dzy innymi takie parametry jak
wysoko±ci budynków na ±cie»ce pomi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem (hr ), ±rednia odlegªo±¢ pomi¦dzy budynkami (b), dªugo±¢ ±cie»ki obj¦tej przez budynki (l) oraz ró»nica wysoko±ci pomi¦dzy
nadajnikiem a odbiornikiem. Tªumienie propagacyjne w tym modelu jest sum¡ tªumienia wolnej
przestrzeni, tªumienia zwi¡zanego z dyfrakcj¡ fali na dachu budynku zasªaniaj¡cego odbiornik
oraz tªumienia zwi¡zanego z dyfrakcj¡ fali wielokrotnie odbitej od ±cian budynków:

L(R) =



 Lf s + Lrts + Lmsd

gdy


 L
fs

gdy

Lf s

gdzie tªumienie wolnej przestrzeni

Lrts + Lmsd > 0
(5.21)

Lrts + Lmsd ≤ 0

dla danej dªugo±ci fali

wzorem:


Lf s = −10 log10

λ
4πR

λ

i odlegªo±ci BS-MS dane jest

2
(5.22)

Tªumienie wynikaj¡ce z dyfrakcji na dachu budynku zasªaniaj¡cego odbiornik wynosi:

"
Lrts = −20 log10

1 1
− arc tg
2 π

r
sign(θ)

!#
π3
r(1 − cos(θ))
4λ

(5.23)

gdzie zgodnie z rys. 5.8:

θ = tg

−1



|∆hm |
x



q
r = (∆hm )2 + x2

(5.24)

(5.25)
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przy czym

|∆hm |

to ró»nica pomi¦dzy wysoko±ci¡ anteny odbiornika

go zasªaniaj¡cego, natomiast

x

hm

a wysoko±ci¡ budynku

to odlegªo±¢ odbiornika od ±ciany tego budynku.

Tªumienie zwi¡zane z dyfrakcj¡ fali wielokrotnie odbitej od ±cian budynków zale»y od wysoko±ci anteny stacji bazowej (hb ) wzgl¦dem wysoko±ci budynków (hr ) oraz k¡ta padania fali
(α). W zale»no±ci od warto±ci odlegªo±ci

distance ) warto±¢ tªumienia Lmsd
L(Lmsd ) =

ds

b¦d¡cej odlegªo±ci¡ pola ustalonego (ang.

settled eld

wynosi:



 Lbsh + ka + kd log10

R
1000



+ kf log10 (f ) − 9 log10 (b)

dla

l > ds
(5.26)


 −10 log (Q2 )
10
M

gdy

l ≤ ds

przy czym:

ds =

Lbsh =

λR2
∆h2b

(5.27)



 −18 log10 (1 + ∆hb )

dla


 0

dla

hb > hr
(5.28)

hb ≤ hr



54
dla hb > hr





ka =
54 − 0, 8∆hb
dla hb ≤ hr i R ≥ 500






R
dla hb ≤ hr i R < 500
54 − 1, 6∆hb 1000


dla hb > hr
 18
kd =

 18 − 15 ∆hb dla h ≤ h
r
b
hr



f

dla ±rednich miast
 0, 7 925 − 1
kf =



 15 f − 1
dla centrum miast
925

QM =



q 0,9


∆hb
b

2, 35 R

λ













b
R

b
2πR

q 
λ
ρ

1
ϑ

−

ϑ = tg

−1

ρ=

q

1
2π+ϑ





∆hb
b

dla

hb > hr

dla

hb ≈ hr

dla

hb < hr

(5.29)

(5.30)

(5.31)

(5.32)



∆h2b + b2

Cz¦stotliwo±¢ no±na (f ) w tym przypadku wyra»ona jest w MHz.

(5.33)

(5.34)
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PS4 Makro-BS - MS O2I
Przy opracowywaniu modelu propagacji dla ª¡cza makro-BS - MS w scenariuszu transmisji pomi¦dzy ±rodowiskiem zewn¦trznym a budynkiem jako podstaw¦ wybrano model WINNER+ C4
[59], w którym, podobnie jak w modelu B4, tªumienie jest sum¡ trzech skªadników: tªumienia
±cie»ki na zewn¡trz budynku, tªumienia na ±cianie budynku oraz tªumienia wewn¡trz budynku:

P L = P Lout + P Lth + P Lin

(5.35)

Tªumienie zewn¦trznej ±cie»ki (P Lout ) jest wyznaczane na podstawie modelu PS3, z tym,
»e przy ich wyznaczaniu nie uwzgl¦dnia si¦ istnienia budynku, w którym aktualnie znajduje
si¦ odbiornik. Punkt, w którym fala przedostaje si¦ do budynku, podobnie jak w przypadku
modelu B4, wyznaczany jest na podstawie odlegªo±ci pomi¦dzy ±cian¡ a odbiornikiem, natomiast
wysoko±¢ anteny odbiornika wyznaczona jest w odniesieniu do poziomu terenu.
Tªumienie ±ciany budynku wyznaczone jest na podstawie zale»no±ci:

P Lth = 9, 82 + 5, 98 log10 (fc ) + 15(10 sin(θ))2
gdzie

fc

to cz¦stotliwo±¢ no±na w GHz, a

θ

(5.36)

to k¡t padania fali na ±cian¦ budynku.

Tªumienie wewn¡trz budynku wynosi:

P Lin = 0, 5din
gdzie

din

(5.37)

to odlegªo±¢ odbiornika od ±ciany budynku najbli»szej nadajnikowi.

PS7 Femto I2I
W modelowaniu propagacji wewn¡trz budynków zaproponowano dwa rozwi¡zania. Jedno, bardziej realistyczne, wykorzystuj¡ce rzeczywisty rozkªad ±cian wewn¡trz budynku. Drugie, bazuj¡ce
na modelu ITU-R Indoor Hotspot [30], b¦d¡ce podej±ciem statystycznym. Poni»ej zostanie opisane jedynie pierwsze podej±cie.
Model wykorzystuj¡cy rozmieszczenie ±cian bazuje na modelu A1 z projektu WINNER II
[58]. Straty propagacyjne pomi¦dzy nadajnikiem i odbiornikiem znajduj¡cych si¦ w odlegªo±ci

d

od siebie wyznaczane s¡ na podstawie zale»no±ci:


P L(d) = A log10 (d) + B + C log10
gdzie

fc

fc
5


+X

to cz¦stotliwo±¢ no±na wyra»ona w GHz, a wspóªczynniki

A, B , C ,

(5.38)

i

X

przyjmuj¡

warto±ci

A = 18, 7 B = 46, 8 C = 20 X = 0

(5.39)

ROZDZIA 5. ZARZDZANIE KOMUNIKACJ BEZPOREDNI (...)

66

dla warunków bezpo±redniej widoczno±ci. Natomiast dla braku bezpo±redniej widoczno±ci s¡
nast¦puj¡ce:

A = 36, 8 B = 43, 8 C = 20 X = 5(nw − 1)
nw

gdzie

(5.40)

to liczba ±cian pomi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem.

Dodatkowo przy propagacji pomi¦dzy pi¦trami nale»y do wzoru (5.38) doda¢ straty wynikaj¡ce z propagacji fali przez stropy:

F L = 17 + 4(nf − 1)
nf

gdzie

(5.41)

to ró»nica liczby pi¦ter pomi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem.

Nale»y te» zwróci¢ uwag¦, »e cz¦±¢ promieniowania stacji bazowych typu femto przedostaje si¦
na zewn¡trz budynków. Jest to modelowane przez dodanie dodatkowego tªumienia wynosz¡cego
17 dB do warto±ci wynikaj¡cej z równania (5.38).

Modele propagacyjne dla D2D (równie» dla V2V)
Przy modelowaniu propagacji dla komunikacji D2D przyj¦to, »e zostan¡ wykorzystane te same
modele co w przypadku komunikacji mikro-BS - MS, z t¡ ró»nic¡, »e wysoko±¢ nadajnika i odbiornika dla komunikacji D2D wynosi 1,5 m. Dodatkowo uwzgl¦dniono dodatkowe tªumienie
wynosz¡ce 10 dB w sytuacjach, gdy pomi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem znajduj¡ si¦ inni
u»ytkownicy.
W symulatorze MACHINE zaimplementowany jest równie» inny model kanaªu dla komunikacji D2D bazuj¡cy na rekomendacji ITU-R [31] dla cz¦stotliwo±ci z zakresu 300-3000 MHz. Model
ten zostaª zaproponowany z my±l¡ o terminalach znajduj¡cych si¦ na poziomie ulic, znacznie
poni»ej dachów budynków. Warto zwróci¢ uwag¦, »e model ten powstaª na podstawie pomiarów w pasmie UHF dla anten o wysoko±ciach od 1,9 m do 3,0 m oraz odlegªo±ci mi¦dzy terminalami si¦gaj¡cych 3000 m. W rekomendacji ITU-R warunki LoS/NLoS s¡ okre±lane statystycznie,
jednak»e w symulatorze bezpo±rednia widoczno±¢ urz¡dze« okre±lana jest, tak jak ma to miejsce
dla pozostaªych modeli propagacyjnych, na podstawie mapy ±rodowiska.
Straty ª¡cza wyznaczane s¡ za pomoc¡ nast¦puj¡cej zale»no±ci:

PL =

gdzie
miast

d



 32, 45 + 20 log10 (f ) + 20 log10 (d/1000)

dla


 9, 5 + 45 log (f ) + 40 log (d/1000) + L
urban
10
10

dla

to odlegªo±¢ pomi¦dzy terminalami w metrach,

Lurban

warunków LoS
(5.42)

f

warunków NLoS

to cz¦stotliwo±¢ no±na w MHz, nato-

to staªe tªumienie zale»ne od kategorii ±rodowiska miejskiego. Staªa

Lurban

mo»e
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przyjmowa¢ nast¦puj¡ce warto±ci:

Lurban



0 dB





=
6, 8 dB






2, 3 dB

dla

±rodowiska podmiejskiego

dla

±rodowiska miejskiego

dla

g¦stego ±rodowiska miejskiego

(5.43)

rodowisko modelu MGM
Scenariusze propagacyjne przedstawione w projekcie METIS wymagaj¡ wykorzystania odpowiedniego modelu ±rodowiska. Model MGM zostaª zaimplementowany w taki sposób, »e mapy
±rodowiska mog¡ by¢ dowolnie tworzone. Obecnie dost¦pne s¡ trzy mapy:



model siatki Manhattan,



model siatki madryckiej,



model siatki pozna«skiej.

Model siatki Manhattan jest jednym z najpopularniejszych modeli ±rodowiska miejskiego.
Struktura typowej siatki Manhattan przedstawiona jest na rys. 5.9. Skªada si¦ ona z kwadratowych budynków oraz ulic równomiernie rozmieszczonych na zadanym obszarze. Warto zaznaczy¢,
»e w symulatorze MACHINE umo»liwiono tworzenie siatki Manhattan o dowolnym rozmiarze
oraz dodano mo»liwo±¢ rozmieszania przystanków autobusowych oraz wej±¢ do stacji metra.

Rysunek 5.9:

Schemat modelu Manhattan
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Rysunek 5.10:

Schemat modelu madryckiego

Model siatki madryckiej, zaproponowany w projekcie METIS, jest realistycznym trójwymiarowym modelem ±rodowiska miejskiego. Realizm modelu jest osi¡gni¦ty dzi¦ki uwzgl¦dnieniu
wielu ró»nych elementów znajduj¡cych si¦ w ±rodowisku miejskim tj. ró»nego rodzaju budynków,
ulic ze skrzy»owaniami, chodników, parków, przystanków autobusowych i stacji metra. Model
madrycki zostaª opracowany na postawie obserwacji struktury Madrytu, która jest przykªadem
typowego europejskiego miasta i w odró»nieniu od modelu Manhattan jest bardziej ró»norodna.
Schemat modelu madryckiego, którego wymiary to 387 m na 552 m, jest przedstawiony na rys.
5.10. Niejednorodne rozmieszczenie budynków o ró»nych wymiarach zwi¦ksza realizm modelu
madryckiego i pozwala w lepszy sposób uchwyci¢ takie aspekty, jak zachowanie si¦ u»ytkowników w ruchu, ró»norodno±¢ jako±ci sygnaªu oraz heterogeniczno±¢ rozmieszczenia stacji bazowych.
Model siatki pozna«skiej, zaproponowany przez autora niniejszej rozprawy w [52] (rys. 5.11),
jest przykªadem zastosowania symulatora MACHINE do stworzenia dowolnej mapy ±rodowiska. W tym modelu mo»na zauwa»y¢ jeszcze wi¦ksz¡ niejednorodno±¢ rozmieszczenia budynków
ni» w przypadku modelu madryckiego.
Wymienione wy»ej mapy ±rodowiska uzupeªnione s¡ przez rozmieszczenie stacji bazowych
oznaczonych na powy»szych rysunkach przez kropki. Na rozpatrywanym obszarze znajduj¡ si¦
stacje bazowe typu makro dziaªaj¡ce w trzech sektorach oraz stacje bazowe typu mikro dziaªaj¡ce
na dwóch sektorach. Anteny stacji bazowej typu makro umieszczone s¡ na dachach budynków,
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Rysunek 5.11:

Tebela 5.1:

Schemat modelu pozna«skiego

Parametry stacji bazowych modelu madryckiego

Parametr

Stacja makro

Stacja mikro

Cz¦stotliwo±¢ no±na [MHz]

800

2600

Szeroko±¢ pasma [MHz]

20

80

Maksymalna moc nadawcza (na 10 MHz) [dBm]

43

30

Wysoko±¢ anteny [m]

52,5

10

natomiast stacje bazowe typu mikro znajduj¡ si¦ na wysoko±ci 10 m na lampach znajduj¡cych
si¦ przy ulicach. Tabela 5.1 zawiera parametry wykorzystywanych stacji bazowych w modelu
madryckim.

Poª¡czenie scenariuszy propagacyjnych oraz mapy ±rodowiska pozwala na okre±lenie warunków propagacyjnych w sieci. Na rys. 5.12a i rys. 5.13a przedstawione s¡ wykresy szerokopasmowego stosunku sygnaªu do szumu i interferencji, natomiast na rys. 5.12b i rys. 5.13b przedstawiono
wykresy sygnaªu stacji bazowych obsªuguj¡cych dany obszar. Na wykresach mo»na zaobserwowa¢ ostre przej±cia pomi¦dzy warto±ciami SINR oraz poziomu sygnaªu. Jest to efekt nielosowego
okre±lania warunków widoczno±ci nadajnika w zaimplementowanym rozwi¡zaniu.

ROZDZIA 5. ZARZDZANIE KOMUNIKACJ BEZPOREDNI (...)

70

(a)

Szerokopasmowy SINR na ª¡czu w dóª

Rysunek 5.12:

(a)

Poziomu sygnaªu stacji bazowych

Szerokopasmowy SINR i poziom sygnaªu stacji bazowej modelu madryckiego

Szerokopasmowy SINR na ª¡czu w dóª

Rysunek 5.13:

(b)

(b)

Poziom sygnaªu stacji bazowych

Szerokopasmowy SINR i poziom sygnaªu stacji bazowej modelu Manhattan

Modelowanie ruchu u»ytkowników
Ostatnim modelowanym w MGM elementem jest odwzorowywanie ruchu u»ytkowników zarówno
tych poruszaj¡cych si¦ w pojazdach jak i pieszych. W projekcie METIS zaproponowano dwa
modele ruchu: uproszczony i szczegóªowy. Ich dokªadny opis mo»na znale¹¢ w [45], natomiast
poni»ej zamieszczono skrócony opis modelu uproszczonego.
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Schemat ruchu pieszych
Rysunek 5.14:

(b)

Schemat ruchu samochodów

Schemat ruchu na skrzy»owaniach

W modelu uproszczonym piesi s¡ rozmieszczeni w symulatorze w losowych pozycjach (poza
ulicami), a pr¦dko±¢ ich poruszania si¦ jest losowana równomiernie z zakresu

< 0, 3 > km/h. W przy-

padku, gdy pr¦dko±¢ jest wi¦ksza od 0, to wybierany jest dodatkowo kierunek ruchu (zgodny z orientacj¡ chodnika, na którym dany u»ytkownik si¦ znajduje). Ka»dy kierunek ruchu jest równie
prawdopodobny. Nast¦pnie u»ytkownicy poruszaj¡ si¦ w wybranym kierunku z zadan¡ pr¦dko±ci¡ do momentu gdy dotr¡ do skrzy»owania, gdzie wybierany jest nowy kierunek ruchu na
podstawie schematu z rys. 5.14a.
Ruch samochodów w modelu uproszczonym rozpoczyna si¦ w eksperymencie symulacyjnym
od ich losowego rozmieszczenia na pasach ulic obszaru i okre±lenia liczby pasa»erów z zakresu

< 1, 5 >.

Ka»dy z pojazdów porusza si¦ z pr¦dko±ci¡ 50 km/h w kierunku zgodnym z wybranym

pasem ruchu. W momencie, gdy dotr¡ do skrzy»owania dróg, wybierany jest nowy kierunek
ruchu zgodnie ze schematem z rys. 5.14b. W modelu zaªo»ono, »e przy zmianie pasa ruchu kolizje
mi¦dzy pojazdami nie wyst¦puj¡, a pojazdy zatrzymuj¡ si¦ jedynie wtedy, gdy na skrzy»owaniu
jest czerwone ±wiatªo, lub gdy samochód z przodu znajduje si¦ w odlegªo±ci mniejszej ni» 4 m.

5.3

Badania symulacyjne

Przedstawione w podrozdziale 5.1 rozwi¡zania zostaªy przebadane z wykorzystaniem symulatora MACHINE. Jednak»e, dziaªanie mechanizmu LTSIPC zostaªo wst¦pnie zwerykowane przez
autora i opisane w pracy [51] w scenariuszu przedstawionym w podrozdziale 3.3 pod k¡tem
wpªywu na prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza. Do analizy wykorzystano model systemu z rys. 3.6 skªadaj¡cy si¦ z

N = 19

komórek, w którym para D2D wspóªdzieli zasoby

ª¡cza w gór¦ z u»ytkownikami komórkowymi (z jednym CUE z ka»dej komórki). Odlegªo±¢ ISD
pomi¦dzy stacjami bazowymi wynosi

√

mórk¦ wynosi

R = S/ 3.

S = 500

m, a dªugo±¢ boku sze±ciok¡ta tworz¡cego ko-

W analizie zaªo»ono, »e pozycja odbiornika D2D jest staªa i okre±lona
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Rysunek 5.15:

Rysunek 5.16:

Dystrybuanta mocy nadawczej nadajnka D2D

Prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza D2D

we wspóªrz¦dnych polarnych za pomoc¡ pary
cej si¦ w centralnej komórce obszaru, gdzie

max , π/4)
(0, 8rD

wzgl¦dem stacji bazowej znajduj¡-

rdmax = S/[| sin(ϕd )| +

√
3| cos(ϕd )|].

Do uzyskania

5
wyników wykorzystano 10 niezale»nych realizacji scenariusza symulacyjnego. U»ytkownicy komórkowi wykorzystuj¡ mechanizm TSPC w sterowaniu moc¡ z docelow¡ warto±ci¡ SNR równ¡

ρc = 20

dB. Inne istotne parametry symulacji zebrane s¡ w tabeli 3.1 przedstawionej w podroz-

dziale 3.3. Dziaªanie mechanizmu LTSIPC dla pary D2D porównano dla ró»nych warto±¢ SIR tj.

ξ0 ∈ {20, 25}

dB z mechanizmem TSPC o docelowej warto±ci SNR równej

ρd = 40

dB.

Wykres na rys. 5.15 przedstawia wyniki porównania w postaci dystrybuanty mocy, natomiast rys. 5.16 przedstawia prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza D2D. Na przedstawionych
wynikach mo»na zauwa»y¢, »e zastosowanie LTSIPC daje wi¦ksz¡ kontrol¦ nad moc¡ nadawcz¡
nadajnika D2D w porównaniu do mechanizmu TSPC i pozwala na dostosowywanie parametrów w zale»no±ci od sytuacji w sieci. Porównuj¡c krzywe z rys. 5.15 mo»na zauwa»y¢, »e moc
nadawcza dla LTSIPC i

ξ0 = 20

dB jest mniejsza ni» dla metody TSPC w 60% przypadków.

5.3. BADANIA SYMULACYJNE

73

Zwi¦kszaj¡c wymagania co do minimalnej warto±ci SIR metody LTSIPC do 25 dB powoduje,
»e moc nadawcza jest mniejsza w okoªo 33% przypadków w porównaniu do TSPC. Porównuj¡c
sªupki z wykresu na rys. 5.16 widzimy, »e zastosowanie proponowanej metody obni»a prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza o okoªo 46% w przypadku

ξ0 = 25

ξ0 = 20 dB i o okoªo 54% w przypadku

dB w porównaniu do zastosowania metody TSPC.

Symulacje z wykorzystaniem symulatora MACHINE zostaªy przeprowadzone dla dwóch z zaimplementowanych ±rodowisk, mianowicie w ±rodowisku Manhattan z 9 budynkami (rys. 5.9)
oraz w ±rodowisku siatki madryckiej (rys. 5.10). Oba modele ±rodowiska zostaªy przebadane
dla dwóch wariantów rozmieszczenia u»ytkowników. Oba warianty zakªadaªy rozmieszczenie 400
u»ytkowników na ulicach badanego obszaru (wszyscy u»ytkownicy znajdowali si¦ na zewn¡trz
budynków) przy czym 150 z nich to piesi, 170 to pasa»erowie pojazdów a 80 to potencjalni u»ytkownicy D2D, którzy mog¡ powi¦kszy¢ zarówno pul¦ pieszych jak i pasa»erów pojazdów. Ró»nica
pomi¦dzy rozwa»anymi wariantami polega na ró»nej proporcji pieszych u»ytkowników D2D i tych
znajduj¡cych si¦ w pojazdach. W wariancie pierwszym zaªo»ono, »e spo±ród 40 par D2D, 28 to
pary stworzone przez pieszych (co stanowi 70% u»ytkowników), a pozostaªe 14 (30%) to pary
b¦d¡ce w samochodach. W drugim wariancie proporcja jest odwrotna tzn. 70% par znajduje
si¦ w pojazdach a 30% to pary skªadaj¡ce si¦ z pieszych. W obu wariantach odlegªo±¢ mi¦dzy
urz¡dzeniami tworz¡cymi par¦ D2D byªa losowana zgodnie z rozkªadem równomiernym w przedziale od 0 m do 100 m. Nale»y jednak zwróci¢ uwag¦, »e odlegªo±¢ mi¦dzy urz¡dzeniami w parze
D2D znajduj¡cej si¦ w jednym poje¹dzie jest dodatkowo ograniczona przez jego wymiary.
Symulowanym systemem komórkowym byª system LTE dziaªaj¡cy w trybie FDD na cz¦stotliwo±ci no±nej wynosz¡cej 800 MHz (zgodnie z zaªo»eniami projektu METIS [45]) ze wspóªczynnikiem ponownego wykorzystania pasma równym jeden. Zaªo»ono, »e na badanym obszarze
znajduje si¦ jedna stacja bazowa operuj¡ca w trzech sektorach. Stacja bazowa w obu modelach
±rodowiska znajdowaªa si¦ na najwy»szym budynku zgodnie z rys. 5.9 i rys. 5.10. Pasmo stacji bazowej to 20 MHz, a maksymalna moc nadawania to 43 dBm na ka»de 10 MHz pasma. Ka»dy sektor
stacji bazowej jest utworzony z wykorzystaniem anteny kierunkowej o zysku 17 dBi i charakterystyce podanej w [45]. Urz¡dzenia u»ytkowników wykorzystuj¡ anteny dookólne, a maksymalna
moc nadawcza to 24 dBm. Modele propagacyjne wykorzystane w badaniach s¡ zgodne z opisem w podrozdziale 5.2.2. Dla komunikacji D2D wykorzystano natomiast zmodykowany model
ITU-R równie» przedstawiony w wy»ej wspomnianym podrozdziale.
Ruch u»ytkowników byª modelowany za pomoc¡ uproszczonego wariantu mobilno±ci przedstawionego w 5.2.2. Do generowania ruchu danych wykorzystano podej±cie peªnego bufora (ang.

full buer ), w którym w ka»dym momencie urz¡dzania posiadaj¡ dane do wysªania lub odebrania.
W badaniach wykonano 50 niezale»nych symulacji dla ka»dego scenariusza. Jedna symulacja
skªadaªa si¦ z 1000 losowa« u»ytkowników i ich poªo»e« trwaj¡cych 30 TTI. Przydziaª zasobów
u»ytkownikom CUE odbywaª si¦ zgodnie z mechanizmem Round Robin, przy czym w trakcie
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Tebela 5.2:

Parametry systemu w rozpatrywanym scenariuszu

Parametr

Warto±¢

Typ systemu komórkowego

LTE

Rodzaj dupleksu

FDD

Typ stacji bazowych

Makro

Cz¦stotliwo±¢ no±na

800 MHz

Pasmo

20 MHz

Maks. moc nadawcza stacji bazowej

43 dBm/10 MHz

Typ anteny stacji bazowej

Kierunkowa, zysk anteny 17 dBi

Maks. moc nadawcza u»ytkowników

24 dBm

Typ anteny u»ytkowników

Dookólna

Liczba u»ytkowników

400

Maks. odlegªo±¢ D2D

100 m

Czas TTI

1 ms

Rozmiar alokacji na TTI

10

Mechanizm przydziaªu zasobów CUE

Round Robin

Typ generatora ruchu danych

Peªen bufor

Tryb wspóªdzielenia zasobów

UL

Algorytm sterowania moc¡ CUE
Odlegªo±¢ mi¦dzy par¡ D2D:

OLPC:

dd

α = 0, 8, P0 = −75

[dBm]

100 m

trwania jednego TTI mogªo si¦ odbywa¢ maksymalnie 10 transmisji w ka»dym kierunku. Zaªo»ono tak»e, »e komunikacja D2D wspóªdzieli zasoby ª¡cza UL. Podstawowym mechanizmem
sterowania moc¡ w symulowanym systemie byª mechanizm OLPC (ang.

Open Loop Power Con-

trol), w którym moc transmisji jest wyznacza zgodnie z poni»sz¡ zale»no±ci¡:
P = P0 − αP L
gdzie

PL

to straty mocy sygnaªu na ±cie»ce pomi¦dzy urz¡dzeniami (znane przez stacj¦ ba-

zow¡ dzi¦ki raportom), natomiast

0, 2 i −75

(5.44)

α

i

P0

to staªe wynosz¡ce w tym przypadku odpowiednio

dB. Wszystkie opisane powy»ej parametry systemu zostaªy zebrane w tabeli 5.2.

Proponowana metoda lokalizacyjnej alokacji zasobów radiowych zostaªa porównana z trzema
innymi metodami. Pierwsza metoda polegaªa na losowym doborze zasobów do wspóªdzielenia
spo±ród tych przewidzianych dla ª¡cza UL. W drugiej metodzie alokacja zasobów wykonywana
jest na podstawie znajomo±ci stanu kanaªu pomi¦dzy wszystkimi urz¡dzeniami w sieci. Takie
rozwi¡zanie zostaªo przedstawione w rozdziale 4. Ka»demu nadajnikowi D2D jest przydzielany
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Notacja przyj¦ta w wynikach

Opis

RANDOM

Losowy przydziaª zasobów

MAX-SIR

Przydziaª zasobów maksymalizuj¡cy SIR w stacji bazowej

DRC
LOCATION
NOD2D
S1

Przydziaª zasobów z wykorzystaniem kryterium DRC z [56]
Lokalizacyjny przydziaª zasobów
Przypadek bez komunikacji bezpo±redniej
Scenariusz, w którym 70% u»ytkowników D2D jest pieszymi, a 30% znajduje si¦ w pojazdach

S2

Scenariusz, w którym 30% u»ytkowników D2D jest pieszymi, a 70% znajduje si¦ w pojazdach

Manhattan

rodowisko Manhattan

do wspóªdzielenia zasobów ten u»ytkownik CUE (spo±ród dost¦pnych), dla którego stosunek
SIR w stacji bazowej jest najwi¦kszy. Uwzgl¦dnianie warto±ci SIR tylko w stacji bazowej ±wiadczy o przykªadaniu wi¦kszej wagi do ochrony komunikacji komórkowej ni» bezpo±redniej. Trzeci
sposób alokacji zasobów to metoda polegaj¡ca na wykorzystaniu kryterium DRC przedstawionego w [56] i opisanego w rozdziale 4.2, które okre±la zbiór u»ytkowników CUE, z którymi para
D2D mo»e wspóªdzieli¢ zasoby z wykorzystaniem parametru

Lmin = 200

m b¦d¡cego minimaln¡

odlegªo±ci¡ od odbiornika D2D, dla której poziom interferencji jest na odpowiednio niskim poziomie. W tym rozwi¡zaniu, podobnie jak w proponowanej metodzie, wykorzystywana jest informacja o poªo»eniu u»ytkowników.
Wszystkie metody alokacji zasobów zostaªy zbadane z lokalizacyjnym mechanizmem wyboru
trybu transmisji przedstawionym w 5.1.1 oraz algorytmem OLPC do sterowania moc¡. W przypadku lokalizacyjnej metody przydziaªu zasobów zostaª dodatkowo zbadany przypadek wykorzystania mechanizmu sterowania moc¡ LTSIPC.

W wynikach zostaª równie» zawarty jako punkt

odniesienia przypadek, w którym komunikacja bezpo±rednia nie jest wykorzystywana. W przedstawionych wynikach u»yto notacji zawartej w tabeli 5.3.
W badaniach symulacyjnych zbierano ró»ne statystyki dziaªania systemu, najwa»niejsze z nich
to:



stosunek SINR w stacji bazowej oraz odbiornikach D2D,



moc nadawcza wszystkich u»ytkowników oraz aktywnych u»ytkowników D2D,



efektywno±¢ widmowa systemu (wyra»ona w bitach/s/Hz) dla ª¡cza DL i UL oraz dla
aktywnych u»ytkowników D2D.
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(a)

SINR stacji bazowej
Rysunek 5.17:

(a)

SINR stacji bazowej
Rysunek 5.18:

(a)

SINR stacji bazowej
Rysunek 5.19:

(b)

SINR odbiorników D2D

SINR w scenariuszu S1 Manhattan

(b)

SINR odbiorników D2D

SINR w scenariuszu S2 Manhattan

(b)

SINR odbiorników D2D

SINR w scenariuszu S2 siatki madryckiej
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Pierwszy zestaw wyników dotyczy SINR w systemie w rozpatrywanych scenariuszach. Dla
wi¦kszej przejrzysto±ci nie zamieszczono wykresów dla scenariusza S1 w ±rodowisku siatki madryckiej. Wnioski pªyn¡ce z przedstawionych poni»ej wykresów obowi¡zuj¡ równie» w tym przypadku. Na rys. 5.17a - 5.19a przedstawiono dystrybuanty SINR w stacji bazowej, natomiast na
rys. 5.17b - 5.19b dystrybuanty SINR w odbiornikach D2D.
Analizuj¡c wykresy SINR dla stacji bazowej mo»na zauwa»y¢ pogorszenie si¦ jako±ci sygnaªu,
gdy komunikacja D2D jest obecna w systemie. Niezale»nie od scenariusza symulacyjnego, spo±ród
porównywanych metod alokacji, najwi¦kszy wpªyw na SINR w stacji bazowej ma metoda lokalizacyjna, natomiast najmniejsze pogorszenie komunikacji ze stacj¡ bazow¡ jest osi¡gni¦te z wykorzystaniem alokacji MAX-SIR. Takie wyniki s¡ rezultatem zaªo»e« obu metod alokacji. Metoda
lokalizacyjna ma przede wszystkim na celu ochron¦ komunikacji bezpo±redniej, natomiast metoda MAX-SIR ma za zadanie maksymalizowa¢ SIR w stacji bazowej. Ciekaw¡ obserwacj¡ jest
fakt, »e z losow¡ metod¡ alokacji zasobów pogorszenie SINR jest porównywalne z tym które jest
widoczne dla metody lokalizacyjnej wykorzystuj¡cej mechanizm sterowania moc¡ OLPC. Jest to
ponownie wynikiem zaªo»enia ochrony u»ytkowników D2D obecnego w proponowanej metodzie
lokalizacyjnej. Dodatkow¡ obserwacj¡ z wykresów z rys. 5.17a - 5.19a jest to, »e dla wysokich warto±ci SINR (wi¦kszych ni» 20 dB) pojawienie si¦ komunikacji D2D w systemie nie ma znacz¡cego
negatywnego wpªywu niezale»nie od metody alokacji i scenariusza.
Przygl¡daj¡c si¦ wykresom SINR w odbiorniku D2D (rys. 5.17b - 5.19b) mo»na zaobserwowa¢, »e zastosowanie proponowanej lokalizacyjnej metody alokacji zasobów pozwala na odbieranie lepszej jako±ci sygnaªu w porównaniu z metod¡ losow¡ oraz MAX-SIR. Jest to odwrotna
tendencja do tej w przypadku SINR w stacji bazowej, lecz wynika ona z poprzednio podanego
powodu, a mianowicie zaªo»enia wi¦kszej ochrony u»ytkowników D2D w metodzie lokalizacyjnej
oraz braku takiego zaªo»enia w metodach MAX-SIR oraz losowej. Porównuj¡c krzywe dla proponowanej metody oraz metody DRC dla mechanizmu sterowania moc¡ OLPC mo»na zauwa»y¢,
»e ró»nice s¡ minimalne.
Dystrybuanty przedstawione na rys. 5.17 - 5.19 daj¡ ogólny obraz dziaªania systemu z punktu
widzenia jako±ci sygnaªu. Poni»ej zebrano jednak bardziej szczegóªow¡ analiz¦ tych wykresów.
W szczególno±ci zwrócono uwag¦ na jako±¢ sygnaªu dziesi¡tego percentyla u»ytkowników (rys.
5.20 dla stacji bazowej i rys. 5.22 dla odbiorników D2D), oraz procent u»ytkowników, dla których
warto±¢ SINR spada poni»ej 0 dB (rys. 5.21 dla stacji bazowej i rys. 5.23 dla odbiorników D2D).
Analizuj¡c wykres z rys. 5.20 mo»na wyra¹niej dostrzec negatywny wpªyw komunikacji bezpo±redniej na komunikacj¦ komórkow¡. Negatywny wpªyw jest niezale»ny od scenariusza symulacyjnego oraz od alokacji zasobów. Jednak»e, najmniejsze pogorszenie jako±ci komunikacji komórkowej wyst¦puje w przypadku wykorzystania mechanizmu MAX-SIR ze wzgl¦du na przyznawanie
pierwsze«stwa komunikacji komórkowej. Drugi pod wzgl¦dem stopnia pogorszenia jako±ci transmisji jest mechanizm DRC. Jego zastosowanie wi¡»e si¦ jednak ze znacznym spadkiem liczby
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Rysunek 5.20:

Rysunek 5.21:

SINR w BS dla 10 percentyla u»ytkowników

Procent u»ytkowników o SINR w BS mniejszym ni» 0 dB

poª¡cze« D2D w systemie. Przy wykorzystaniu kryterium DRC w czasie symulacji komunikacja
bezpo±rednia odbywaªa si¦ ±rednio pomi¦dzy 65% potencjalnymi parami D2D, natomiast w przypadku pozostaªych metod przydziaªu zasobów ta warto±¢ wynosiªa blisko 80%. Taki spadek liczby
poª¡cze« D2D wynika z tego, »e kryterium DRC mocno zaw¦»a pole wyboru u»ytkowników CUE
do wspóªdzielenia zasobów. Na wykresie na rys. 5.20 wida¢ tak»e, »e stopie« w jakim komunikacja
bezpo±rednia oddziaªuje na komunikacj¦ komórkow¡ zale»y od ±rodowiska oraz rozmieszczenia
u»ytkowników. W przypadku wi¦kszej liczby u»ytkowników w pojazdach (mniejsze odlegªo±ci
mi¦dzy parami D2D) negatywny efekt dziaªania komunikacji bezpo±redniej jest mniejszy. Podobnie wi¦ksza ró»norodno±¢ ±rodowiska siatki madryckiej sprawia, »e pogorszenie SINR w stacji
bazowej wynikaj¡ce z obecno±ci komunikacji bezpo±redniej jest mniejsze ni» w przypadku ±rodowiska Manhattan.
Wykres z rys. 5.21 mo»na wykorzysta¢ do okre±lenia prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci
ª¡cza w systemie, przyjmuj¡c SINR równy 0 dB jako próg niedost¦pno±ci. Przygl¡daj¡c si¦ warto±ciom z wykresu mo»na zauwa»y¢, »e w przypadku braku obecno±ci komunikacji D2D w systemie to warto±¢ SINR dla okoªo 7% u»ytkowników (w ±rodowisku Manhattan) spada poni»ej
progu niedost¦pno±ci ª¡cza (6% w ±rodowisku siatki madryckiej). Pojawienie si¦ komunikacji
bezpo±redniej w ±rodowisku Manhattan powoduje w najlepszym przypadku (alokacja MAX-SIR)
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Rysunek 5.22:

SINR w odbiorniku D2D dla 10 percentyla u»ytkowników

Rysunek 5.23:

Procent u»ytkowników D2D o SINR mniejszym ni» 0 dB
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wzrost odsetka u»ytkowników z niedost¦pno±ci¡ ª¡cza o 0,9 punktu procentowego, a w najgorszym
przypadku 4,7 punktów procentowych (alokacja lokalizacyjna). W ±rodowisku siatki madryckiej
ró»nice te to odpowiednio 0,4 punktu procentowego dla MAX-SIR oraz 3,5 punktu procentowego w przypadku metody lokalizacyjnej wykorzystuj¡cej mechanizm sterowania moc¡ LTSIPC.
Na wykresach mo»na te» zauwa»y¢, »e zmniejszenie liczby poª¡cze« D2D przez wykorzystanie
kryterium DRC ma mniejszy wpªyw na liczb¦ u»ytkowników komórkowych o SINR mniejszym
ni» 0 dB w porównaniu z proponowan¡ metod¡ lokalizacyjn¡.
Z perspektywy odbiorników D2D (rys. 5.22) najwy»sza warto±¢ SINR dla dziesi¡tego percentyla jest otrzymywana dla lokalizacyjnych metod alokacji zasobów (w tym DRC). Analizuj¡c
wykres z rys. 5.22 warto zwróci¢ uwag¦ na ró»nic¦ w wynikach symulowanych ±rodowisk. Mo»na
zauwa»y¢, »e metoda lokalizacyjna w ±rodowisku siatki madryckiej znacz¡co poprawia jako±¢
sygnaªu w odbiornikach D2D dziesi¡tego percentyla.
Analizuj¡c niedost¦pno±¢ ª¡cza w parach D2D (rys. 5.23) (podobnie jak dla stacji bazowej)
dostrzegalna jest przewaga proponowanej lokalizacyjnej metody przydziaªu zasobów w postaci
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najmniejszego odsetka u»ytkowników, dla których SINR spada poni»ej 0 dB. W przypadku metody lokalizacyjnej w zale»no±ci od ±rodowiska i mechanizmu sterowania moc¡ odsetek u»ytkowników do±wiadczaj¡cych niedost¦pno±ci ª¡cza wynosi od 9,3% (w ±rodowisku siatki madryckiej)
do 15,6% (w ±rodowisku Manhattan w scenariuszu S2). Ró»nice wynikaj¡ce z zastosowania innych
metod alokacji zasobów (nie wykorzystuj¡cych informacji o poªo»eniu) wynosz¡ od 3,4 punktów
procentowych (scenariusz S1 Manhattan) do 5,2 punktów procentowych (scenariusz S2 Manhattan). Porównuj¡c proponowane lokalizacyjne rozwi¡zanie z metod¡ DRC odsetek u»ytkowników
do±wiadczaj¡cych niedost¦pno±ci ª¡cza jest minimalnie mniejszy na korzy±¢ proponowanej metody, w której wykorzystano mechanizm LTSIPC, oraz okoªo jeden punkt procentowy wi¦kszy
w przypadku proponowanej metody z mechanizmem OLPC. Jednak nale»y pami¦ta¢ o mniejszej liczbie poª¡cze« realizowanych za pomoc¡ komunikacji D2D w przypadku wykorzystania
mechanizmu DRC w stosunku do proponowanej metody lokalizacyjnej.
Kolejny zestaw wykresów zawiera wyniki przedstawiaj¡ce wpªyw wykorzystania komunikacji
bezpo±redniej na moc nadawcz¡ urz¡dze« w systemie. Na rys. 5.24a - 5.26a przedstawiono dystrybuanty mocy nadawczych wszystkich u»ytkowników w sieci, natomiast na rys. 5.24b - 5.26b
dystrybuanty mocy nadajników D2D.
Analizuj¡c wykresy dystrybuanty mocy nadawczych wszystkich u»ytkowników w systemie
(rys. 5.24a - 5.26a) mo»na zaobserwowa¢, »e niezale»nie od mechanizmu przydziaªu zasobów
oraz sterowania moc¡ zastosowanie komunikacji bezpo±redniej znacznie zmniejsza moc nadawcz¡ w systemie. W scenariuszach S1 i S2 ±rodowiska Manhattan mediana mocy nadawczej wynosi
okoªo 0 dBm w przypadku wspóªistnienia komunikacji D2D i komórkowej, natomiast w przypadku
braku komunikacji bezpo±redniej mediana mocy nadawczej ma w tych scenariuszach warto±¢
okoªo 5 dBm. W ±rodowisku siatki madryckiej ró»nica jest porównywalna i mediana jest równa
odpowiednio okoªo 3 dBm przy zastosowaniu komunikacji bezpo±redniej oraz okoªo 9 dBm przy jej
braku. Jednak»e, najwi¦kszy zysk z zastosowania komunikacji bezpo±redniej jest widoczny w zakresie niskich mocy. Gdy nie stosujemy komunikacji bezpo±redniej, »aden z u»ytkowników nie
nadaje z moc¡ sygnaªu mniejsz¡ ni» -20 dBm, natomiast przy zastosowaniu komunikacji D2D,
zale»nie od scenariusza i ±rodowiska, od okoªo 10% do okoªo 15% u»ytkowników nadaje z mniejsz¡
moc¡.
Na rys. 5.24b - 5.26b przedstawiono dystrybuanty mocy nadawczych dla u»ytkowników D2D.
Na wykresach pokazano jedynie krzywe dla metody lokalizacyjnej, poniewa» dla niej zbadane zostaªy dwa ró»ne mechanizmy sterowania moc¡ tj. OLPC i LTSIPC, pomini¦to natomiast krzywe
dla metod RANDOM,MAX-SIR i DRC poniewa» wykorzystywaªy ten sam mechanizm sterowania moc¡ tj. OLPC. Przygl¡daj¡c si¦ krzywym z wykresów mo»na zauwa»y¢, »e dla mechanizmu
LTSIPC wyznaczane warto±ci mocy nadawczych s¡ wy»sze od tych dla mechanizmu OLPC w prawie caªym zakresie mocy. Jednak»e, wida¢ tak»e, »e mechanizm OLPC nie pozwala obni»y¢ mocy
nadawczej poni»ej okoªo 43 dBm. Wynika to z tego, »e pary znajduj¡ce si¦ w samochodach s¡
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(a)

Wszyscy u»ytkownicy

Rysunek 5.24:

(a)

(a)

U»ytkownicy D2D

(b)

U»ytkownicy D2D

Moc nadawcza u»ytkowników w scenariuszu S2 Manhattan

Wszyscy u»ytkownicy

Rysunek 5.26:

(b)

Moc nadawcza u»ytkowników w scenariuszu S1 Manhattan

Wszyscy u»ytkownicy

Rysunek 5.25:
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(b)

U»ytkownicy D2D

Moc nadawcza u»ytkowników w scenariuszu S2 siatki madryckiej
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zawsze wzgl¦dem siebie w takiej samej maªej odlegªo±ci, st¡d dla tych par moc nadawcza wynikaj¡ca z mechanizmu OLPC zawsze b¦dzie staªa. W przypadku mechanizmu LTSIPC sytuacja jest
inna, poniewa» uwzgl¦dniane s¡ dodatkowo interferencje od u»ytkowników CUE, st¡d mo»liwe
jest obni»enie mocy nadawczych dla par znajduj¡cych si¦ w pojazdach.
Zastosowanie LTSIPC dla wi¦kszo±ci u»ytkowników skutkuje ustawieniem wy»szej mocy
ni» w przypadku mechanizmu OLPC, jednak w scenariuszu S1 siatki Manhattan okoªo 28% u»ytkowników b¦dzie miaªo ni»sz¡ moc nadawcz¡ dzi¦ki zastosowaniu mechanizmu LTSIPC. W pozostaªych dwóch przedstawionych scenariuszach okoªo 50% (S2 Manhattan) i 40% (S2 siatka madrycka) u»ytkowników b¦dzie nadawa¢ z ni»sz¡ moc¡ dzi¦ki zastosowaniu mechanizmu LTSIPC.

Ostatnim zbiorem wyników z wykonanych symulacji s¡ wykresy efektywno±ci widmowej
(liczba bitów na sekund¦ na Hz). W pierwszej kolejno±ci na wykresach z rys. 5.27 - 5.29 przedstawiona jest efektywno±¢ widmowa komunikacji D2D. Mo»na tutaj zauwa»y¢, »e zastosowanie
proponowanej lokalizacyjnej metody alokacji zasobów pozwala osi¡gn¡¢ najlepsz¡ efektywno±¢
spo±ród wszystkich zbadanych metod. Dodatkowo wykorzystanie proponowanego mechanizmu
LTSIPC pozwala na popraw¦ efektywno±ci widmowej lokalizacyjnego przydziaªu zasobów. Zysk
wynikaj¡cy z zastosowania metody lokalizacyjnej zarówno w sterowaniu moc¡ jak i alokacji za-

Rysunek 5.27:

Efektywno±¢ widmowa aktywnych u»ytkowników D2D w scenariuszu S1 Manhattan

Rysunek 5.28:

Efektywno±¢ widmowa aktywnych u»ytkowników D2D w scenariuszu S2 Manhattan
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Rysunek 5.29:
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Efektywno±¢ widmowa aktywnych u»ytkowników D2D w scenariuszu S2 siatki madryckiej

sobów wyniósª od 60 do 70%. Wykresy z rys. 5.30 - 5.32 przedstawiaj¡ efektywno±¢ widmow¡
dla caªej symulowanej sieci dla obu kierunków transmisji. Na wykresach tych mo»na zaobserwowa¢ wzrost efektywno±ci widmowej systemu wynikaj¡cy z zastosowania komunikacji bezpo±redniej. Zwi¦kszenie wydajno±ci widmowej jest widoczne dla wszystkich zbadanych metod alokacji i wszystkich scenariuszy. Oznacza, to »e mimo zwi¦kszenia poziomu interferencji w stacji
bazowej (przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza UL) ogólna wydajno±¢ systemu wzrasta dzi¦ki zastosowaniu komunikacji D2D. Efekt ten jest mi¦dzy innymi rezultatem odci¡»enia stacji bazowej
przez wykorzystanie transmisji bezpo±redniej. Porównuj¡c metody alokacji na wykresach z rys.
5.30 - 5.32 mo»na zauwa»y¢, »e zastosowanie proponowanej metody lokalizacyjnej pozwala na
uzyskanie najlepszej efektywno±ci widmowej w ka»dym z kierunków transmisji (niezale»nie od
scenariusza). Porównuj¡c proponowan¡ metod¦ z metod¡ DRC mo»na zauwa»y¢ wzrost efektywno±ci widmowej. Bior¡c pod uwag¦ wykresy SINR mogªoby si¦ wydawa¢, »e mechanizm DRC
powinien osi¡ga¢ najlepsze rezultaty, jednak tak nie jest ze wzgl¦du na mniejsz¡ liczb¦ poª¡cze«
realizowanych przez komunikacj¦ bezpo±redni¡ przy wykorzystaniu kryterium DRC w odniesieniu
do proponowanej metody.

Rysunek 5.30:

Efektywno±¢ widmowa w scenariuszu S1 Manhattan
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Rysunek 5.31:

Rysunek 5.32:

5.4

Efektywno±¢ widmowa w scenariuszu S2 Manhattan

Efektywno±¢ widmowa w scenariuszu S2 siatki madryckiej

Podsumowanie

W pierwszej cz¦±ci (podrozdziaª 5.1) przedstawiono autorskie metody zarz¡dzania komunikacj¡
bezpo±redni¡ bazuj¡ce w swym dziaªaniu na informacji o poªo»eniu u»ytkowników. Zaproponowane rozwi¡zania dotycz¡ trzech podstawowych mechanizmów umo»liwiaj¡cych integracj¦ komunikacji bezpo±redniej w sieci komórkowej t.j. mechanizmu wyboru trybu transmisji, algorytmu
alokacji zasobów u»ytkowników D2D oraz mechanizmu sterowania moc¡.
W drugiej cz¦±ci niniejszego rozdziaªu przedstawiono wspóªtworzone przez autora rozprawy
narz¦dzie symulacyjne o nazwie MACHINE. Narz¦dzie to jest przeznaczone ocenie dziaªania sieci
bezprzewodowych oraz technologii dost¦pu do radia. Symulator skªada si¦ z dwóch gªównych
cz¦±ci:



moduªu SSM, b¦d¡cego modelem symulowanego systemu, pozwalaj¡cym na modelowanie
dziaªanie sieci komórkowych bazuj¡cych na OFDM i OFDMA z wykorzystaniem metody
MIESM do realizacji interfejsu pomi¦dzy symulacj¡ ª¡cza a symulacj¡ caªego systemu,

5.4. PODSUMOWANIE



85

moduªu REM, b¦d¡cego modelem ±rodowiska radiowego, sªu»¡cym do reprezentacji struktury sieci bezprzewodowych oraz efektów propagacji fal radiowych.

W podrozdziale 5.2 przedstawiono równie» opis ±rodowiska i modeli propagacyjnych (wykorzystywanych przez symulator) zaproponowanych w projekcie METIS, w którym autor braª udziaª.
Zaproponowane rozwi¡zania zostaªy zbadane i porównane z innymi rozwi¡zaniami z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego MACHINE, a wyniki przedstawiono w podrozdziale 5.3. Wyniki
pokazaªy, »e:



jako±¢ sygnaªu w stacji bazowej spada, gdy komunikacja D2D jest umo»liwiona w systemie i wspóªdzieli z u»ytkownikami CUE zasoby radiowe ª¡cza w gór¦. Spadek jako±ci
mo»na zminimalizowa¢ poprzez zastosowanie alokacji zasobów chroni¡cej komunikacj¦ komórkow¡ t.j. metoda MAX-SIR. Zmniejszanie dopuszczalnej odlegªo±ci pomi¦dzy parami
D2D zmniejsza negatywny wpªyw komunikacji bezpo±redniej na transmisj¦ komórkow¡;



w sytuacjach wysokiej warto±ci SINR (wi¦cej ni» 20 dB) pojawienie si¦ w komunikacji
D2D w systemie nie ma znacz¡cego negatywnego wpªywu na jako±¢ sygnaªu;



zastosowanie proponowanej lokalizacyjnej metody alokacji zasobów pozwala na uzyskanie
lepszej jako±ci sygnaªu w odbiorniku D2D w porównaniu z pozostaªymi zbadanymi metodami nie wykorzystuj¡cymi informacji o poªo»eniu u»ytkowników. Najwy»sza warto±¢
SINR dla dziesi¡tego percentyla u»ytkowników jest uzyskiwana przy zastosowaniu metody
DRC, jednak liczba u»ytkowników realizuj¡cych transmisje bezpo±rednio przy zastosowaniu
tej metody spada w porównaniu do pozostaªych metod alokacji o okoªo 20%. Natomiast
odsetek u»ytkowników D2D, dla których SINR spada poni»ej 0 dB jest najmniejszy dla
zaproponowanej lokalizacyjnej metody zarz¡dzania zasobami;



zastosowanie komunikacji bezpo±redniej znacznie zmniejsza moc nadawcz¡ w systemie niezale»nie od przyj¦tej metody alokacji zasobów oraz mechanizmu sterowania moc¡. Najwi¦kszy zysk z zastosowania komunikacji bezpo±redniej jest widoczny w zakresie niskich mocy.
Gdy nie stosujemy komunikacji bezpo±redniej, »aden z u»ytkowników nie nadaje z moc¡
sygnaªu mniejsz¡ ni»

−20

dBm, natomiast przy zastosowaniu komunikacji D2D, zale»nie

od scenariusza i ±rodowiska, od okoªo 10% do okoªo 15% u»ytkowników nadaje z mniejsz¡
moc¡;



wyznaczane przez proponowany mechanizm sterowania moc¡ LTSIPC warto±ci mocy nadawczych u»ytkowników D2D s¡ wy»sze od tych dla mechanizmu OLPC w prawie caªym zakresie mocy, jednak»e, w zale»no±ci od badanego scenariusza, od 28% do 50% u»ytkowników
D2D b¦dzie miaªo ni»sz¡ moc nadawcz¡ dzi¦ki zastosowaniu mechanizmu LTSIPC w porównaniu z mechanizmem OLPC;
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zastosowanie proponowanej lokalizacyjnej metody alokacji zasobów pozwala osi¡gn¡¢ najlepsz¡ efektywno±¢ widmow¡ komunikacji bezpo±redniej spo±ród wszystkich zbadanych metod. Dodatkowo wykorzystanie proponowanego mechanizmu LTSIPC pozwala na popraw¦
efektywno±ci widmowej;



zastosowanie komunikacji bezpo±redniej, mimo zwi¦kszenia poziomu interferencji w stacji
bazowej (przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza UL), zwi¦ksza efektywno±¢ widmow¡ systemu
niezale»nie od metody alokacji zasobów. Zastosowanie proponowanej lokalizacyjnej metody
zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡ pozwala na uzyskanie najlepszej efektywno±ci widmowej spo±ród wszystkich przebadanych przypadków;

Rozdziaª 6

Podsumowanie
Przedmiotem niniejszej rozprawy byªo przedstawienie wyników bada« dotycz¡cych metod zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡ zintegrowan¡ z sieci¡ komórkow¡. Przestawiono analiz¦ wpªywu
integracji komunikacji D2D z sieci¡ komórkow¡ poprzez wyznaczenie prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza przy zaªo»eniu, »e komunikacja bezpo±rednia wspóªdzieli zasoby radiowe z u»ytkownikami komórkowymi. Na podstawie autorskiego lematu przedstawionego w [51] i w rozdziale
3 wyznaczono prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza zarówno dla u»ytkowników komórkowych, jak i tych wykorzystuj¡cych ª¡czno±¢ bezpo±redni¡ dla przypadków wspóªdzielenia zasobów ª¡cza w gór¦ i ª¡cza w dóª. W rozdziale 3 zaprezentowano wyniki bada« dotycz¡cych
prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego w sieci FRF-1 wspóªdziel¡cej zasoby
ªacza w gór¦ z komunikacj¡ D2D. Badania dowodz¡, »e du»e znaczenie ma poªo»enie pary D2D
wewn¡trz sieci, tj. zarówno odlegªo±¢ do stacji bazowej jak i mi¦dzy nadajnikiem a odbiornikiem
D2D. Przedstawiono równie» rozwa»ania dotycz¡ce wpªywu mechanizmu sterowania moc¡ ª¡cza
na prawdopodobie«stwo niedost¦pno±ci ª¡cza bezpo±redniego, które pokazaªy, »e ów mechanizm
ma kluczowe znaczenie dla jako±ci transmisji D2D.
W pracy zaproponowane zostaªy mechanizmy dotycz¡ce trzech podstawowych komponentów
technologicznych umo»liwiaj¡cych integracj¦ komunikacji bezpo±redniej z systemem komórkowym. S¡ to mechanizmy wyboru trybu transmisji, alokacji zasobów i sterowania moc¡ urz¡dze«
D2D (rozdziaª 5 i [49, 50]). Zaproponowane rozwi¡zania bazuj¡ w swoim dziaªaniu na informacji
kontekstowej w postaci pozycji geogracznej urz¡dze«. Przedstawione rozwi¡zania, traktowane
ª¡cznie mo»na okre±li¢ mianem lokalizacyjnej metody zarz¡dzania komunikacj¡ bezpo±redni¡. Zaproponowane rozwi¡zania zostaªy poddane szczegóªowej analizie z wykorzystaniem rozbudowanego pakietu symulacyjnego MACHINE, wspóªtworzonego przez autora rozprawy wraz z mgr in».
Krzysztofem B¡kowskim oraz dr in». Pawªem Srok¡. W badaniach zwrócono szczególn¡ uwag¦
na wpªyw komunikacji bezpo±redniej na sie¢ komórkow¡ i
87

vice versa,

moc nadawcz¡ urz¡dze«
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przy wykorzystaniu komunikacji bezpo±redniej oraz caªkowit¡ efektywno±¢ widmow¡ systemu
ze zintegrowan¡ komunikacj¡ D2D. Uzyskane wyniki wskazuj¡, »e wprowadzenie komunikacji
bezpo±redniej ma negatywny wpªyw na cz¦±¢ u»ytkowników komórkowych w postaci obni»enia
warto±ci SINR. W zaproponowanej metodzie zaªo»ono, »e komunikacja bezpo±rednia wymaga
wi¦kszej ochrony ni» komunikacja komórkowa, z tego wzgl¦du, »e stacja bazowa do±wiadczaj¡ca
interferencji od nadajników D2D ma wi¦ksze mo»liwo±ci minimalizacji interferencji ni» urz¡dzenia u»ytkowników ze wzgl¦du na wi¦ksze mo»liwo±ci sprz¦towe. W zwi¡zku z tym obni»enie
SINR w stacji bazowej mo»e by¢ skompensowane bardziej zªo»onymi mechanizmami usuwania
interferencji. Wyniki bada« pokazaªy równie» korzy±ci z zastosowania komunikacji bezpo±redniej
oraz zaproponowanej metody zarz¡dzania w postaci obni»onych mocy nadawczych urz¡dze« oraz
caªkowity wzrost wydajno±ci widmowej mierzonej jako liczba bitów na sekund¦ na Hertz.
Podsumowuj¡c do najwa»niejszych wyników przedstawionych w rozprawie mo»na, wedªug
jej autora, zaliczy¢:



analityczne okre±lenie prawdopodobie«stwa niedost¦pno±ci ª¡cza w przypadku zastosowania
transmisji D2D (rozdziaª 3),



proponowan¡ lokalizacyjn¡ metod¦ alokacji zasobów, która pozwala na uzyskanie lepszej
jako±ci sygnaªu w odbiorniku D2D w porównaniu z pozostaªymi zbadanymi metodami nie
wykorzystuj¡cymi informacji o poªo»eniu u»ytkowników (rozdziaª 5),



fakt, »e odsetek u»ytkowników D2D, dla których SINR spada poni»ej 0 dB, jest najmniejszy
dla zaproponowanej lokalizacyjnej metody zarz¡dzania zasobami,



wniosek, »e zastosowanie komunikacji bezpo±redniej znacznie zmniejsza moc nadawcz¡ w systemie niezale»nie od przyj¦tej metody alokacji zasobów oraz mechanizmu sterowania moc¡,
a najwi¦kszy zysk z zastosowania komunikacji bezpo±redniej jest widoczny w zakresie niskich mocy,



proponowany mechanizm sterowania moc¡ LTSIPC, który pozwala na redukcj¦ mocy nadawczej urz¡dze« znajduj¡cych si¦ blisko siebie w odniesieniu do mechanizmu OLPC,



zastosowanie proponowanej lokalizacyjnej metody alokacji zasobów, co pozwala osi¡gn¡¢
najlepsz¡ efektywno±¢ widmow¡ komunikacji bezpo±redniej spo±ród wszystkich zbadanych
metod,



wniosek, »e zastosowanie komunikacji bezpo±redniej, mimo zwi¦kszenia poziomu interferencji w stacji bazowej (przy wspóªdzieleniu zasobów ª¡cza UL), zwi¦ksza efektywno±¢ widmow¡ systemu niezale»nie od metody alokacji zasobów. Najlepsz¡ efektywno±¢ widmowa
spo±ród wszystkich przebadanych przypadków jest uzyskiwana z wykorzystaniem proponowanej metody zarz¡dzania komunikacj¡ D2D.
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Zatem na podstawie przedstawionych tu wniosków mo»na stwierdzi¢, »e cel pracy zostaª
osi¡gni¦ty, a przedstawiona w podrozdziale 1.1 teza zostaªa potwierdzona.
Warto±ciowym uzupeªnieniem przeprowadzonych bada« byªoby przeanalizowanie pewnych
dodatkowych aspektów zwi¡zanych z wykorzystaniem proponowanej metody zarz¡dzania komunikacj¡ D2D. Dla przykªadu istotne byªoby uwzgl¦dnienie kryterium ochrony komunikacji komórkowej w proponowanej metodzie zarz¡dzania poprzez dodanie bardziej restrykcyjnych ogranicze«
co do odlegªo±ci pomi¦dzy urz¡dzeniami. Innym uzupeªnieniem mo»e te» by¢ uwzgl¦dnienie w mechanizmach zarz¡dzania informacji kontekstowej o szerszym, ni» tylko informacja o poªo»eniu
u»ytkowników, zakresie np. wykorzystanie map ±rodowiska i okre±lanie na tej podstawie warunków widoczno±ci pomi¦dzy urz¡dzeniami. Ponadto interesuj¡ce rezultaty mogªaby przynie±¢ analiza wpªywu niedokªadno±ci okre±lenia poªo»enia u»ytkowników na uzyskiwane wyniki. Innym
aspektem zwi¡zanym z komunikacj¡ D2D jest dalsze zbadanie hybrydowych trybów transmisji z wykorzystaniem kodowania sieciowego przedstawione w [46, 47, 48], które zostaªy zauwa»one
m.in w [3, 23, 24, 25, 70].
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Dodatek A

Wyznaczenie przedziaªów dla zmiennej
losowej rCi
Do wyznaczenia górnej granicy przedziaªu rozkªadu równomiernego zmiennej losowej

rCi

(re-

prezentuj¡cej odlegªo±¢ u»ytkownika od stacji bazowej ograniczon¡ przez sze±ciok¡tny ksztaªt
komórki) dla danego k¡ta

ϕ wykorzystana zostanie ilustracja z rys. A.1. Rozwa»one zostan¡ dwa

przypadki dla k¡tów nale»¡cych do pierwszej ¢wiartki. W pozostaªych ¢wiartkach przedstawione
rozwa»ania s¡ analogiczne.
Pierwszy przypadek, przedstawiony na rys. A.1a dotyczy zakresu k¡tów od
warto±ci¡ jest dªugo±¢ odcinka

r,

natomiast znane s¡ warto±ci

(a)
Rysunek A.1:

R

i

ϕ.

Z wªasno±ci sze±ciok¡ta

(b)

Schematy rozpatrywanych przypadków
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0 do π/3. Szukan¡
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DODATEK A. WYZNACZENIE PRZEDZIAÓW DLA ZMIENNEJ LOSOWEJ

rCi

foremnego wiadomo tak»e, »e:

2
α= π−ϕ
3

(A.1)

Korzystaj¡c z twierdzenia sinusów otrzymujemy zale»no±¢:

r
sin

π
3

=

st¡d, po prostych przeksztaªceniach, szukane

R
sin
r

2
3π


−ϕ

,

(A.2)

wynosi:

√

r=

3R
√
sin(ϕ) + 3 cos(ϕ)

Drugi przypadek dotyczy zakresu k¡tów od
W tym przypadku znany jest k¡t

π/3

do

π/2

(A.3)

i zostaª przedstawiony na rys. A.1b.

ϕ oraz dªugo±¢ przeciwlegªego boku trójk¡ta wynosz¡ca

(dªugo±¢ promienia okr¦gu wpisanego w sze±ciok¡t foremny). Warto±¢
stej zale»no±ci trygonometrycznej:

r

√

3R/2

wyznaczy¢ mo»na z pro-

√

r=

3R
2 sin (ϕ)

(A.4)

Dodatek B

Rozwi¡zanie równania (3.16)
Dane jest równanie:

fz (z) =

M
X

λm δ

λ0 λm Em e

m=1

+

Z∞

ye−y(λ0 z+λm ) dy

δ

Z∞
L
X
λ 0 λ l Al
e

Γ(l)

l=1

y(y − δ)l−1 eλ0 yz e−λe (y−δ) dy

(B.1)

δ

Oznaczmy:

Z∞

ye−y(λ0 z+λm ) dy

(B.2)

y(y − δ)l−1 eλ0 yz e−λe (y−δ) dy

(B.3)

em =
δ
oraz

Z∞
al =
δ

a = λ0 z + λm
poniewa» zaªo»ono, »e

λ0 , λm , z > 0

st¡d

a > 0.
Z∞

em =

(B.4)

Wstawiaj¡c (B.4) do (B.2):

ye−ay dy

(B.5)

δ
Wykorzystuj¡c równanie (17.25.2) z [54] wiadomo, »e:

Z

eax
xe dx =
a
ax



1
x−
a

(B.6)

st¡d:

em

e−ay
=
−a



1
y−
−a

∞
δ

y
1
e−aδ
−ay
= lim
−
lim
e
+
y→∞ −aeay
a2 y→∞
a
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1
δ+
a

(B.7)

DODATEK B. ROZWIZANIE RÓWNANIA (3.16)
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Oczywistym jest, »e:

1
lim e−ay = 0
a2 y→∞

(B.8)

natomiast mo»na udowodni¢ reguª¡ de l'Hospitala, »e:

y
=0
−aeay

lim

y→∞

(B.9)

st¡d:

e−aδ
=
a

em


 

1
δ
1
δ+
=
e−aδ
+
a
a a2

(B.10)

Caªka z równania (B.3) mo»e by¢ rozwi¡zana przez podstawienie:

u=y−δ

(B.11)

dy = du

(B.12)

wstawiaj¡c (B.11) do (B.3):

Z∞
al = (u + δ)(u)l−1 eλ0 (u+δ)z e−λe u du
0
−λ0 zδ

∞

Z

=e

l −u(λ0 z+λe )

ue

∞

Z
du +

l−1 −u(λ0 z+λe )

δu

0

e


du

(B.13)

0

oznaczaj¡c:

b = λ0 z + λe
otrzymujemy:

−λ0 zδ

∞

Z

l −ub

ue

al = e

(B.14)

∞

Z
du +

l−1 −ub

δu

e


du

(B.15)

0

0
wykorzystuj¡c równanie (18.76) z [54]:

Z

∞

xn e−ax dx =

0

Γ(n + 1)
an+1

(B.16)

otrzymujemy ostateczne rozwi¡zanie postaci:

al = e

−λ0 zδ






Γ(l + 1) δΓ(l)
l
δ
−λ0 zδ
+
=e
Γ(l) l+1 + l
bl+1
bl
b
b

(B.17)

Wstawiaj¡c (B.10) i (B.17) do (B.1):

fz (z) =

M
X

λ0 λm Em e

λm δ

em +

m=1

=

M
X
m=1

L
X
λ0 λl Al
e

Γ(l)

l=1

λ0 λm Em e

λm δ



δ
1
+ 2
a a


e

−aδ

al

+

L
X
l=1

λ0 λle Al e−λ0 zδ



l
bl+1

δ
+ l
b


(B.18)
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upraszczaj¡c wyra»enie otrzymujemy:

fz (z) =

M
X
m=1


λ0 λm Em

δ
1
+ 2
a a


e

−λ0 zδ

+

L
X

λ0 λle Al e−λ0 zδ

l=1



l
bl+1

δ
+ l
b


(B.19)

Oznaczaj¡c:

Φm (z) =

Φl (z) =

δ
1
+
a a2
l

bl+1

+

(B.20)

δ
bl

(B.21)

otrzymujemy:

"
−λ0 zδ

fz (z) = λ0 e

M
X

m=1

λm Em Φm (z) +

L
X
l=1

#
λle Al Φl (z)

(B.22)

Dodatek C

Rozwi¡zanie równania (3.20)
Dane jest równanie:

"
Fz (z) = λ0

M
X

Z

z

λm Em

e−λ0 xδ Φm (x)dx +

0

m=1

L
X

λle Al

Z

l=1

z

#
e−λ0 xδ Φl (x)dx

(C.1)

0

gdzie:

Φm (x) =

Φl (x) =

δ
1
+
λ0 x + λm (λ0 x + λm )2

l
δ
+
l+1
(λ0 x + λe )
(λ0 x + λe )l

(C.2)

(C.3)

Niech

z

Z
M=

Z

e−λ0 xδ Φm (x)dx =

0

Z
L=

z

z

e−λ0 xδ

0

e−λ0 xδ Φl (x)dx =

Z

0

z

e−λ0 xδ

0

1
δ
+
dx
λ0 x + λm (λ0 x + λm )2

l
δ
+
)dx
l+1
(λ0 x + λe )
(λ0 x + λe )l

(C.4)

(C.5)

Równianie (C.4) mo»e by¢ rozwi¡zane przez podstawienie:

u = λ0 x + λm

dx =
1
M=
λ0

Z

λ0 z+λm

e

e λm δ
=
λ0

Z

λ0 z+λm

λm


δ
1
+
du
u u2

Z λ0 z+λm
δ −uδ
1 −uδ
e du +
e du
u
u2
λm

−(u−λm )δ

λm

du
λ0

(C.6)

(C.7)
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(C.8)

DODATEK C. ROZWIZANIE RÓWNANIA (3.20)
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Niech

Z

λ0 z+λm

pm =
λm

1 −uδ
e du
u2

(C.9)

Wykorzystuj¡c równanie (17.25.6) z [54]:

Z

eax
−eax
a
=
+
n
n−1
x
(n − 1)x
n−1

Z

eax
xn−1

(C.10)

otrzymujemy:

Z λ0 z+λm −uδ
λ z+λ
e
e−uδ 0 m
−δ
du
u λm
u
λm
#
"
Z λ0 z+λm −uδ
e−λm δ
e−(λ0 z+λm )δ
e
−
−δ
=−
du
λ0 z + λm
λm
u
λm

pm = −

e−λm δ
=
λm



Z λ0 z+λm −uδ
e
λm e−λ0 zδ
du
1−
−δ
λ0 z + λm
u
λm

(C.11)

Wstawiaj¡c (C.11) do (C.8) otrzymujemy:

δ −uδ
e−λm δ
e du +
u
λm
λm



eλm δ e−λm δ
λm e−λ0 zδ
=
1−
λ0
λm
λ0 z + λm


1
λm e−λ0 zδ
=
1−
λ0 λm
λ0 z + λm

eλm δ
M=
λ0

Z

λ0 z+λm



Z λ0 z+λm −uδ 
e
λm e−λ0 zδ
1−
−δ
du
λ0 z + λm
u
λm

(C.12)

Równianie (C.5) mo»e by¢ rozwi¡zane przez podstawienie:

u = λ0 x + λe

dx =

λ0 z+λe

du
λ0

(C.14)


δ
l
e
+
du
ul ul+1
λe
Z λ0 z+λe

Z λ0 z+λe
δ −uδ
e λe δ
l −uδ
=
e du +
e du
λ0
ul
ul+1
λe
λe

1
L=
λ0

Z

−(u−λe )δ

(C.13)



(C.15)

Niech

Z

λ0 z+λe

ql =
λe

1
ul+1

e−uδ du

(C.16)
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Wykorzystuj¡c równanie (17.25.6) z [54] otrzymujemy:

e−uδ
ql = − l
lu

λ0 z+λe
λe

δ
−
l

Z

λ0 z+λe

λe

e−uδ
du
ul

(C.17)

Wstawiaj¡c (C.17) do (C.15) uzyskujemy:

e λe δ
L=
λ0
eλe δ
=
λ0

"Z

λ0 z+λe

λe

e−uδ
− l
u

δ −uδ
e−uδ
e
du
+
−
ul
ul

λ0 z+λe
λe

!

λ0 z+λe

Z

λ0 z+λe

−δ
λe

λe

#
e−uδ
du
ul



1 1
e−λ0 zδ
=
−
λ0 λle (λ0 z + λe )l

(C.18)

Wstawiaj¡c (C.12) i (C.18) do (C.1) otrzymujemy rozwi¡zanie równania (C.1):

Fz (z) =

M
X
m=1

 X



L
λe e−λ0 zδ
λle e−λ0 zδ
+
Al 1 −
Em 1 −
λ0 z + λe
(λ0 z + λe )l
l=1

(C.19)

