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PODWÓJNA TRANSMISJA DWUKIERUNKOWA PRZEZ STACJĘ PRZEKAŹNIKOWĄ

Streszczenie: W niniejszym artykule zaproponowany
został schemat transmisji dwukierunkowej pomiędzy stacją
bazową, a dwoma stacjami mobilnymi, za pośrednictwem
stacji przekaźnikowej. W rozważanym systemie, wymiana
informacji między stacją bazową, a stacjami mobilnymi
została podzielona na dwie fazy: fazę wielodostępu oraz
fazę rozgłoszeniową. W pracy zaproponowano kilka algorytmów odbioru sygnału danych z interferencją przez
stację bazową oraz stacje mobilne w drugiej fazie transmisji i porównano je z odbiornikiem idealnym.

1. WSTĘP
Telekomunikacja mobilna jest jedną z najszybciej
rozwijających się dziedzin technologii. Posiadanie wyłącznie telefonu komórkowego, wykorzystywanego
głównie do rozmów głosowych przestało być standardem. Użytkownicy sieci telekomunikacyjnych coraz
częściej sięgają po urządzenia typu smartfon czy tablet.
Efektem tego jest gwałtowny wzrost abonentów mobilnej sieci internetowej, rosnący rynek aplikacji oraz szeroka gama funkcjonalności wykorzystujących technologie mobilne, co spowoduje niespotykany wzrost ilości
transferowanych danych do 1 GB na użytkownika
dziennie w roku 2020. Sprostanie tak wysokim wymaganiom umożliwi dopiero uruchomienie systemu radiokomunikacyjnego piątej generacji (ang. 5th Generation,
5G). Badania wymagane do standaryzacji 5G są już
prowadzone. Niedawno utworzony projekt METIS (ang.
Mobile and Wireless Communications Enablers for the
2020 Information Society) ma na celu połączenie różnych wizji istniejących w branży i opracowanie podstawowej koncepcji 5G. Jednym z szeregu innowacyjnych
rozwiązań, których celem jest zapewnienie znaczącego
wzrostu parametrów sieci komórkowych, jest wykorzystanie sieci ruchomych (ang. Moving Networks), w których kluczową funkcję pełnią ruchome stacje przekaźnikowe. Stacje przekaźnikowe zamontowane np. na dachach samochodów, umożliwią poprawienie jakości
transmisji ich pasażerom podczas jazdy lub osobom
znajdującym się w ich otoczeniu, gdy są one zaparkowane w miejscach o słabym zasięgu.
W celu zminimalizowania opóźnienia wprowadzonego do transmisji poprzez dodanie pośredniczącej stacji
przekaźnikowej, rozważa się transmisję dwukierunkową,
w której obie stacje końcowe wymieniają się ze sobą
pakietami danych. Taki dwukierunkowy kanał został po
raz pierwszy poddany analizie w artykule [3] przez C. E.
Shannona. W ostatnim czasie sporo uwagi poświęcono
wykorzystaniu techniki kodowania sieciowego w
Prace badawcze wykonano w ramach projektu 7PR UE METIS
(Mobile and Wireless Communications Enablers for the 2020 Information Society) nr 317669, prace redakcyjne – finansowane z kosztów
projektu DS-81/138.

transmisji dwukierunkowej. Główną ideą kodowania
sieciowego, opisanego po raz pierwszy w publikacji [4]
autorstwa R. Alswede i innych, była rozgłoszeniowa
transmisja sygnału będącego liniową kombinacją wiadomości przeznaczonych do stacji końcowych przez
stację pośredniczącą. Wykorzystanie sumy binarnej w
celu konstrukcji sygnału transmitowanego, umożliwia
stacjom odbiorczym zdekodowanie przeznaczonego dla
nich sygnału danych poprzez zsumowanie na poziomie
bitów sygnału odebranego, z sygnałem nadanym przez tę
stację w pierwszej fazie transmisji.
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki
podjętej przez autorów w publikacjach [1] oraz [2]. W
publikacji [1] zaproponowano nowe podejście do
transmisji dwukierunkowej przez stację przekaźnikową
w fazie rozgłoszeniowej, gdy stacja pośrednicząca wyposażona jest w co najmniej dwie anteny. Zaprezentowane w [1] badania symulacyjne zrealizowano dla nieskorelowanych kanałów radiowych między elementami
antenowymi łącza radiowego przy wykorzystaniu modelu linii opóźniającej z odczepami (ang. Tapped Delay
Line, TDL). W celu weryfikacji otrzymanych w [1] rezultatów dla modelu kanału radiowego uwzględniającego korelację sygnałów docierających do układu antenowego, przeprowadzono badania symulacyjne dla modelu
kanału radiowego IMT-Advanced zrelacjonowane w
publikacji [2]. Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym artykule stanowią rozszerzenie systemu badanego
w artykułach [1] oraz [2] o dodatkową stację mobilną,
biorącą udział w transmisji dwukierunkowej ze stacją
bazową. Schemat transmisji zaprezentowany w dalszej
części artykułu umożliwia przesłanie dodatkowego
strumienia danych przez stację przekaźnikową z wykorzystaniem takiej samej liczby zasobów czasowoczęstotliwościowych, jak w przypadku pojedynczej stacji
mobilnej.
W pierwszej części artykułu przedstawiony został
model symulowanego systemu. Następnie dokonano
analizy każdej z dwóch faz rozważanej transmisji dwukierunkowej. Dla każdej z faz, przedstawiono szczegółowy łańcuch przetwarzania nadawczo-odbiorczego. W
przypadku fazy rozgłoszeniowej, dla której rozważono
kilka różnych korektorów umożliwiających usunięcie
interferencji między nadanymi strumieniami, szczegółowo omówiono każdy z nich. W ostatniej części przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz wnioski z
nich płynące. Artykuł kończy się podsumowaniem uzyskanych rezultatów.
2.

MODEL BADANEGO SYSTEMU

W niniejszym artykule zaproponowany został
schemat transmisji dwukierunkowej pomiędzy stacją

dane nadawane przez stację mobilną – transmisji w trybie SC-FDMA (rys. 2).
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bazową, a dwoma stacjami mobilnymi, za pośrednictwem stacji przekaźnikowej (rys. 1). W rozważanym
systemie, komunikacja przebiegała zgodnie z modelem
realizującym pełne dekodowanie informacji w stacji
przekaźnikowej (ang. Decode-and-Forward, DF). Wymiana informacji między stacją bazową, a stacjami mobilnymi została podzielona na dwie fazy: fazę wielodostępu (ang. Multiple Access phase, MA) oraz fazę rozgłoszeniową (ang. Broadcast phase, BR).

Rys. 2. Schemat transmisji w fazie wielodostępu.
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Rys. 1. Model badanego systemu.
W fazie wielodostępu, stacje mobilne nadają po
jednym strumieniu danych przeznaczonych do stacji
bazowej, podczas gdy stacja bazowa nadaje dwa strumienie danych, po jednym dla każdej stacji mobilnej.
Wszystkie stacje wykorzystują do transmisji te same
zasoby czasowo-częstotliwościowe. Stacja przekaźnikowa, wyposażona w cztery anteny odbiorcze, dekoduje
odebrany sygnał otrzymując wszystkie cztery przesłane
bloki danych.
W fazie rozgłoszeniowej, stacja przekaźnikowa
przesyła do stacji docelowych odebrane strumienie danych, korzystając z tych samych zasobów czasowoczęstotliwościowych na wszystkich łączach. Anteny
nadawcze stacji przekaźnikowej zostały podzielone na
dwie grupy, po dwie anteny każda. Transmisja do stacji
bazowej obsługiwana jest przez pierwszą grupę anten,
natomiast transmisja do stacji mobilnych przez drugą
grupę anten nadawczych.
Badania przeprowadzono dla kilku konfiguracji anten w stacji bazowej oraz w stacjach mobilnych. W najprostszym scenariuszu przyjęto, że stacja bazowa posiada dwie anteny, natomiast stacje mobilne po jednej antenie. W kolejnych scenariuszach zwiększono liczbę anten
w stacji bazowej z dwóch do czterech, a w stacjach mobilnych z jednej do dwóch, a następnie do czterech anten. Liczba anten w stacji przekaźnikowej była stała i
wynosiła cztery.
W artykule przyjęto następujące oznaczenia. Liczba
anten nadawczych w stacji A jest równa NTA , a liczba
anten odbiorczych N RA . Macierz kanału pomiędzy stacją
A, a stacją B, o rozmiarze N RB  N TA jest znana w węźle
odbiorczym i opisana macierzą H B, A .
3.

FAZA WIELODOSTĘPU

Zgodnie ze standardem LTE (ang. Long Term Evolution), którego symulator został wykorzystany i rozwinięty w badaniach, dane przesyłane przez stację bazową
poddane są transmisji w trybie OFDMA, podczas gdy

Zakładając idealną synchronizację w czasie i częstotliwości, dwie anteny nadawcze w stacji bazowej,
jedną antenę nadawczą w każdej stacji mobilnej oraz
cztery anteny odbiorcze, sygnał odebrany przez stację
przekaźnikową, można zapisać następująco:
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gdzie y RSi jest sygnałem danych odebranym na i-tej
antenie odbiorczej, na M-tej podnośnej, na wyjściu demodulatora FFT. Macierz H RSi ,BSk jest macierzą kanału
pomiędzy k-tą anteną nadawczą stacji bazowej, a stacją
przekaźnikową, widzianą na wyjściu i-tego demodulatora FFT. H RSi ,MSk jest macierzą kanału pomiędzy k-tą
stacją mobilną, a wyjściem i-tego demodulatora FFT
stacji
przekaźnikowej.
Współczynniki wBS ij tworzą
macierz prekodowania, użytą do transmisji dwóch
strumieni
ze
stacji
bazowej,
do
stacji
przekaźnikowej. x'MS1 , x'MS 2 i x BS są M-elementowymi
blokami danych, przesłanymi przez MS oraz BS. Ze
względu na to, że dane pochodzące od stacji mobilnej
nadawane są zgodnie z formatem SC-FDMA, to podlegają one dodatkowej operacji, jaką jest transformacja
FFT. W rezultacie, sygnał danych pochodzący od stacji
mobilnej można przestawić następująco:
x MSi  FM x' MSi

(3)

Typowe odbiorniki dla systemów MIMO-OFDM
mogą zostać podzielone, ze względu na sposób przetwarzania sygnałów, na liniowe oraz nieliniowe. Odbiorniki
liniowe, działające w oparciu o kryterium ZF (ang. Zero
Forcing) lub MMSE (ang. Minimum Mean Square Error), dokonują liniowej filtracji sygnału odebranego, w
celu odseparowania nadanych strumieni i niezależnego
zdekodowania każdego z nich. Zastosowany w symulacjach odbiornik MMSE może zostać opisany przy pomocy następującego równania:
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FAZA ROZGŁOSZENIOWA

W drugiej fazie rozważanej transmisji dwukierunkowej, zdekodowane przez stację przekaźnikową strumienie danych, przesyłane są w formacie OFDMA do
trzech stacji docelowych. Pomimo tego, że zgodnie ze
standardem LTE, stacja bazowa jest przystosowana do
odbierania danych jedynie w trybie SC-FDMA, na potrzeby badanego schematu, rozszerzono funkcjonalność
odbiornika stacji bazowej o możliwość odbioru sygnałów OFDMA. Schemat transmisji w fazie rozgłoszeniowej, uwzględniający interferencje docierające do stacji
docelowych, został przedstawiony na rys. 3. Zmniejszenie liczby wymaganych do transmisji szczelin czasowych w badanym systemie zostało umożliwione dzięki
wykorzystaniu technik wieloantenowych i algorytmów
usuwania interferencji.
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Rys. 3. Schemat fazy rozgłoszeniowej.
Łącze między stacją przekaźnikową, a stacją bazową obsługiwane jest przez dwie anteny nadawcze stacji
przekaźnikowej. Badania przeprowadzono dla dwóch
oraz czterech anten odbiorczych w stacji bazowej.
Transmisję zrealizowano z wykorzystaniem techniki SUMIMO (analogicznie do czwartego trybu transmisji
kanału PDSCH w standardzie LTE [5]). Strumienie
danych przeznaczone do stacji docelowej poddawane są

niezależnemu przetwarzaniu w warstwie fizycznej,
przedstawionemu na rys. 4. Macierze kodowania wstępnego wybierane są ze zdefiniowanych w standardzie
LTE książek kodowych [5], w zależności od aktualnych
warunków propagacyjnych.
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Rys. 4. Przetwarzanie na łączu stacja przekaźnikowa stacja bazowa.
Transmisja między stacją przekaźnikową, a stacjami mobilnymi zrealizowana jest wspólnie, z wykorzystaniem techniki MU-MIMO. Badania przeprowadzono
dla jednej, dwóch lub czterech anten odbiorczych w
stacjach mobilnych oraz dwóch anten nadawczych w
stacji przekaźnikowej. Dane każdej ze stacji docelowych, podlegają niezależnemu kodowaniu w stacji przekaźnikowej, po czym mnożone są przez specyficzne
macierze kodowania wstępnego (wMS1, wMS2), a następnie sumowane. Zaprezentowane w niniejszym artykule
wyniki, zostały uzyskane dla algorytmu prekodowania
ZFBF (ang. Zero Forcing Beamforming) [6,7]. Schemat
przetwarzania na łączu między stacją przekaźnikową, a
mobilną został przedstawiony na rys. 5.
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Rys. 5. Przetwarzanie na łączu stacja przekaźnikowa stacje mobilne.
Odebrany przez stacje docelowe sygnał w fazie
rozgłoszeniowej można zapisać w następujący sposób:
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gdzie WBS  WBS PBS i w MSi  w MSi PMSi są macierzami/wektorami kodowania wstępnego uwzględniającymi
macierz normalizacji mocy

P  diag(p)1/ 2

(9)

gdzie wektor p  [ p1 ,, p A ] zawiera współczynniki
mocy przypadające na każdą antenę nadawczą. Przy
założeniu jednakowej mocy dla każdej grupy anten nadawczych stacji przekaźnikowej, każdy element jest
2

pk  P / A w k , (k  1, , A) ,
gdzie P jest ograniczeniem mocy sygnału nadawanego,
a w k jest k-tą kolumną macierzy W.
Poza sygnałem danych, każda ze stacji odbiera interferencję pochodzącą z sygnałów przeznaczonych do
pozostałych stacji docelowych. W równaniach (7) i (8)
pominięto interferencję pochodzącą z transmisji MUMIMO, gdyż założono, że została ona zredukowana za
pomocą algorytmu prekodowania ZFBF i dominującą
interferencją jest ta, pochodząca z sygnału danych
transmitowanych do stacji bazowej.
określony wzorem

4.1. Metody odbioru sygnału danych w fazie BR
Głównym problemem odbioru danych w zaproponowanym schemacie jest walka z interferencją pomiędzy
poszczególnymi strumieniami danych. Sygnały nadawane przez stację przekaźnikową wzajemnie ze sobą interferują z powodu użycia tych samych zasobów w dziedzinie czasu i częstotliwości. W niniejszym artykule
porównano wyniki uzyskane dla kilku znanych z literatury odbiorników, z odbiornikami zaproponowanymi
przez autorkę.


Odbiornik z idealnym usuwaniem interferencji

W celu zbadania maksymalnej, możliwej do osiągnięcia wydajności zaproponowanego schematu, założono, że stacje docelowe potrafią w sposób idealny usunąć
interferencję wchodzącą w skład sygnału odebranego.
Działanie takiego odbiornika, oznaczonego w dalszej
części artykułu jako MMSE-SIC-IDEAL (ang. MMSESuccessive Interference Cancellation) zdefiniowano
poniżej:

Wyniki otrzymane za pomocą algorytmu MMSESIC-IDEAL posłużą jako wyniki odniesienia dla dalej
rozważanych odbiorników.


Odbiorniki rzeczywiste

W celu zbadania wpływu nieidealnie usuniętej interferencji na działanie systemu w odbiorniku stacji
bazowej oraz stacji mobilnych zaimplementowano dwa,
znane z literatury odbiorniki: MMSE-IC (ang. MMSEInterference Cancellation) oraz MMSE-SIC. Następnie,
na podstawie algorytmu MMSE-SIC opracowano nowe
algorytmy odbioru - MMSE-SCIC (ang. MMSESuccessive Corrected Interference Cancellation) oraz
MMSE-ASCIC (ang. MMSE-Advanced Successive Corrected Interference Cancellation), które wykorzystano w
odbiornikach stacji mobilnych i porównano z działaniem
pozostałych korektorów. Poprawne działanie wymienionych wyżej odbiorników jest uwarunkowane liczbą anten odbiorczych, która musi być większa lub równa
liczbie strumieni wysłanych przez stację przekaźnikową.
Działanie algorytmu MMSE-IC polega na odbiorze
wszystkich strumieni, usunięciu wpływu kanału radiowego, pominięciu interferencji i dalszemu dekodowaniu
jedynie sygnału danych. W algorytmie MMSE-SIC odebrana interferencja mnożona jest przez macierz kanału, a
następnie odejmowana od pierwotnej postaci sygnału
odebranego. Jeśli sygnał docierający do stacji bazowej i
stacji mobilnych zapiszemy w postaci:
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Kolejne kroki algorytmu MMSE-SIC przedstawiono poniżej:

b) Zdekoduj odebraną interferencję do bloku bitów i zakoduj ponownie xˆ MS sˆ MS ~
xMS
c) Oblicz odebrany sygnał interferujący y MSki  H RSi ,MSk ~
xMS
d) Wyznacz odebrany sygnał danych y MSkd  y MSk  y MSki
e) Poddaj korekcji MMSE odebrany sygnał danych

Algorytm 3 MMSE-SIC

1
~
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1) W stacji bazowej:
a) Dokonaj korekcji MMSE odebranych sygnałów danych oraz interferencji:
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b) Oblicz odebrany sygnał interferujący y BSi  H RSi ,BS zˆ BS
c) Wyznacz odebrany sygnał danych y BSd  y BS  y BSi
d) Poddaj korekcji MMSE odebrany sygnał danych

xMS 1 
1
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xMS 1 , ~
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sMS 2
2) W k-tej stacji mobilnej:

f) Zdekoduj go do bloku bitów ~
xBSk ~
sBSk

Ulepszeniem algorytmu MMSE-SCIC jest algorytm
MMSE-ASCIC, który w swoim działaniu wykorzystuje
dodatkowo właściwość transmisji dwukierunkowej,
polegającą na znajomości części sygnału interferującego,
przez stacje docelowe. W analizowanym schemacie,
każda stacja mobilna zna jeden ze strumieni danych
przeznaczonych do stacji bazowej, gdyż to one były
źródłem tych sygnałów w fazie poprzedniej. Algorytm
MMSE-ASCIC można zapisać w następujących krokach
(na przykładzie pierwszej stacji bazowej):
Algorytm 5 MMSE-ASCIC
1) W pierwszej stacji mobilnej (k = 1):

a) Dokonaj korekcji MMSE odebranego sygnału danych
oraz interferencji
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b) Oblicz odebrany sygnał interferujący y MSki H RSi ,MSk zˆ MS
c) Wyznacz odebrany sygnał danych y MSkd  y MSk  y MSki
d) Poddaj korekcji MMSE odebrany sygnał danych
1
~
xBSk  a HMSk a MSk I  a HMSk y MSkd

e) Zdekoduj go do bloku bitów ~
xBSk ~
sBSk

Znając macierz prekodowania WBS , stacja mobilna
jest w stanie zdekodować sygnał danych przeznaczony
do stacji bazowej, do postaci ciągu bitów. Na idei tej
opiera się działanie algorytmu MMSE-SCIC. Dzięki
odwróceniu operacji wykonanych na bloku danych w
nadajniku i ponownym zakodowaniu ciągu bitów do
postaci sygnału fizycznego, złożonego z liczb zespolonych, algorytm jest w stanie poprawić część błędów,
występujących w sygnale wejściowym. Działanie algorytmu MMSE-SCIC można zapisać następująco:

a) Dokonaj korekcji MMSE odebranego sygnału danych
oraz interferencji
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Algorytm 4 MMSE-SCIC
1) W k-tej stacji mobilnej:
a) Dokonaj korekcji MMSE odebranego sygnału danych
oraz interferencji
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b) Zdekoduj nieznany, drugi strumień wchodzący w skład
interferencji do bloku bitów i zakoduj ponownie

xˆMS 2 sˆMS 2 ~
xMS 2
c) Oblicz odebrany sygnał interferujący, podstawiając pod
pierwszy strumień interferencji sygnał nadany w fazie

x 
 xMS 2 

poprzedniej y MSki  H RSi ,MSk  ~MS 1 
d) Wyznacz odebrany sygnał danych y MSkd  y MSk  y MSki
e) Poddaj korekcji MMSE odebrany sygnał danych
1
~
xBSk  a HMSk a MSk I  a HMSk y MSkd

f) Zdekoduj go do bloku bitów ~
xBSk ~
sBSk
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WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH

W celu przebadania fazy rozgłoszeniowej komunikacji dwukierunkowej z pośredniczącą stacją przekaźnikową przeprowadzono szereg symulacji przy wykorzystaniu programowej implementacji warstwy fizycznej
systemu LTE-Advanced oraz modelu kanału radiowego
EPA (ang. Extended Pedestrian A model) 5Hz. Przeprowadzone symulacje należą do klasy symulacji wielu
łączy na poziomie łącza (ang. multi-link link level simu-

lations). W tabeli 1 zestawione zostały najważniejsze
parametry przeprowadzonych symulacji. W symulacjach
założono idealny kanał zwrotny bez opóźnień, idealną
estymację kanału radiowego oraz idealną synchronizację
w odbiorniku. Nadawany jest zawsze blok danych odpowiadający pierwszej wersji redundancji protokołu
HARQ (ang. Hybrid Automatic Repeat Request), natomiast błędnie odebrane bloki nie są retransmitowane.

zaprezentowano na rys. 7. Na postawie przedstawionych
charakterystyk można zauważyć, że brak dokładnej
informacji o występującej w sygnale odbiorczym interferencji, powoduje znaczny spadek jakości transmisji (nawet o 4 dB). Porównanie algorytmu MMSE-IC z algorytmem MMSE-SIC wskazuje na brak różnicy w wydajności systemu z odbiornikiem MMSE-IC, a wydajnością
systemu z odbiornikiem MMSE-SIC.

Tab. 1. Wartości parametrów symulacji
Parametry
Pasmo pracy/liczba bloków zasobów
Dupleks
Kodowanie kanałowe
Model kanału radiowego
Algorytm kodowania
wstępnego w technice
MU-MIMO
Modulacje
Odbiornik w fazie BR

Wartości
1.4 MHz / 6
TDD
Turbo koder, R=1/3
EPA 5Hz
ZFBF

QPSK
MMSE-SIC-IDEAL, MMSESIC, MMSE-IC, MMSE-SCIC,
MMSE-ASCIC

Na wszystkich poniższych wykresach zastosowano
następujące oznaczenia. RS-BSk NT×NR oznacza k-ty
strumień transmitowany na łączu między stacją przekaźnikową (NT anten nadawczych dedykowanych transmisji
na tym łączu), a stacją bazową (NR anten odbiorczych).
RS-MSk NT×NR oznacza łącze między stacją przekaźnikową (NT anten nadawczych), a k-tą stacją mobilną (NR
anten odbiorczych).
Na rys. 6 przedstawiono charakterystyki BLER
(ang. Block Error Rate) w funkcji SNR (ang. Signal to
Noise Ratio) uzyskane dla odbiornika z idealnym usuwaniem interferencji MMSE-SIC-IDEAL. Wraz ze
wzrostem liczby anten odbiorczych jakość transmisji
rośnie. Najlepsze wyniki uzyskano dla czterech anten
odbiorczych w stacjach docelowych. Charakterystyki
przedstawione na kolejnych wykresach otrzymano dla
czterech anten nadawczych w stacji przekaźnikowej (po
dwie anteny na łącze RS-BS oraz RS-MSk) i czterech
anten odbiorczych w stacjach końcowych.

Na rys. 8 porównano wyniki otrzymane dla odbiorników MMSE-SCIC i MMSE-ASCIC z odbiornikami
prezentowanymi na poprzednich wykresach. Wprowadzenie dodatkowego przetwarzania (dekodowanie do
ciągu bitów) w algorytmie MMSE-SCIC oraz MMSEASCIC skutkuje polepszeniem jakości transmisji (w
porównaniu z algorytmami MMSE-IC oraz MMSE-SIC)
oraz zbliżenie się do wydajności systemu z odbiornikiem
MMSE-SIC-IDEAL. Najlepsze wyniki wśród algorytmów rzeczywistych otrzymano dla algorytmu MMSEASCIC, w którym jeden składnik interferencji był usuwany idealnie, na podstawie wiedzy o wysłanym w poprzedniej fazie bloku danych.

Rys. 6. Faza rozgłoszeniowa - odbiornik z idealnym
usuwaniem interferencji.

Rys. 8. Faza rozgłoszeniowa - porównanie wszystkich
odbiorników - łącze między RS a MS.

Porównanie pracy systemu z idealnym usuwaniem
interferencji z systemem z odbiornikami rzeczywistymi,

Rys. 7. Faza rozgłoszeniowa - porównanie odbiorników
rzeczywistych MMSE-IC, MMSE-SIC z idealnym MMSESIC-IDEAL.

6.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania pozwoliły na zweryfikowanie działania zaproponowanego schematu transmisji
dwukierunkowej przez stację przekaźnikową z trzema
stacjami docelowymi, w różnych konfiguracjach. Na
podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że
analizowany schemat działa poprawnie, a jego wydajność rośnie wraz ze wzrostem liczby anten nadawczych
oraz odbiorczych na każdym z łączy. Porównanie zaimplementowanych dla fazy rozgłoszeniowej odbiorników
pokazało, że najlepszy jest odbiornik MMSE-ASCIC.
Algorytm ten charakteryzuje się jednak większą złożonością obliczeniową niż algorytmy MMSE-SIC oraz
MMSE-IC, jednak zysk wynikający z jego zastosowania
jest znaczny.
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