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Abstrakt: 

Diplomová práce pojednává o problematice sítí LTE-Advanced. Práce je rozdělena do 4 částí. 
V úvodu jsou popsány některé rozdíly, kterými se LTE liší od p edchozích sítí 2. a 3. Generace. Další 
kapitola je zamě ena na fyzickou vrstvu LTE. Popisuje struktury p enosových rámců, kanálů a funkce 
p enosových signálů. Dále popisuje ve stručnosti funkce HARQ, turbo kodéru a rate matcheru. 
P edposlední kapitola je zamě ena návrhu duplexního simulátoru sítě LTE-Advanced. V poslední 
kapitole jsou sumarizovány výsledky vytvo eného round – trip simulátoru v prost edí Matlab. 
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Abstract: 

Master‘s thesis discusses about the issues of LTE-Advanced networks. The paper is divided into 

4 parts. At the beginning describes some differences which are other then are mentioned in previous 

2G and 3G networks. Next chapter focuses on the physical layer LTE. It describes the structure  

of transmission frames, channels and functions of transmission signals. It also describes briefly  

the function of HARQ process, turbo encoder and rate matcher. The penultimate chapter focuses  

on the design of the LTE-Advanced duplex simulator. The last chapter summarizes the results  

of the created round-trip simulator in the Matlab environment. 
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Úvod  
Cílem práce je seznámit se s vlastnostmi sítí Long Term Evolution-Advanced (LTE-A), prostudovat 

volně dostupné simulátory pro downlink a uplink sítě LTE-A vytvo ené na technické univerzitě  
ve Vídni (TU Wien). Hlavním cílem práce je navrhnout ešení duplexního simulátoru tzv. round-trip, 

který provádí simulaci p enosu mezi základnovou stanicí (eNodeB) a koncovým za ízením (UE). 

Úvod práce je věnován novým a modifikovaným technologiím, které využívá LTE-A, oproti svým 
p edchůdcům (LTE, UMTS atp.). Je zde ve stručnosti popsán systém femtobuňěk, retranslačních 
stanic a také nechybí popis samotné architektury sítě LTE-A. Další kapitola se zabývá funkcemi 
fyzické vrstvy, popisuje samotný účel této vrstvy a její prvky. Je zde popsána funkce a tvar 
p enášeného rádiového rámce a to včetně jeho elementární jednotky RB (resource blok). Tyto základní 
informační bloky jsou p enášeny pomocí transportních kanálů a signálů, o nichž je psáno v následující 
kapitole. Je zde probrána funkce a účel jednotlivých kanálů a signálů a jejich využití v jim daném 
p enosovém směru (uplink/downlink). V poslední části kapitoly o fyzické vrstvě jsou uvedeny některé 
procesy, které tato vrstva využívá. Jsou jimi funkce automatického opakovače „Hybrid Automatic 
Repeat reQuest" (HARQ), dále funkce turbo-kodéru a v poslední části je popsán blok zajišťující tzv. 
rate-matching (porovnávací blok). 

V další kapitole je popsáno stávající ešení LTE link level simulátoru vytvo eného v prost edí Matlab 
a p edveden návrh ešení jeho duplexní modifikace. Samotný návrh této simulační metody spočívá  
ve vytvo ení scéná e ze dvou již vytvo ených, které simulují p enos informace ve směru downlinku  
a uplinku. 

Poslední kapitola se věnuje hlavní úloze práce, čímž bylo vytvo ení duplexního simulátoru LTE. 
V úvodu je popsána struktura simulátoru, vstupní a výstupní parametry a v závěru jsou shrnuty 

výsledky zvolených simulačních scéná ů a hodnocení.  
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1. LTE Advanced  
 

Long Term Evolution, zkráceně LTE, je název pro standard sítě, která se adí mezi sítě 3. generace 

(3G). Parametry LTE  jsou popsány skupinou 3rd Generation Partnership Project (3GPP) s označením 
Release 8 p íp. 9. LTE se v adě ohledů podobá p edchozí technologii UMTS, ovšem jsou zde prvky, 
které ji značně odlišují. V prvé adě již nepodporuje službu p epojování okruhů1, tudíž se jedná  
o službu s čistě paketovým p enosem. Dále byla nahrazena i p ístupová metoda. U technologie UMTS 

se využívalo metody Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), kdežto LTE využívá  
pro p enos od základnové stanice (eNodeB) k uživateli (UE) službu Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access (OFDMA) a v opačném směru využívá metodu Single Carrier-Frequency Division 

Multiple Access (SC-FDMA) [19]. 

Služba LTE-Advanced je definována standardem 3GPP Release 10 a jako první splňuje specifika sítí 
4. generace (4G) uvedené v soupisu IMT-Advanced vydaném skupinou ITU-R. Tyto požadavky 
splňuje díky několika novým vlastnostem, které LTE Release 8 a 9 nesplňují. Aby byly splněny 
požadavky 4G sítí, je nutno navýšit ší ku využívaného pásma. Stávajících 20 MHz využívaných  
u služby LTE nestačí, proto je u LTE-A využita technologie sdružování nosných (Carrier 
Aggregation). Jde o vylepšení metody Dual Carrier využívané u sítí UMTS [19]. LTE-A může 
využívat až pět pásem v downlinku a pět pásem v uplinku, čímž může uživatel dosáhnout ší ky 
využívaného frekvenčního pásma až 100 MHz. Dalším prvkem je koordinace interferencí mezi 
jednotlivými buňkami ICI. Interference mohou vznikat nap . mezi femtobuňkami (HeNB) nebo 
femtobuňkou umístěnou uvnit  makrobuňky. Díky efektivnímu ízení rádiových zdrojů lze těmto 
problémům p edejít. V neposlední adě je u LTE-A využívána technologie paralelního p enosu MIMO 
(Multiple Input – Multiple Output). Jinými slovy využívání více antén jak pro p íjem tak i vysílání. 
Maximální počet využívaných antén u LTE-A je osm. Využíváním většího počtu antén respektive 
kombinováním výše uvedených vlastností sítě, lze dosáhnout teoretické p enosové rychlosti 1 Gbit.s

-1
 

požadované v IMT-Advanced. V praxi však této rychlosti nelze dosáhnout z důvodu vysokého počtu 
aktivních p ipojených uživatelů [19]. 

  

                                                           
1
 Výjimkou jsou služby High Speed Packet Access (HSDPA/HSUPA) [3] 
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1.1. Architektura sítě 

 

Architektura sítě LTE se v mnoha ohledech podobá svým p edchůdcům UMTS a také GSM. Síť lze 
zjednodušit na kombinaci dvou prvků a to p ístupovou část Evolved Universal Terestrial Radio Access 
Network (E-UTRAN), jež obsahuje jednotlivé základnové stanice (eNodeB) a zajišťuje ízení 
a p idělování rádiových prost edků, plánování p enosu oběma směry (downlink/uplink), šifrování 
a hlavně spojení s jádrem sítě Evolved Packet Core (EPC). Již zmiňované jádro EPC, se skládá 
z několika částí, které dohlížejí na dodržování kvality p enosu (QoS), ízení signalizace nebo 
směrování a ízení paketů na úrovni jádra. Na Obr. 1 je vyobrazena architektura sítě [7], [9], [19]. 

 

Obr. 1 - Architektura sítě LTE [19] 

 Serving Gateway (SGW) je obsluhující brána, jež se stará o p enos paketů od všech uživatelů 
v síti, dále zajišťuje směrování paketů mezi jednotlivými uživateli a jejich p eposílání, p ípadně 

o roaming. 

 Mobility Management Entity (MME) je prvek, který ídí signalizaci mezi uživatelem a jádrem 
sítě, stará se o AAA čili o autorizaci, autentizaci a samotný p ístup uživatele do sítě. Zajišťuje 
bezpečnost sítě a spojení mezi uživatelem a sítí, či roamingem. 

 Packet Data Network Gateway (PGW) se stará o ízení/filtrování paketů a zajištění QoS 
(Quality of Service) tj. vyžadování takové kvality služeb jakou má uživatel nastavenu  
(nap . garantovaná rychlost atp.) 

Na ízení EPC se podílejí také dvě logické funkce: 

 Policy Control and Charging Rules Function (PCRF) zajištuje definování pravidel  
pro účtování a jejich dodržování tj. určuje specifika pro situace kdy uživatel a služba nekomunikují 
v po ádku [19]. 
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 Home Subscriber Server (HSS) uchovává informace o uživatelích nutné pro p enos  

(nap . QoS, roaming atp.), dále také informace o MME každého uživatele. 

Další hojně využívanou technologií v sítích LTE-A jsou „femtobuňky“. Jedná se o buňky pokrývající 
ádově desítky metrů. Instalují se do uzav ených prostor, zpravidla ve firemních prostorech,  

kde je vyžadována služba s dostatečnými parametry. Využití tohoto typu buněk p ispívá k zvýšení 
propustnosti sítě a snižuje zátěž makrobuněk v síti. Femtobuňka se skládá ze základnové stanice 
vhodně umístěné v uzav ených prostorech, která je do globální sítě p ipojena pomocí DSL linky nebo 
optického vlákna. Výkon této buňky je nastaven tak, aby byly pokryty prostory jí určené (maximum 
bývá okolo 21 dBm). Jedním z hlavních problémů takto malých buněk je mezi-buňkové rušení  
tzv. ICI (Inter Cell Interference). Jak již bylo zmíněno výše, lze tomuto rušení p edejít vhodným 
rozdělením rádiových zdrojů [9]. 

Posledním prvkem jsou tzv. retranslační stanice. V základu se jedná o eNodeB, která zajišťuje p enos 
mezi hlavní základnovou stanicí a uživatelem v obou vysílacích směrech. Vysílání může probíhat skrz 
jednu eNodeB či více těchto základnových stanic. Tomuto procesu se íká tzv. multi-hop. Díky těmto 
stanicím lze dosáhnout zvýšení propustnosti sítě a to pokud je eNodeB umístěna v rámci dosahu 
základnové stanice, která obsluhuje makrobuňku. Tímto získáme navýšení úrovně signálu u cílového 
uživatele a snížení vzdálenosti mezi komunikačními prvky. Rozší ení obsluhované plochy lze zajistit 
retranslační stanicí umístěnou mimo dosah základnové stanice spravující pokrytí makrobuňek. 
V tomto p ípadě je zpravidla nutné zachovat p ímou viditelnost obou základnových stanic.  
Na Obr. 2 jsou ukázány funkce retranslačních stanic v rámci makrobuňky [3], [19]. 

  

Obr. 2 - Retranslační stanice a) uvnitř markobuňky b) na hranici makrobuňky 
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2. Fyzická vrstva LTE 
 

Fyzická vrstva, označovaná Layer 1 nebo také PHY, je základem pro vytvo ení jakéhokoli 
bezdrátového spojení, které je zajišťováno základnovými stanicemi. Úzce spolupracuje s vyššími 
vrstvami modelu (MAC, RRC) a poskytuje jim komunikační prost edky. Na Obr. 3 je vyobrazena 
struktura rádiového rozhraní LTE. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zlepšení propustnosti a p enosových vlastností je dosaženo i díky širšímu p enosovému pásmu. LTE 
využívá pro p enos 25 pásem, kde 17 je párových využívaných pro p enos pomocí frekvenčního 
multiplexu a 8 nepárových pro časový multiplex. P enosová pásma jsou mapována v rozsahu 

frekvencí kolem 700 – 900 MHz, dále také 2 GHz, 2.6 GHz a 3.5 GHz. Dalším vylepšením  
je rozší ení systému MIMO a taktéž formování vysílacích paprsků tzv. beamforming. Ke zlepšení 
parametrů vysílaní je využita také vysílací diverzita. O uplatnění těchto funkcí v praxi se stará fyzická 
vrstva [12], [19]. 

 

Dále mezi úlohy PHY pat i zpracování p íchozích a odchozích signálů a jejich distribuce vyšším 
vrstvám, frekvenční a časová synchronizace a dále také správa provozu fyzických kanálů (mapování, 
modulace/demodulace atp.). Zajišťuje i adu matematických operací jako nap . výpočet CRC a jeho 
vhodnou implementaci, dále zpracovává funkci segmentace p enášených radiových bloků (RB), což 
znamená, že pokud je p enášený RB větší než 6.144 bitů, dochází k segmentaci bloků na více částí. 
Další důležité funkce jsou zpracování a ízení HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) opakovače, 
detekce chyb v transportních kanálech a jejich indikace vyšším vrstvám a také kódování a dekódování 
FEC (Forward Error Correction) [12]. 

  

Obr. 3 - Vrstvy LTE [19] 
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2.1 Struktura a typy rámců 

 

Data v systému LTE jsou p enášena a ukládána do radiových rámců. Základní a nejmenší jednotkou, 
která je p enášena kanály je „resource block“ tj. zdrojový blok RB, který se skládá poté ještě  
z elementů RE – resource element. Tento zdrojový blok má ší ku 180 kHz a délku jednoho časového 
slotu (TS - timeslot). P enášené rámce mají stejnou délku 10 ms, ovšem relativně různou strukturu  
a to dle toho, zda jsou využívány pro p enos pomocí FDD nebo TDD. Struktura obou rádiových rámců 
je rozdělena do 10 subrámců (subframes), které jsou následně rozděleny na dvě časové buňky 
(timeslot) po 0.5 ms. Od této části již dochází k rozdílům ve struktu e.  

Časová jednotka  Hodnota        pozn. 

Rámec (frame)   10 ms 

Půl-rámec (half-frame)            5 ms 

Sub-rámec (subframe)  1 ms 

Slot    0.5 ms 

Symbol    0.5 ms / 7  (OFDM symbolů)  p i využití normálního CP 

    0.5 ms / 6  (OFDM symbolů)  p i využití rozší eného CP    
TS    1/(15000 * 2048) sekund = 32.6 ns 

 

Pro lepší pochopení je na Obr. 4 ukázán rámec využívající FDD [14], [15]. 

 

 

 

Obr. 4 - Struktura radiového rámce 
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Typ 1 (struktura FDD rámce) - je určen pro p enos s využitím frekvenčního duplexu. Jak již bylo 
zmíněno, rámec obsahuje 10 subrámců, rozdělených na polovinu, takže v jednom rámci  
je 20 timeslotů Tr = 20x0.5 ms = 10 ms. V praxi je 10 timeslotů p iděleno pro downlink a 10 timeslotů 
pro uplink. Obousměrná komunikace může probíhat zároveň a to díky tomu, že jsou D/U frekvenčně 
odděleny. Je ovšem nutností pracovat v plně duplexním módu (Full-duplex). 

Typ 2 (struktura TDD rámce) - je využíván p i p enosu pomocí časového duplexu. Dle normy 3GPP 
TS 36.211 je definováno více typů tohoto rámce. Obecně lze uvést rámec, který je rozdělen na dvě 
poloviny obsahující subrámce o velikosti 5x1 ms. Každý subrámec je ještě rozdělen na dvě poloviny  
o délce 0.5 ms. Speciální tvar mají rámce č. 1 a 6, jejichž druhá polovina (0.5 ms) je obohacena  

o tzv. cyklický prefix (CP). Tento prefix tvo í t i pole, DwPTS (Dowlink Pilot Timeslot), GP (Guard 
Period), UpPTS (Uplink Pilot Timeslot). Tímto jsou odděleny oba 5 ms subrámce. Tvar CP může 
nabývat sedmi různých tvarů a to v závislosti na konfiguraci slotu. Dále také rozlišujeme dva typy 
cyklického prefixu a to normální a rozší ený prefix. Normální prefix může pokrýt zpoždění ší ením 
signálu do 1.4 km, což odpovídá 4.69 µs. Rozší ený (extended) prefix dokáže pokrýt toto zpoždění  
až do 10 km tj. 16.7 µs. V jednom slotu lze p enášet až 7 OFDM symbolů resp. 6 a to v závislosti  
na délce využívaného cyklického prefixu. 

Od vydání specifikace „Release 13“ je uváděna ještě t etí struktura tj. typ 3 pro LTE - Licence 

Assisted Access (LAA). Ve spoustě ohledů se neliší od svých p edchůdců (10 subrámců x 2 timesloty 
x 0.5 ms). U systému LAA je aplikována procedura listen-before-talk (LBT) a aby byla zaručena 
flexibilní funkce LAA tak každé koncové za ízení (UE) p edpokládá, že každý subrámec je prázdný, 
až dokud není detekován DL p enos subrámce. Během doby kdy LAA eNB čeká na nový hraniční DL 
subrámec, můžou provozní prost edky využívat okolní stanice. Efektivní využití rádiových prost edků 
je dosaženo tím, že DL vysílání začíná v prvním nebo druhém timeslotu (v závislosti na pozici 
rezervačního signálu). Díky této funkci dochází k tomu, že vysílaný rámec nemusí být ukončen na 
hranici subrámce. Jako koncový indikátor je tedy využit parametr DwPTS u struktury pro TDD. 
V závislosti na konfiguraci DwPTS p enáší poslední subrámec dané množství OFDM symbolů {3, 6, 

9, 10, 11, 12, 14}. Struktura rámce je vyobrazena na obr. 5 [15]. 

 

 

Obr. 5 - Struktura rámce typ 1 a 3 
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2.2 Kanály a signály 

 

Fyzická vrstva LTE je propojena s vyššími vrstvami pomocí kanálů, které distribuují data z vyšších 
vrstev, jež zahrnují pracovní protokoly, plánování atp. Jejich úkolem je synchronizace, identifikace 
a rezervace rádiových prost edků. Ke komunikaci mezi jednotlivými vrstvami slouží také fyzické 
signály. Ty mají na starost modulace a demodulace signálu a stejně jako fyzické kanály slouží 
k synchronizaci.  Každý vysílací směr (uplink/downlink) má své fyzické kanály a signály. 

2.2.1 Kanály užívané v uplinku 

2.2.1.1 Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) 

 

Základní kanál, ve kterém je prováděn scrambling, modulace scramblovaných bitů na komplexní 
symboly a dále jsou tyto modulované bity distribuovány dalším vysílacím vrstvám. Data jsou poté 
p enesena skrz precoder kde jsou transformována pomocí diskrétní Fourierovy transformace 

(DFT).  Po DFT je datový tok mapován v podobě komplexních symbolů do základních zdrojových 
elementů (ressource element). Nakonec je vygenerován Single Carrier – Frequency Division Multiple 

Access (SC-FDMA) signál, který je mapován na jednotlivé anténové porty. Kanálem jsou p enášena 
uživatelská data, dále také aplikační a kontrolní data (Uplink Control Infromation) a signalizační 
zprávy RRC vrstvy. Kanál podporuje modulační schémata QPSK, 16QAM a 64QAM. Tento kanál 
může být sdílen více uživateli současně [17]. 

2.2.1.2 Physical Uplink Control Channel (PUCCH) 

 

Tento kanál obsahuje ídící informace pro uplink. Podporovány jsou modulace BPSK a QPSK. 
Modulace je jedním z parametrů, který je zohledňován p i výběru formátu kanálu. Tyto formáty jsou 
uvedeny v tab. 1. Formáty 2a a 2b jsou podporovány pouze s normálním cyklickým prefixem. Během 
vysílání nemůžou pracovat PUSCH a PUCCH současně, dokud to není povoleno vyššími vrstvami. 
Nejčastější p enášené informace jsou indikátor kvality kanálu CQI nebo potvrzení od HARQ 

opakovače [14], [15]. 

PUCCH formát Modulační 
schéma 

Počet bitů 
v subrámci 

1 N/A N/A 

1a BPSK 1 

1b QPSK 2 

2 QPSK 20 

2a QPSK+BPSK 21 

2b QPSK+BPSK 22 

3 QPSK 48 

Tab. 1 - Formáty PUCCH [14], [15] 

2.2.1.3 Physical Random Access Channel (PRACH) 

 

Jedná se o kanál s náhodným p ístupem, jehož ízení obstarávají vyšší vrstvy. Skládá se z preambule, 

jejíž struktura se skládá z cyklického prefixu a vysílací sekvence. Vysílání této preambule je ízeno 
vrstvou MAC a jsou pro ně rezervovány p esně dané časové i frekvenční zdroje. PRACH je využíván 
pro výpočet časového zpoždění mezi eNodeB a UE a díky tomu lze lépe synchronizovat p enos mezi 
účastníky spojení. Vysílané preambule jsou vzájemně ortogonální [14], [15].    
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2.2.2 Kanály užívané v downlinku 

2.2.2.1 Obecná struktura fyzických kanálů v downlinku 

 

Tuto obecnou strukturu lze aplikovat na většinu downlinkových fyzických kanálů uvedených níže. 
Funkce kanálu je vyobrazena na obr. 6. Kódová slova jsou scramblována a dále modulována  
do komplexního tvaru. Tyto modulované symboly jsou mapovány do různých vysílacích vrstev. 
V precoderu jsou symboly transformovány pomocí DFT na každé vysílací vrstvě a dále jsou 
mapovány na anténní porty. Na každém anténním portu je pak generován OFDM signál [14], [15]. 

 

Obr. 6 - Struktura fyzických kanálů v downlinku [14] 

 

2.2.2.2 Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) 

 

Jedná se o kanál, kterým jsou p enášena tzv. užitečná data (payload).  Kanál pracuje s AMC (Adaptive 
Modulation and Coding) a využívá modulace QPSK, 16 QAM, 64 QAM a 256 QAM. Informace  
o výběru modulačního schématu je p enášena pomocí DCI (Downlink Control Information). Tímto 
kanálem je p enášena dále informace RARM (Random Access Response Message), která má vliv  
na p i azení ší ky pásma a vyžádání pásma pro uplink. Kanálem mohou být p enášeny i informace  
o tzv. pagingu (PCH – Paging channel) [14], [15]. 

2.2.2.3 Physical Broadcast Channel (PBCH) 

 

Tímto kanálem je p enášen pouze blok MIB (Master Information Block). Tento blok vysílají všemi 
směry všechny základnové stanice (eNB). MIB se skládá z 24 bitů informací a obsahuje parametry 
jako nap . ší ka rezervovaného pásma, hodnoty pro PHICH (CP normal/extended), ID p enášeného 
bloku a 10 bitů, které jsou rezervovány pro budoucí pot eby. Využívána je modulace QPSK. Kanál 
zabírá 6 radiových bloků (RB) nebo tj. 72 subnosných a bývá p enášen ve st edu používané subnosné 
[14], [15]. 

2.2.2.4 Physical Multicast Channel (PMCH) 

 

Kanál je využíván pro p enos multicastových a broadchastových služeb Multimedia Broadcast and 

Multicast Services (MBMS). Bývá umístěn v některém z prvních t í OFDM symbolů p enášeného 
subrámce. Využívá modulační schémata QPSK, 16QAM a 64QAM. V DL může být mapován  
v DL-SCH (shared channel) [16]. 
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2.2.2.5 Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) 

 

P enáší informace o tom, kolik můžou ídící kanály (PDCCH a PHICH) použít pracovních symbolů. 
Tato data jsou ukládána vždy jako 16 bitů prvního (nultého) vyslaného OFDM symbolu každého 

DL subrámce. Koncový uživatel dekóduje tyto informace, aby zjistil kolik OFDM symbolů můžou 
ídící kanály využít. Data p enášená pomocí PCFICH jsou ukládána do 4 zdrojových skupin REG 

(Resource Element Group). P esnou pozici p enášených dat v rámci kanálu lze zjistit v závislosti 
na ID buňky a použité ší ce pásma [14], [15]. 

2.2.2.6 Physical Downlink Control Channel (PDCCH) 

 

Tento kanál p enáší adu základních informací nutných pro p enos. Data jsou p enášena pomocí DCI 
a obsahují p enosový formát, informace o p idělených zdrojích, dále HARQ data pro UL-SCH (uplink 

shared channel) a PCH. Informace bývají alokovány do prvních t í OFDM symbolů každého 
vysílaného subrámce a jak již byl psáno výše, počet OFDM symbolů rezervovaných pro kanál 
PDCCH je určena dle parametrů PCFICH. Je tvo en několika kanálovými elementy CCE (Control 
Channel Elements) tj. 1 a více CCE, kde jeden element reprezentuje 9 REG. Kanál využívá modulační 
schéma QPSK [14], [15]. 

2.2.2.7 Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH) 

 

Jedná se o kanál obsluhující hybridní ARQ opakovač. P enášen je parametr HARQ indikátoru, který 
může nabýt tvaru ACK (data jsou v po ádku p ijata) a NACK (data byla p ijata chybně). Kanál může 
být tvo en 1 až 8 HARQ indikátory [14], [15]. 

2.2.3 Signály využívané v obou přenosových směrech 

2.2.3.1 Reference signal (Uplink/Downlink) 

 

Referenční signál pracuje pouze na úrovni fyzické vrstvy. Jedná se o signál, který nenese žádnou 
specifickou informaci, ale slouží pro naplánování a odhad rádiového kanálu. V uplinku rozlišujeme 
dva typy těchto kanálů: 

Demodulation reference signal (DMRS) – signál slouží k synchronizaci a odhadu uplinkového 
kanálu. DMRS můžou být dva typy a to podle toho zda jsou využívány pro PUCCH nebo PUSCH. Dle 
tohoto kritéria je pak i umístěn v RB tj. pokud je DMRS poslán pro PUCCH jeho pozice závisí na 
pozici PUCCH identifikátoru, kdežto pokud je DMRS vázán k PUSCH je vždy p enášen jako st ední 
symbol ve slotu. Dále dle kvality p ijatého signálu je odvozena i kvalita realizovaného kanálu tzn. že 
pokud je DMRS p ijat špatně nebo je špatně dekódován, tak automaticky i požadovaný kanál bude 
špatně dekódován tudíž nekvalitní. 

Sounding reference signal (SRS) – signál je určen k efektivnějšímu využití poskytnuté ší ky pásma 
tj. každá eNodeB často obsluhuje pouze část alokované ší ky pásma pro dané UE a v zadaný čas. Díky 
SRS lze tedy efektivně využít i zbývající nevyužité části p i azeného pásma. Konfigurace SRS  

je jednotlivým koncovým za ízením UE zasílána pomocí RRC zpráv. SRS je vysílán v posledním 
symbolu UL slotu. Rozlišovány jsou dva typy SRS a to Dedicated – SRS (specifika pro buňky)  
a Common – SRS (specifika pro UE) [9], [11]. 
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Pro downlink jsou specifikovány tyto referenční signály: 

Cell-Specific reference signal (CSRS) tento signál udává specifikace o buňce, nikoli o UE. Signál 
tedy využívají koncová za ízení UE k odhadu DL kanálu a provádí dle něj korekce k utvo ení pevného 
spojení mezi uživateli. CSRS je vysílán s určitým výkonem, který musí UE znát ke správnému odhadu 
radiového kanálu. Signál je mapován vždy do 6 subnosné RB. User-equipment specific reference 

signal (UeSRS) pracuje na podobné bázi jako CSRS ovšem v opačném provedení. Dále je také 
využívám pro k správnému tvarování signálu (beam-formingu).  

2.2.3.2 Synchronization signal (Downlink) 

 

Synchronizační signál (SS) rozlišujeme na primární SS a sekundární SS. Oba tyto signály slouží 
k synchronizaci a identifikaci buňky v downlinku. Jsou mapovány okolo st edu subnosné do nultého  
a desátého timeslotu, což odpovídá nultému a pátému subrámci.   

Primární SS (PSS) se skládá z 62 Zadoff Chu sekvencí, což znamená, že zbývající prostor (subnosné) 
je prázdný. Sekundární SS (SSS) se taktéž skládá z 62 sekvencí, ovšem jedná se o m-sekvence. Pole 

v RB, která jsou navíc, jsou opět prázdná. SSS nese doplňkové informace (ID buňky), které nejsou 

obsazeny v PSS [9], [11]. 

2.3 Procesy fyzické vrstvy LTE 

2.3.1 HARQ 

 

Hybrid Automatic Repeat reQuest je funkce, která slouží ke korekci chybovosti v datovém toku. 
Hybridní se nazývá proto, že kombinuje funkci automatického dotazovače ARQ a „dop ednou korekci 
chyb“ FEC (Forward error correction). Hlavní rozdíl mezi mechanismy ARQ a HARQ je ten,  
že pokud ARQ p ijme zprávu s chybami, tak je zpráva automaticky zahozena a je vyžadováno 
opakování vysílání. Systém HARQ funguje stejně, ovšem chybně p ijatá zpráva není ihned zahozena, 

ale je uložena do bufferu a tato chybně p ijatá data jsou poté kombinována s daty nově p ijatými. Tím 
jsou také efektivněji využity vysílací prost edky sítě. K p enosu jsou použity dva módy HARQ,  
a to synchronní a asynchronní [4], [5].  

Synchronní HARQ proces je využíván ve vzestupném směru tj. uplinku. Zpětný p enos nebo nové 
vysílání jsou plánována v pravidelných časových intervalech, jež se opakují každých 8 ms. Má nižší 
nároky na systém, jelikož nemusí obsahovat ID HARQ procesu odchozích dat. 

Asynchronní HARQ je využíván p enosem v sestupném směru (downlinku). Základnové stanice 
eNodeB mohou využívat kterýkoli z HARQ procesů a poskytuje tyto informace skrz PDCCH 
koncovému uživateli UE. Má vyšší nároky na signalizační režii (HARQ ID), ovšem zvyšuje flexibilitu 

p enosu, jelikož není nutné p edem tento p enos naplánovat [4], [5]. 
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2.3.2 Turbo kódér 

 

U sítí LTE se využívá turbo kodér, který se skládá ze dvou RSC kodérů a vhodně umístěného 
prokladače. Turbo kodér má dva výstupy. Na jednom výstupu je p enášena originální informace  
a na druhém výstupu jsou informační bity prokládány. Kódový poměr kodéru je 1/3. Na obr. 7 je tento 

kodér zobrazen. Následně na opačné straně jsou na výstupu dekodéru získány dvě informace,  

a sice hodnota bitu ±1 a pravděpodobnostní hodnota, že p ijatý bit je dekódován správně.  
Pro dekodéry se využívají dva základní algoritmy Maximum A posteriori Probability (MAP) a Soft 
Output Viterbi Algorithm (SOVA) [13]. 

 

 

Obr. 7 - Turbo kodér [13]  
2.3.3 Rate matching 

 

Blok rate-matchingu je porovnávací blok, který má za úkol porovnávat počet bitů v p enášeném 
transportním rámci s počtem bitů, které je možné p enést p iděleným pásmem. Tento blok zpracovává 
data p enášená kanálem PDSCH. Rate-matching se provádí až po průchodu subrámců turbokodérem. 
P enášené bity jsou rozděleny do t í tras. V první trase je p enášena originální informace (bit)  
a označuje se jako „systematic“. Další dvě trasy jsou označovány jako paritní 
a v těchto trasách je originální informace prokládána redundantními bity. V další části jsou bity 
kompletovány do rámců a po průchodu bufferem jsou o ezány na požadovanou velikost transportního 
rámce (6144 bitů). Celý proces je vidět na obr. 8 [10], [11], [13]. 
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Obr. 8 - Rate-matching [10] 

3 Link-level simulace LTE/LTE-A 
 

Vídeňské LTE link level simulátory jsou sadou skriptů a funkcí vytvo ených v prost edí Matlab. Jedná 
se nástroj simulující chování sítě LTE, který je zdarma dostupný na stránkách Vídeňské technické 
univerzity [24].  

K dispozici ke stažení jsou dva typy simulátorů. Verze system_level (v1.9), je zamě ena na problémy 
spojené se sítí nap . kontrola rušení, kontrola vstupních dat, správa komunikace s více uživateli atp. 
Tato verze je vyvinuta pro sestupný směr tj. downlink. V této práci se tímto druhem simulátoru 
nebudeme zabývat. Druhým typem je link_level simulující fyzickou vrstvu, který umožňuje 
monitorovat a odhadovat kanál a dle toho efektivně rozdělovat p idělené rádiové zdroje. Prací  
se simulátory fyzické vrstvy (link_level) se zabývá i tato práce. V používaném simulátoru se vychází 
z funkcí definovaných ve vydání Release 10, tudíž neobsahuje některé funkce definované novějšími 
vydáními [16]. 

3.1 Stávající řešení link-level simulátorů 

 

Struktura simulátoru je jednoduchá, tvo í ji t i části jmenovitě: blok vysílače (transmitter, TX), blok 

simulující vlastnosti p enosového kanálu (kanál) a blok p ijímače (receiver, RX). Kanál spojuje 
jednotlivé krajní prvky (TX, RX). V závislosti na využitém simulačním módu mají jednotlivé bloky 

své specifické vlastnosti. Na obr. 9 je vyobrazena struktura simulátoru. 

 

Obr. 9 - Strunktura Link Level simulátoru 
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Funkce vysílače spočívá v tom, že plánovací algoritmus p i azuje „resource bloky“ (RBs) jednotlivým 
koncovým za ízením (UEs) a nastavuje vhodné hodnoty MCS (modulace, kódový poměr), p enosový 
mód MIMO (TxD, OLSM, CLSM) a také počet využívaných vrstev každým uživatelem. 

Kanál reprezentuje p enosové prost edí tj. cestu mezi vysílačem a p ijímačem. Simulátor podporuje 
dva módy kanálů („block fading, fast fading“). V p ípadě „block fading“ má kanál konstantní 
parametry po dobu p enosu jednoho subrámce. V druhém p ípadě je generován časově-korelovaný 
impuls pro každý vzorek vysílacího signálu. Nejpoužívanější modely kanálu jsou [24].  

- Additive White Gaussian Noise 

- Flat Rayleigh fading 

- Pedestrian A/B, Vehicular A/B 

- Winner Phase II+ 

V p ípadě p ijímače (RX) je po získání p ijatých RB signál demodulován pomocí OFDM, 
kompenzován vyrovnávači (Zero-forcing, MMSE, LMMSE) a nakonec jsou získaná data dekódována. 
Na výstupu tedy získáváme p enesené bity a zpětnou vazbu v podobě dat pro bitovou chybovost 
(BER), blokovou chybovost (BLER) a propustnost [24].  

3.2 Prerekvizity 

 

Jak již bylo zmíněno výše, jsou LTE simulátory implementovány do prost edí Matlab, ovšem pro 
správnou funkci simulátoru jsou nutné tyto minimální požadavky. 

- Matlab 7.8.0 (R2009a) a vyšší 
- Cimmunications Toolbox 4.1 

- Signal Processing Toolbox 6.7 

Dále jsou nutné tyto minimální požadavky na operační systém. 

- Windows 32-bit (lcc-win32 2.4.1) 

- Windows 64-bit (Microsoft Visual C++ 2008 SP1) 

- Linux (GNU gcc/g++ 4.2.3) 

- Mac (Apple Xcode s gcc/g++ 3.1) [24] 

 

3.3 Navrhované řešení duplexního simulátoru 

 

Na obr. 10 je zobrazena struktura pro navrhovaný duplexní simulátor. Funkce duplexního simulátoru 

ídí hlavní soubor main.m, který zajišťuje p epínání mezi jednotlivými simulátory (downlink/uplink). 
Vysílač v downliku (eNodeB_Tx) generuje náhodnou sekvenci „0“ a „1“ o délce 104 bitů2

 a tato data 

uloží do vektoru „tx_data_bits“. Tento etězec je p enesen skrz rádiový kanál dle volby v úvodu  
a p ijímač p ijme tato data jako etězec „rx_data_bits“. Na prvku UE_RX je tedy opět vektor o délce 
104 bitů. Na rozdíl od oddělené (simplexní) metody DL a UL se zpětná vazba (CSI, ACK/NACK) 

dostane do výchozího bodu skrz reciproční kanál H ve směru uplinku, nikoliv jen p es zpětnovazební 
linku se zpožděním jak je uvedeno na obr. 9.     

                                                           2 Délka etězce závisí na nastavení dle simulačního scéná e nebo specifikaci dle ETSI TS 136 
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Obr. 10 - Návrh struktury duplexního simulátoru 

Toto ešení p ináší realističtější pohled na funkce fyzické vrstvy, lze také dostat reálnější mě ené 

parametry (BER, BLER, propustnost). 

Simulátor momentálně pracuje v módu 1x1 tj. jedna vysílací anténa a jedna p ijímací anténa 

a to v obou vysílacích směrech. P ed spuštěním samotné simulace je nutné nastavit počet p enášených 
rámců (N_subframes). Čím více rámců tím lepší výsledek lze dostat, ovšem má to velký vliv na dobu 
výpočtu a výpočetní prost edky. Dále je hned v úvodu vznesen dotaz na výběr typu p enosového 
kanálu, což má taky vliv na p enosové vlastnosti. Momentálně podporované kanály jsou (AWGN,  
Ped A/B a Veh A/B). Hlavním testovacím kanálem je kanál AWGN. Vybraný kanál je vždy reciproký, 
tj. ovlivňuje signál stejným způsobem.  

 

Vyhodnocovací parametry navrženého duplexního simulátoru jsou uvedeny níže. 

 

Bitová chybovost (BER):  
 

 𝐿𝐵 𝑅 =  𝐿𝑛𝑒𝐿𝑛 , (1) 

 𝐿𝐵 𝑅 ≠ 𝐵 𝑅, (2) 

 

kde DLne je počet chybně p enesených bitů a DLn počet všech p enesených bitů. Stejným způsobem  
se bude pak vyhodnocovat i bitová chybovost po průchodu celým simulátorem s označením CBER. 

Bloková chybovost (BLER):  𝐿 𝑅 =  𝑜 𝑒𝑜 𝑣, (3) 
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Chybovost BLER je mě ítkem toho, jak úspěšný je datový p enos. Pokud je p enosový blok úspěšně 
dekódován (CRC vypočítaný p ijímačem odpovídá CRC zaslaného bloku) pak je p enos úspěšný. 
[1], [2]. 

Propustnost sítě lze definovat dle vztahu níže: 𝑇ℎ𝑟 =  𝑉 𝑥 1 − 𝐿 𝑅 , (4) 

 

kde Vmax definuje maximální dosažitelnou rychlost na fyzické vrstvě, která mimo jiné závisí  
na použitém typu kódování a modulace (MCS). BLER udává blokovou chybovost. 

4 Simulace  
K simulacím sítě LTE-A je využito upraveného scéná e dowlinkového simulátoru. V úvodu každé 
simulace je nutné definovat vstupní hodnoty proměnných pro výpočet. Prvním prvkem je typ 

modulačního schématu (modulation and coding scheme, MCS). Schémata jsou definována pomocí 
různých indikátorů kvality kanálu (channel quality indicator, CQI). V simulátoru je k dispozici  

15 základních typů CQI a několik experimentálních [24]. Dalším parametrem je odstup signálu  
od šumu (signal to noise ratio, SNR). Pracovní oblast SNR se pohybuje v rozsahu od -10 dB do cca 30 

dB, lze je však uživatelsky nastavit. Délku simulace udává počet použitých subrámců. 

Po zadání základních parametrů, simulace automaticky p echází k definování dalších parametrů skrz 
funkci LTE_load_parameters.m. V této funkci se definuje nap . typ simulace. Základní čty i typy jsou 
uvedeny v tabulce č. 2. 

Typ simulace Popis 

SUSISO jeden uživatel, jeden vstup i výstup 

MUSISO více uživatelů, jeden vstup i výstup 

SUMIMO jeden uživatel, více vstupů i výstupů 

MUMIMO více uživatelů, více vstupů i výstupů 

Tab. 2 - Typy simulačních scénářů 

Všechny simulace, které budou uvedeny níže, využívají scéná  SUSISO (single user, single input 
single output). To znamená, že jak pro p íjem, tak i pro vysílání je využita jedna anténa a scéná  
simulace je idealizován pro jednoho aktivního uživatele. Vedlejšími definovanými parametry jsou 
nap . nosná frekvence, ší ka p enosového pásma (bandwidth, BW), typ p enosového kanálu, typ 
filtrování a typ p ijímače. Akceptovatelné hodnoty BW jsou 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz  

a 20 MHz. V práci je pro zjednodušení uvažována hodnota BW = 1.4 MHz v obou p enosových 
směrech [24].  

Všechny simulace byly prováděny na za ízení Lenovo G780 Intel ® Core™ i7 -3520 CPU 2.90 GHz, 

4 GB RAM, 64 bitová verze Windows 7 professional a Matlab verze R2014a. 
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4.1       Vstupní parametry  
Ve složce se simulátorem je p ipraven skript LTE_sim_batch.m. Tento soubor byl vhodně 
modifikován a spouští všechny pot ebné funkce v po adí tak jak je nutné. Zároveň jsou v něm také 
uvedeny vstupní parametry, které je nutné modifikovat dle našich pot eb. Jedním z parametrů, které 
budeme chtít v úvodu nastavit je rozsah odstupu signálu od šumu. SNR je v simulátoru reprezentován 
hodnotou vektoru SNR_vec. Jak již bylo zmíněno, doporučený rozsah hodnot je v rozsahu -10:30 dB. 

Dalším parametrem je číslo modulačního a kódovacího schématu CQI. Možnosti nastavení 
modulačních schémat jsou uvedeny v tabulce č. 3 včetně hodnot ECR (effective code rate).  

Simulátoru lze nastavit vektor cqi_i buď na jakoukoli hodnotu v rozsahu 1 až 15 a simulovat scéná  
pouze pro jedno zvolené CQI a nebo lze nastavit p ímo rozsah hodnot a simulátor provede výpočty pro 
všechny zadané hodnoty postupně. Jako poslední parametr je nutné nastavit počet subrámců. Tato 
hodnota udává délku probíhající simulace.  

 

CQI Modulace ECR ECRx1024 

1 QPSK 0,0762 78 

2 QPSK 0,1172 120 

3 QPSK 0,1885 193 

4 QPSK 0,3008 308 

5 QPSK 0,4385 449 

6 QPSK 0,5879 602 

7 16QAM 0,3691 378 

8 16QAM 0,4785 490 

9 16QAM 0,6016 616 

10 64QAM 0,4551 466 

11 64QAM 0,5537 567 

12 64QAM 0,6504 666 

13 64QAM 0,7539 772 

14 64QAM 0,8525 873 

15 64QAM 0,9258 948 

Tab. 3 - Parametry základních modulačních schémat MCS [24] 

 

Pokud jsou nastaveny tyto t i parametry, měl by být simulátor p ipraven ke spuštění. Nutno 
podotknout, že čím vyšší bude hodnota uvedených parametrů (CQI, SNR, počet subrámců), tím témě  
exponenciálně roste i výpočetní doba scéná e.  

P ed samotným spuštěním simulátoru je ještě nutné definovat typ p enosového kanálu. Nap . ve mnou 

modifikovaném scéná i byl defaultně nastaven typ Pedestrian A. Podporované kanály jsou uvedeny 
v kapitole 3.1.  
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Power delay profily p enosových kanálů jsou uvedeny v tab. 4 a 5 [23]. 

Zpoždění [ns] 0 110 190 410 

Výkon [dB] 0 -9,7 -19,2 -22,8 

Tab. 4 - Power delay profil Pedestrian A [23]. 

Zpoždění [ns] 0 310 710 1090 1730 2510 

Výkon [dB] 0.0 -1,0 -9,0 -10,0 -15,0 -20,0 

Tab. 5 - Power delay profil Vehicular A [23]. 

4.2 Výstupní parametry  
Po získání výsledků lze hodnoty vykreslit pomocí funkce sim_plot_results.m. V tomto souboru jsou 

definovány výpočetní algoritmy pro bitovou a blokovou chybovost a také pro propustnost. Tato funkce 

však nedokáže vykreslit průběhy všech modulačních schémat, ale pouze průběh pro jedno aktuální 
CQI. Vytvo il jsem tedy funkci loadfiles.m, která z uložených dat získá celý průběh pro jednotlivá 
schémata. Pro správnou funkci tohoto souboru je nutné mít uloženy simulační výsledky 
(simulation_results) v souboru ve správném tvaru. 

4.3 Downlink  
Maximální dosažitelná hodnota propustnosti v downlinku pro kanál AWGN (SU-SISO,  

BW = 1,4 MHz) se pohybuje okolo hodnoty 5.2 Mb.s
-1

. Podle hodnoty SNR lze využít vhodnou 
modulaci. Pro využití vícestavové modulace je nutné dodržet o 3 dB vyšší hodnotu SNR pro zajištění 
stejné chybovosti. Tato poučka však platí pouze z teoretického hlediska pro kanál AWGN. Co se týká 
únikových kanálů, bude maximální hodnota propustnosti okolo 3.6 Mb.s

-1 
[8]. Referenční průběhy pro 

jednotlivé CQI byly p evzaty z materiálu [24] a jsou uvedeny na obr. 11 a 12. 

 

 
Obr. 11 -  Propustnost kanál AWGN, bez HARQ, downlink [24]    
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Obr. 12 - Bloková chybovost, AWGN, downlink [24]  

4.4 Uplink  
Podobně jako u downlinkové části, lze dosáhnout hodnoty propustnosti pro kanál AWGN (SU-SISO,  

BW = 1,4 MHz) cca. 4,3 Mb.s
-1. Referenční hodnoty pro uplink byly p evzaty z materiálu [25]. 

V úvodu kapitoly 4 bylo psáno, že uplinková část simulátoru vychází z vytvo ené části pro downlink, 
existuje tedy p edpoklad, že výsledek propustnosti a chybovostí by měl být podobný. Odchylka mohla 

být způsobena nap . rozdílnou definicí AWGN kanálu, která byla pro round-trip simulaci vhodně 
upravena.   

 
Obr. 13 - Propustnost AWGN, uplink [25] 
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Obr. 14 - Bloková chybovost, AWGN, uplink [25] 

  
4.5 Duplexní simulace (round-trip)  
Hlavním úkolem praktické části práce bylo vytvo ení round-trip simulace, čili propojení downlikové 

části LTE simulátoru s uplinkovou. P i tvorbě round-trip LTE simulátoru se vyskytly problémy 
plynoucí z faktu, že LTE uplink simulátor vychází z LTE simulátoru pro downlink [24], [25]. Toto 

mělo za následek, že sloučení jednotlivých simulačních části nebylo vůbec jednoduché a to z hlediska 

skrytých funkcionalit, které se na pozadí Matlab p edávají z jedné části do druhé. V mnoha p ípadech 
toto vedlo k pádu aplikace a vymazání simulovaných výsledků. ešením tohoto problému bylo 

dočasné ukládání simulačních výsledků do souborů. 

Simulace všech modulačních schémat není bohužel možná, vzhledem k časové náročnosti simulace  

a zpracování výstupních dat. P istoupil jsem tedy k simulacím jednotlivých CQI postupně  
a ukládání výsledných vektorů chybovostí do souboru, z nichž jsou data vyčteny po provedení 
simulace pro všechna CQI. Funkce simulátoru je demonstrována na několika jednoduchých scéná ích 

s únikovými kanály. Blokové schéma simulátoru je uvedeno na obrázku 13. Nastavení pro jednotlivé 
simulace jsou uvedeny v tabulce č. 6. 
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Obr. 15 - Blokové schéma simulátoru  
Parametr Hodnota 

Počet UE 1 

Nosná frekvence 2,5 GHz 

Ší ka pásma 1,4 MHz 

HARQ ne 

Typ kanálu AWGN, Ped A, Veh A 

Filtrování Block fading 

Typ p ijímače Zero forcing 

počet subrámců 1000 

Rozsah SNR -10:30 

Rozsah CQI 1:13 

Tab. 6 - Vstupní parametry simulací  
Nosná frekvence a ší ka pásma byly již p eddefinovány v simulátoru, nebyl tedy důvod toto nastavení 
měnit a vzhledem k náročnosti simulace byl proces HARQ vypnut, špatně p ijaté rámce tedy nejsou 
posílány znovu. Typy kanálů byly zvoleny základní AWGN, dále Pedestrian A a Vehicular A. Nutno 
podotknout, že kanál AWGN je idealizován oproti reálnému p enosovému prost edí a kanál  
Vehicular A zase není určen p ímo pro vysílání v módu SISO. Ovšem jako testovací scéná e  
je lze použít. Pro round-trip simulaci s únikovým kanálem (PedA, VehA), je p edpokládána perfektní 
znalost matice koeficientů p enosového kanálu H. Odhad p enosového kanálu se neprovádí. Typy 

modulačních schémat CQI byly určeny v rozsahu 1 – 13. S rostoucí hodnotou CQI lze dosáhnout 
lepších parametrů (nap . p enosové rychlosti), ovšem za cenu vyššího odstupu signálu od šumu. 
V následujících kapitolách budou shrnuty výsledky simulací základního scéná e se t emi zmíněnými 
modely p enosového prost edí AWGN, PedA, VehA. 
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4.5.1 Propustnost   
Propustnost sítě je dána p edevším zvoleným modulačním schématem. Na obr. 16 je vyobrazena 

propustnost round-trip simulace pro kanál AWGN. Referenčním parametrem je hodnota SNR. 

Z obrázků je patrné, že s více stavovou modulací lze dosáhnout vyšší propustnosti sítě, ovšem 

je pot eba zajistit vyšší hodnotu odstupu signálu od šumu. Maximální propustnost sítě (pro dané 
hodnoty CQI) se blíží 4,5 Mb.s

-1
, lze jí dosáhnout p i využití modulace 64QAM s ECR = 0,7539.  

To platí pouze pro testovaný kanál AWGN za ideálních podmínek.  

 

 
Obr. 16 - Simulované výsledky round-trip propustnosti (AWGN kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ) 

 

Pro porovnání jsou k dispozici na obr. 17 a 18 průběhy pro kanály Pedestrian A a Vehicular A. 
Z obrázků je patrné, že pokud bychom se chtěli parametrům kanálu AWGN p iblížit je nutné zajistit 
mnohem vyšší hodnotu SNR. Abychom toho docílili je nutné buď navýšit výkon vysílače, nebo použít 
modulační schéma s nižším počtem konstelačních bodů.  

    

 
Obr. 17 - Simulované výsledky round-trip propustnosti (Pedestrian kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ) 
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Obr. 18 - Simulované výsledky round-trip propustnosti (Vehicular kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ)  

4.5.2 BLER  
Na obrázcích níže jsou vidět výsledky blokové chybovosti. Referenčním parametrem je opět odstup 
signálu a šumu SNR. Obr. 19 ukazuje průběhy s využitím kanálu AWGN. U dalších dvou testovaných 
kanálů je pro stejné parametry nutné dostáhnout podstatně vyšší hodnoty SNR. Toho lze dosáhnout 
využitím vhodného modulačního schématu s více stavovou modulací (16QAM, 64 QAM). 

 

 
Obr. 19 - Simulované výsledky round-trip BLER (AWGN kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ) 

 

Na průbězích z obr. 20, 21 lze vidět, že p i využití základních modulačních schémat (1 – 6) s modulací 
QPSK, lze docela jednoduše dosáhnout požadované hodnoty chybovosti. Co se týká více stavových 
modulací, je nutné zajistit odpovídající hodnoty SNR.   
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Obr. 20 - Simulované výsledky round-trip BLER (Pedestrian A kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ)  

 
Obr. 21 - Simulované výsledky round-trip BLER (Vehicular A kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ)  

4.5.3 BER  
Posledním testovaným parametrem je bitová chybovost. Referenčním parametrem je SNR. U kanálu 
AWGN lze s využitím méně stavové modulace (QPSK) dosáhnout dobrých parametrů BER, ovšem 
propustnost sítě bude velice nízká. Pro více stavové modulace (16QAM a 64QAM) je nutné opět 
zajistit větší odstup signálu od šumu.   
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Obr. 22 - Simulované výsledky round-trip BER (AWGN kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ)  

Co se týká dalších testovaných p enosových kanálů tak stejně jako u ostatních testovaných parametrů 
je pro zajištění požadovaných parametrů nutné dodržet požadovanou hodnotu odstupu signálu 

od šumu. Pro více stavové modulace je nutné zajistit hodnotu SNR = 25 – 30 dB.  

 
Obr. 23 - Simulované výsledky round-trip BER (Pedestrian A kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ)    
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Obr. 24 - Simulované výsledky round-trip BER (Vehicular A kanál, CQI 1 - 13, bez HARQ)  

4.6 Porovnání výsledků  
Úkolem praktické části práce bylo vhodně modifikovat p edložené simulátory fyzické vrstvy sítě LTE 

pro downlink a uplink v prost edí Matlab. Jako jedna z možností pro realizaci, která se nabízela, bylo 
ukládání dat do souboru a následné p edávání načtených hodnot mezi jednotlivými částmi simulátoru 
(DL/UL). Od této varianty jsem ustoupil vzhledem ke kvantu ukládaných dat a náročnosti p edávacího 
mechanismu. 

Jako vhodná cesta se jeví využití globálních proměnných, jejichž hodnoty byly p edávány 
z downlikové části a využity pro výpočet průběhů v části uplinku. Jako referenční indikátor p edávaný 

mezi oběma částmi simulátoru byla použita náhodně vygenerovaná sekvence 0 a 1, jejíž délka  
se dynamicky měnila podle právě užívaného CQI. Tato zpráva byla v podobě globální proměnné 
p edávána z části DL do UL. 

Dalším problémem bylo vhodně vybrat typ p enosového kanálu v jednotlivých částech round-trip 

simulátoru. Ačkoli pro DL část simulátoru (ze kterého vychází také UL část) je definována ada 
simulačních kanálů (AWGN, Rayleigh, Ped A/B, Veh A/B, TU, W), nebylo jednoduché všechny 
zmíněné kanály spárovat tak, aby simulátor korektně fungoval. U většiny simulačních scéná ů, které 
byly testovány, došlo po p echodu do uplinkové části simulátoru k pádu aplikace. V mnoha p ípadech 
byly p íčinou stejné názvy proměnných nebo t íd Matlabu. Některé scéná e po základním zadání 
vstupních parametrů nefungovaly ani v downlinku. V důsledku toho, a také pro jednoduchost 
porovnání, byly tedy zvoleny pouze kanály AWGN, PedA a VehA. 

Zvolený rozsah CQI (1 – 13) byl vybrán, protože CQI s vyšší hodnotou kódového poměru 

v simulátoru vykazovaly nulové hodnoty v definovaném rozsahu simulovaného SNR. K získání 
relevantních výsledků byla nutná vysoká hodnota SNR s čímž i neúměrně rostla doba simulace. 
Dalším kritériem byla narůstající simulační doba, která v kombinaci s nastavením 1000 subrámců  
a vícestavové modulace (64QAM) dosahovala pro jedno zvolené CQI enormních časů ( ádově hodin 
pro jeden simulační směr). Čím vyšší byla simulační doba (počet subrámců) tím lepších a p esnějších 
výsledků bylo možné dosáhnout. 
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Pro závěrečné zhodnocení výsledků byla vytvo ena funkce loadfiles.m, která po nahrání výsledných 
struktur z Matlabu, vykreslila grafy, které jsou uvedeny v p edchozích kapitolách. Samotné ukládání 
struktur do souboru bylo také velice problematické, protože ačkoli se výsledky simulací uložily 

do souboru, nebyly kompatibilní k p ehrání zpět do Matlabu v jakémkoli formátu. To vše v důsledku 
podobného názvosloví funkcí, souborů a t íd v Matlabu. 

K porovnání jednotlivých simulačních scéná ů jsou určeny obrázky 25 a 26. Je na nich vyobrazena 

závislost odstupu signálu od šumu na zvoleném modulačním schématu. Hodnoty SNR byly odečítány 
p i desetiprocentní blokové chybovosti (BLER = 10-1

).  Dle vzorce (4) lze p i této hodnotě SNR 
očekávat 90 % propustnost. Na obr. 25 je závislost SNR p i 10 % BLER na zvoleném CQI pro 
jednotlivé p enosové směry a vytvo ený scéná  round-trip. 

 
Obr. 25 - Závislost SNR na zvoleném CQI pro downlink, uplink, round-trip (AWGN) 

Na obr. 26 je zobrazena závislost SNR p i 10 % BLER na zvoleném CQI pro jednotlivé simulované 
kanály obousměrně. V tabulce č. 7 jsou uvedeny referenční a simulované hodnoty SNR. 

 

Obr. 26 - Závislosti SNR na zvoleném CQI pro různé kanály (round-trip) 
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CQI 
SNR 

DL UL R-T AWGN PedA VehA 

[-] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 -7,2 -7,0 -6,0 -6,2 2,0 -0,8 

2 -5,0 -5,2 -4,5 -4,4 4,0 1,0 

3 -3,5 -3,5 -2,5 -2,6 7,0 3,4 

4 -1,3 -1,0 -0,5 -0,5 9,0 5,5 

5 1,0 0,5 2,5 1,9 13,0 8,3 

6 3,0 3,0 4,5 4,5 14,0 10,7 

7 4,6 4,8 6,0 6,1 15,5 14,5 

8 6,5 6,5 7,5 8,5 18,0 15,6 

9 8,5 9,0 11,0 11,0 21,0 16,7 

10 10,2 10,3 13,0 12,5 22,0 18,3 

11 12,5 12,5 14,5 14,5 24,0 22,5 

12 14,0 14,0 16,5 16,4 27,0 25,1 

13 16,0 15,5 19,5 19,5 29,5 28,6 

Tab. 7 - Simulované hodnoty SNR pro zvolené CQI a jednotlivé scénáře 
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Závěr 
 

V úvodu diplomové práce jsou popsány rozdíly a specifika sítí LTE-Advanced. Zmíněny jsou některé 
rozdíly oproti p edešlým technologiím a ve stručnosti popsány novinky využité standardem LTE. 
V kapitole architektura sítě je popsána struktura LTE, funkce femtobuněk a úloha retranslačních 
stanic. Značná část práce je věnována popisu fyzické vrstvy LTE. Probrány jsou typy a struktura 

jednotlivých p enosových rámců a podrobně jsou rozebrány jednotlivé p enosové kanály a signály pro 
downlink a uplink. V závěru teoretické části práce je probrána technologie HARQ, funkce turbo 

kodéru a rate-matching. 

V praktické části práce je popsána stávající struktura downlinkového simulátoru dostupná na webu 

Vídeňské technické univerzity. Popsány jsou možnosti simulátoru a pot ebné prerekvizity. V kapitole 

3.3 je dále p edstaven návrh ešení duplexního simulátoru a popsány parametry, které jsou následně 

testovány. 

Kapitola s názvem simulace už je zamě ena p ímo na popis vytvo eného simulačního prost edí. Jsou 
zde uvedeny referenční vstupní a výstupní parametry a funkce samotného simulátoru. V částech 

downlink a uplink jsou uvedeny referenční obrázky s propustnostmi a blokovou chybovostí určené pro 
porovnání s jednotlivými scéná i pro oboustranný provoz. P edposlední kapitola práce se věnuje 
hlavnímu úkolu práce, kterým bylo vytvo ení round-trip simulátoru čili spojení částí pro downlink  
a uplink.  

V úvodu kapitoly jsou uvedeny nastavené vstupní parametry, nosná frekvence, ší ka pásma, zvolené 
p enosové kanály, atp. Pak následují t i podkapitoly, které se věnují sledovaným parametrům 
propustnosti (dále jen th.), blokové a bitové chybovosti. K testování funkcí simulátoru byly vybrány  
t i typy p enosových kanálů AWGN, PedA a VehA. Jako referenční hodnota byl zvolen odstup signálu 
od šumu SNR. V závěrečné části jsou zhodnoceny dosažené výsledky práce. Z obrázků je patrné,  
že s rostoucím CQI témě  lineárně narůstá i pot ebná hodnota SNR. Hodnota SNR u round-trip 

simulace je oproti jednosměrným scéná ům (DL/UL) vyšší v důsledku delší p enosové trasy.  
Chceme-li dosáhnout vysoké propustnosti sítě, je nutné využít CQI s více stavovou modulací 
(16QAM, 64QAM). Pro kanály PedA, VehA s hodnotou CQI 13 (64QAM) je nutné zajistit hodnotu 

SNR = 30 dB. Pro kanál AWGN je pot eba odstup signálu od šumu 20 dB.     

Práce se simulátorem je během na dlouhou trať. Docela obtížně a dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, 
jak samotný simulátor funguje a vždy se v něm našla ještě nějaká funkcionalita, která nefungovala dle 
mých p edstav. Někdy simulátor dá se íct skoro, až tvrdohlavě prosazoval některé funkce, které 
nebyly pot eba. Tím že na simulátoru pracuje více vývojá ů současně je poznat, že v některých 
p ípadech není zcela perfektně odladěn. Pro mě osobně se jednalo o výzvu a zdokonalení mých 
znalostí v prost edí Matlab. 
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Seznam zkratek 
 

3GPP 3rd Generation Partnership Project sdružení organizací 
µs Microsec Mikrosekunda 

AAA Authorization Authentication Access autorizační mechanizmus 

ARQ Automatic Repeat reQuest  automatický opakovač 

AWGN Additive White Gaussian Noise typ p enosového kanálu 

BER Bit Error Rate bitová chybovost 
BLER Block Error Rate bloková chybovost 
BPSK Binary Phase Shift Keying dvojstavová fázová modulace 

CLSM Closed Loop Spatial Multiplexing MIMO mód 

CP Cyclic Prefix cyklický prefix 

CQI Channel Quality Identifier identifikátor kvality 

CRC Cyclic Redundacy Check cyklická kontrola 

dBm Decibel Decibel 

DFT Discrete Fourier Transformation diskrétní fourierova transformace 

DL Downlink Downlink 

DMRS Demodulation reference signal referenční signál 
DwPTS Downlink Pilot Timeslot základní timeslot pro downlink 

eNodeB Evolved Node B základnová stanice 

EPC Evolved Packet Core jádro LTE 

E-UTRAN E-Universal Terestrial Radio Access Network p ístupová část LTE 

FDD Frequency Division Duplex frekvenční duplex 

FDMA Frequency Division Multiple Access p ístupová metoda 

FEC Forward Error Correction dop edná korekce chyb 

Gbit.s
-1

 Gigabit per sekond gigabit za sekundu 

GHz GigaHertz Gigahertz 

GP Guard Period ochranný interval 
HARQ Hybrid Automatic Repeat ReQuest dotazovací mechanismus 

HeNB Home eNodeB Fotobuňka 

HSPA High Speed Packet Access technologie 2.5 generace 

HSS Home Subscriber Server správa informací o účastnících 

ICI Inter Cell Interference interference mezi buňkami 
Km Kilometer Kilometr 

LAA Licence Assisted Access licencovaný p istup v LTE 

LMMSE Linear MMSE lineární MMSE 

LTE Long Term Evolution technologie 3.generace 

MAC Medium Access Control MAC vrstva 

MCS Modulation and Coding Schemes modulační a kódová schémata 

MHz MegaHertz Megahertz 

MIMO Multiple Input Multiple Output více vstupů a výstupů 

MME Mobility Management Entity ídící jednotka 

MMSE Minimum Mean Square Error minimální st ední kvadratická chyba 

Ms Milisec Milisekunda 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex ortogonální frekvenční multiplex 

OFDMA Orthogonal FDMA p ístupová metoda 

OLSM Open Loop Spatial Multiplexing MIMO mód 

PBCH Physical Broadcast Channel všesměrový kanál 
PCFICH Physical COntrol Format Indicator Channel indikační kanál 
PCRF Policy Control and Charging Rules Function kontrolní registr 
PDCCH Physical Downlink Control Channel kontrolní kanál 
PDSCH Physical Downlink Shared Channel sdílený kanál 
PGW Packet Data Network Gateway kontrolní brána 

PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel indikační kanál 
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PHY Physical Layer fyzická vrstva 

PMCH Physical Multicast Channel multicastový kanál 
PRACH Physical Random Access Channel kanál s náhodným p ístupem 

PUCCH Physical Uplink Control Channel kontrolní kanál  
PUSCH Physical Uplink Shared Channel sdílený kanál  
QAM Quadrature Amplitude Modulation kvadraturní amplitudová modulace 

QoS Quality of Services kvalita služeb 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying kvadraturní fázová modulace 

RB Resource Block základní p enosový blok 

RRC Radio Resource Control ídící vrstva 

RX Receiver p ijímač 

SC-FDMA Single Carrier FDMA p ístupová metoda 

SGW Serving Gateway obsluhující brána 

SNR Signal to Noise Ratio odstup signálu od šumu 

SRS Sounding reference signal referenční signál 
SS Synchronization signal synchronizační signál 
TDD Time Division Duplex časový duplex 

TS Timeslot časový blok 

TU Technical University technická univerzita 

TX Transmitter vysílač 

TxD Transmit Diversity p enosová diverzita 

UE User Equipment účastnické za ízení 
UMTS Universal Mobile Telecommunication System technologie 2. generace 

UpPTS 

ZF 

Uplink Pilot Timeslot 

Zero Forcing 

základní timeslot pro uplink 

typ vyrovnávače kanálu 

 

  

 


