
Skutki zagęszczania i losowości wdrażania infrastruktury w sieciach 

komórkowych 

5.1.1 Konsumpcja infrastruktury w przyszłych sieciach komórkowych  

Wykładniczy wzrost bezprzewodowego ruchu danych jasno pokazał, że obecne sieci komórkowe nie 

będą w stanie zapewnić akceptowalnej jakości usług w najbliższej przyszłości. Obserwacja ta 

skierowała uwagę branży bezprzewodowej i społeczności badawczej na zdefiniowanie, a ostatecznie 

na wdrożenie nowej (piątej) generacji sieci komórkowych, która jest w stanie obsługiwać wyjątkowo 

duże szybkości transmisji danych na łącze (bezprzewodowe), a także niezwykle dużą liczbę 

współbieżnych spinki do mankietów. W tym celu zidentyfikowano różne czynniki technologiczne, które 

można z grubsza podzielić na trzy główne kategorie: 

● Zaawansowane techniki transmisji osiągające wysoką wydajność widmową, np. Masywny MIMO. 

● Zwiększenie szerokości pasma transmisji, np. Wykorzystanie częstotliwości mmWave. 

● Przeprojektowanie architektury systemu. 

Dwie pierwsze kategorie były obecne w ewolucji sieci komórkowych od samego początku i można je 

postrzegać jako "standardowe" podejście do ulepszenia wydajności e (oczywiście nie oznacza to, że nie 

wiążą się z nimi żadne istotne wyzwania techniczne). Natomiast trzecia kategoria stanowi rewolucyjną 

(a nie ewolucyjną) zmianę zasadniczo stabilnego atrybutu sieci komórkowej, a mianowicie jej 

architektury. W szczególności tradycyjna koncepcja sieci komórkowej składającej się ze stacji bazowych 

rozmieszczonych na mniej lub bardziej rzadkim i regularnym wzorze staje się przestarzała. 

Najważniejszą nową koncepcją architektoniczną, częściowo już wdrożoną przez obecne sieci 

komórkowe, są "małe komórki", generowane przez rozmieszczanie niewielkich rozmiarów punktów 

dostępowych o małym zasięgu (AP), zasadniczo dostarczających "zastrzyki pojemności" do tradycyjna 

sieć, wprowadzając w ten sposób pojęcie heterogenicznej sieci (HetNet). Najwyraźniej pojęcie 

zagęszczenia infrastruktury jest bezpośrednio związane z siecią małych komórek. Densyfikacja 

infrastruktury była naturalnie obecna w ewolucji sieci komórkowych, jednak oczekuje się, że jej rola w 

przyszłych sieciach będzie znacznie bardziej rozpowszechniona, nie tylko ograniczona do "stałych" AP, 

ale także obejmująca "oportunistyczne" punkty dostępowe odpowiadające nowym przewidywane 

metody dostępu, takie jak komunikacja między urządzeniami. Terminy takie jak sieć "ultra-gęsta" lub 

"hiper-gęstość" stają się coraz bardziej popularne w literaturze, odnosząc się do bardzo wysokich 

poziomów gęstości infrastruktury (w punktach dostępowych na jednostkę powierzchni), w tym 

scenariuszy, w których gęstość infrastruktury w tej samej kolejności, co (lub nawet większe niż) gęstość 

sprzętu użytkownika (UE). To ekstremalne zagęszczenie infrastruktury powoduje powstanie nowego 

atrybutu systemowego, a mianowicie (quasi-) losowości pozycji AP, której nie było w poprzednich 

generacjach sieci komórkowych  



 

. Ta przypadkowość jest wynikiem praktycznych trudności operatorów wdrażających infrastrukturę na 

arbitralnych stanowiskach, korzystania z urządzeń rozmieszczonych przez użytkowników oraz 

wykorzystywania UE jako dostawców treści 

5.1.2 Analityczne modelowanie przyszłych sieci komórkowych 

Oczywiste jest, że zagęszczenie i losowość wdrażania infrastruktury powoduje nowe środowisko 

operacyjne, w którym poziomy zakłóceń nie są już kontrolowane przez dokładne umieszczenie AP i 

mogą potencjalnie stać się bardzo dużymi w pewnych przypadkowych konfiguracjach rozmieszczania. 

W związku z tym istotne jest zrozumienie technicznych implikacji tego nowego środowiska, jak również 

potencjału zagęszczania ekstremalnej infrastruktury jako sposobu na zaspokojenie przyszłych 

wymagań sieci. Oczywiście, dobrze sprawdzone metody inżynieryjne analizy / projektowania systemu 

poprzez formułowanie i rozwiązywanie odpowiednich problemów optymalizacyjnych mogą być 

stosowane do tego celu, i to rzeczywiście zostało zrobione szeroko w literaturze. Metody te są 

wprawdzie wartościowe, ale mają poważne ograniczenia: są z natury ograniczone do skończonej (i 

zazwyczaj małej) liczby nadajników / odbiorników, a zatem nie mogą w wiarygodny sposób uchwycić 

skutków dużych i gęstych wdrożeń infrastruktury, krytycznych. atrybuty przyszłej sieci. Ponadto wyniki 

tych badań są zwykle w formie algorytmicznej, z ograniczonym analitycznym spostrzeżeniem. W 

kierunku analitycznego badania wydajności przyszłych ultra-gęstych sieci, biorąc wyraźnie pod uwagę 

losowość pozycji AP i wdrożeń na dużą skalę, naturalne jest rozważenie narzędzi z dziedziny 

(dwuwymiarowych) procesów losowych punktów, powszechnie zwanych geometria stochastyczna. 

Narzędzia do geometrii stochastycznej stosowano od dziesięcioleci do modelowania różnych 

systemów, jednak po raz pierwszy zastosowano je jako narzędzie do badania problemów z siecią 

komunikacyjną w 1996 roku. Jeśli chodzi o sieci bezprzewodowe / mobilne, geometria stochastyczna 

była pierwotnie (i nadal jest) intensywnie wykorzystywana w badaniach sieci ad hoc, co jest naturalne, 

ponieważ podstawową cechą tych sieci są losowe pozycje węzłów bezprzewodowych. Zastosowanie 

do sieci komórkowych pojawiło się dopiero niedawno w przełomowym dorobku, którego eleganckie 

wyniki i spostrzeżenia zainicjowały ogromne zainteresowanie badaczy komórkowych metodami 

geometrii stochastycznej, co zaowocowało ogromną ilością powiązanych dokumentów, które znacząco 

przyczyniły się do zrozumienia analizy wydajności systemów komórkowych. i projekt. Niedawno 

opublikowane znakomite książki i monografie dotyczące zastosowań geometrii stochastycznej w 

sieciach bezprzewodowych wskazują, że dziedzina osiągnęła już wysoki poziom dojrzałości, a 

(częściowe) zapoznanie się z pokrewnymi technikami i / lub wynikami wydaje się koniecznością dla 

sieci bezprzewodowych / komórkowych. inżynier systemowy / badacz. 

5.1.3 Cel i organizacja sekcji 



Cel tej sekcji jest dwojaki. Po pierwsze, aby scharakteryzować wydajność systemu w ramach gęstych i 

losowych wdrożeń infrastruktury, które pomogą uzyskać wgląd w projekt, a po drugie wykazać, w jaki 

sposób można zastosować narzędzia z geometrii stochastycznej w celu zbadania tych problemów. 

Liczne reprezentatywne scenariusze operacyjne i rozważane są wskaźniki wydajności, a niektóre z 

najważniejszych najnowszych wyników są przedstawione wystarczająco szczegółowo, aby można je 

było uznać za (techniczny) przewodnik dla nowych użytkowników w tej stosunkowo nowej dziedzinie 

badawczej. Należy zauważyć, że zawartość tej sekcji nie jest w żadnym wypadku wyczerpującym 

podsumowaniem wyników i technik, które pojawiły się w tej dziedzinie w ostatnich latach. Oczekuje 

się jednak, że zapewnia on dobry przegląd podstawowych metod analizy, które są powszechne w 

większości powiązanych prac. Sekcja jest zorganizowany w następujący sposób. Sekcja 5.2 zawiera 

przegląd / podsumowanie najważniejszych narzędzi z geometrii stochastycznej, które są przydatne do 

analizy sieci bezprzewodowych. Sekcja 5.3 przedstawia szczegółowo podstawowy model systemu, 

który zostanie rozważony w tej sekcji  odpowiednie wskaźniki wydajności systemu. Obejmuje również 

dyskusję na ważny temat kryteriów stowarzyszenia AP-UE. Konkretne scenariusze operacyjne są 

szczegółowo badane, biorąc pod uwagę stosunek sygnału do przekładni i stopę użytkownika jako 

metryki będące przedmiotem zainteresowania odpowiednio w sekcjach 5.4 i 5.5. Wreszcie sekcja  5.6 

kończy.  

Zapis: ℙ(⋅) i ℙ(⋅ | ⋅) oznaczają odpowiednio miarę prawdopodobieństwa i warunkowego 

prawdopodobieństwa. 𝔼(⋅) i 𝔼(⋅ | ⋅) oznaczają  operatory oczekiwanie i warunkowe oczekiwanie, 

odpowiednio, a 𝕀(⋅) jest funkcją wskaźnika. Norma euklidesowa x ∈ ℝ2 oznaczono jako |x|, a obszar 

ograniczonego zestawu 𝒜 ⊂ ℝ2 jest oznaczone jako | 𝒜 |. 

5.2 Przegląd jednorodnych procesów Poissona 

W tej części przedstawiono krótki przegląd podstawowych właściwości przestrzennych, 

homogenicznych Poisson Point Processes (PPP), a także niektóre z najważniejszych i powszechnych 

narzędzi stosowanych w analizie systemów komórkowych opartych na modelu homogenicznego PPP. 

Prezentacja jest nieformalna w tym sensie, że nie przestrzega się matematycznie rygorystycznego 

opisu / wyprowadzania wyników, który wymaga znajomości teorii miary. Jednak w przypadku 

zastosowań inżynierskich rozpatrywanych w tym rozdziale ten poziom rygorystyczności nie jest 

konieczny, a czytelnik odwołuje się do doskonałych tekstów do bardziej zaawansowanego i dogłębnego 

traktowania tematu. 

5.2.1 Podstawowe właściwości 

Dwuwymiarowa przestrzeń euklidesowa ℝ2 zostanie uwzględniona w tej części. Proces punktowy Φ = 

{xi}i=1,2.. ⊂ ℝ2 jest policzalnym zbiorem losowo umieszczonych punktów w ℝ2 bez punktów kumulacji, 

tj. liczba punktów zawartych w dowolnym ograniczonym podzbiorze ℝ2 jest skończona. Z wielu typów 

procesów punktowych badanych w literaturze najczęściej spotykany jest zdecydowanie jednorodny 

PPP. A PPP jest jednoznacznie opisany pojedynczym parametrem λ > 0, określanym jako gęstość (lub 

intensywność) procesu, oraz ma następujące podstawowe właściwości statystyczne: 

1. Liczba punktów N(𝒜) w dowolnym zbiorze ograniczonym 𝒜 ⊂ ℝ2 jest zmienną losową Poissona o 

średniej λ| 𝒜 |, tj.  

 

gdzie | 𝒜 |,to obszar (miara Lebesgue'a) z 𝒜. Należy zauważyć, że ta właściwość oznacza, że λ znajduje 

się w jednostkach średniej liczby punktów na jednostkę powierzchni, tj. λ zapewnia wskazanie, jak 

gęsto punkty PPP są rozmieszczone na płaszczyźnie. 



2. Biorąc pod uwagę liczbę punktów N PPP w jakimkolwiek ograniczonym zbiorze 𝒜 ⊂ ℝ2  pozycje tych 

N punktów są niezależnie i równomiernie rozłożone w 𝒜. 

3. Dla dowolnych dwóch rozłącznych, ograniczonych zbiorów 𝒜 ⊂ ℝ2  i ℬ ⊂ ℝ2, 𝒜 ∩ ℬ = ∅. Liczba 

punktów PPP w tych regionach, odpowiednio, N(𝒜) i N(ℬ) są niezależne. 

Można wykazać, że powyższe właściwości implikują, że PPP jest prosty, tj. żadne dwa punkty Φ nie są 

prawie takie same (chociaż mogą być dowolną odległością euklidesową). Właściwości 2 i 3 określa się 

jako kompletne (lub maksymalne) losowo. Dwie ważne cechy PPP, które wynikają z jej definicji, ale 

mają wielkie znaczenie i zasługują na wyraźne wymienienie, są następujące. 

4. Superpozycja PPP: proces punktowy Φ1 ∪ Φ2, generowany przez superpozycję dwóch niezależnych 

PPP Φ1 i Φ2  o gęstościach odpowiednio λ1 i λ2, jest również PPP o gęstości λ1 + λ2. 

5. Rozcieńczanie PPP: Niech Φ = {xk} oznacza PPP o gęstości λ. Proces punktowy Φ’ ⊆ Φ wynikający z 

niezależnego usunięcia z punktu Φ punktu xk z prawdopodobieństwem 1- p dla każdego xk ∈ Φ, jest 

również PPP o gęstości pλ. 

Ważnym rozszerzeniem koncepcji procesów punktowych jest proces zaznaczonego punktu, który jest 

procesem punktowym Φ z każdym punktem x ∈ Φ związanym z losowym wektorem (znacznikiem) m  

∈ ℝd gdzie d ≥ 1 to wymiar przestrzeni znaków. Wyznaczony proces punktowy jest użytecznym 

narzędziem, które pozwala na zwięzłe przedstawienie nie tylko (przypadkowych) pozycji zestawu 

elementów, ale także ich indywidualnych atrybutów. Na przykład, gdy Φ reprezentuje pozycje AP sieci 

komórkowej, znacznik może reprezentować interesujące parametry, takie jak moc nadawania i liczba 

powiązanych (obsługiwanych) urządzeń użytkownika UE, których wartości są typowo losowe i (łącznie) 

zależą od lokalizacji wszystkie punkty Φ, a także inne parametry zewnętrzne. Zauważ, że zaznaczony 

proces punktowy jest równoznaczny z nieoznaczonym procesem punktowym przez proste ustawienie 

wszystkich znaków równych dowolnej arbitralnej ustalonej wartości. Szczególnie interesujące dla 

celów analitycznych jest niezależnie oznaczony PPP, w którym znaki są niezależne i identycznie 

rozmieszczone, z znacznikiem mx punktu x ∈ Φ w zależności tylko od x; to znaczy., 

p(mx|Φ) = p(mx|x) , dla wszystkich x ∈ Φ;  

gdzie p(mx|⋅ )oznacza funkcję gęstości warunkowej prawdopodobieństwa mx (założono, że istnieje). 

5.2.2 Obliczanie funkcjonałów 

Zazwyczaj chce się zbadać właściwości statystyczne funkcjonałów, których wartości zależą od punktów 

i znaczników punktu Φ proces. Jest to na ogół trudne zadanie. Jednak w przypadku niezależnie 

oznaczonego PPP oczekiwaną wartość pewnych rodzajów funkcjonałów "rozdzielnych" można uzyskać 

w postaci integralnej, co w wielu przypadkach praktycznych interesów prowadzi do prostych 

zamkniętych wyrażeń. Zastanów się nad jakąkolwiek (mierzalną) funkcją f: ℝ2 x ℝd ↦[0,∞] 1Þ i 

funkcjonalny w postaci  

 

gdzie Φ jest niezależnie oznaczonym PPP a  𝒜 ⊆  ℝ2 .Twierdzenie Campbella  stwierdza, że: 

 

Jako aplikację należy rozważyć funkcję : 



 

 

gdzie {Px}x∈Φ  jest ograniczoną sekwencją liczb dodatnich, a l: [0, ∞) ↦ [0, ∞) to monotonicznie  

malejąca funkcja. Ta funkcja może reprezentować całkowitą moc odebraną przez odbiornik znajdujący 

się w punkcie początkowym płaszczyzny z transmisji AP, których pozycje są rozdzielone jako PPP Φ o 

gęstości λ, przy czym każde AP transmituje z losowy i.i.d. moc Px i l(⋅) jest deterministycznym modelem 

utraty ścieżki, który zależy tylko na odległość euklidesową między źródłem a miejscem docelowym. 

Bezpośrednia aplikacja ) pokazuje, że średnia moc odbierana jest równa: 

 

gdzie druga równość zachodzi w przypadku, gdy Px jest niezależny od x i przełącza na współrzędne 

biegunowe całki. Należy zauważyć, że 𝔼(I)wymaga oszacowania całki, która w najgorszym przypadku 

może być oceniona numerycznie (jeśli istnieje). Mimo to, odpowiednia złożoność obliczeniowa jest 

znacznie mniejsza niż prosty, oparty na symulacji (Monte Carlo) oszacowanie funkcjonału. Co ciekawe, 

dla wspólnego modelu utraty ścieżki l(|x|= |x|-α ,α > 0 powyższa całka nie istnieje, tj. średnia odebrana 

moc jest nieograniczona. Jest to spowodowane faktem, że model PPP pozwala na realizację, gdzie 

istnieją punkty arbitralnie zbliżone do miejsca pochodzenia (lub jakiegokolwiek innego punktu w tym 

zakresie). Drugi typ funkcjonałów, dla których można znaleźć wyrażenia w postaci całkowej dla ich 

oczekiwań, ma postać:  

  

z f (⋅, ⋅)dowolną mierzalną funkcję o wartości dodatniej, jak te rozważane w twierdzeniu Campbella, Φ 

niezależnie oznaczone  PPP i 𝒜 ⊆  ℝ2. To może być pokazane, że : 

 

Równanie to jest często określane jako funkcja generująca prawdopodobieństwo (PGFL) wzór dla PPP 

o gęstości λ . Formuła PGFL jest prawdopodobnie najbardziej potężnym narzędzie analityczne do PPP i 

jest rutynowo stosowane w prawie każdym urządzeniu bezprzewodowym  przy badaniu sieci opartym 

na modelach PPP. Wiele przykładów jego zastosowania będzie pod warunkiem poniżej. 

5.2.3 Kondycjonowanie, stacjonarność i ergodyczność 

Inna ważna właściwość PPP Φ dotyczy jej statystycznej charakterystyki, biorąc pod uwagę, że istnieje 

punkt x0 ∈ Φ dla niektórych arbitralnych x0 ∈ ℝ2 Na przykład, można zainteresować się badaniem 

właściwości sieci bezprzewodowej punktów dostępowych rozproszonych jako PPP, biorąc pod uwagę 

istnienie punktu dostępowego w określonej pozycji zainteresowania. Zauważ, że ta konfiguracja 

rozszerza dobrze znane pojęcie warunkowych, wektorowych zmiennych losowych  do przestrzeni 

procesów punktowych. W zasadzie oczekuje się, że to uwarunkowanie spowoduje zmianę właściwości 

statystycznych Φ, podobnie jak w przypadku "konwencjonalnych" zmiennych losowych. Co godne 

uwagi, nie jest tak w przypadku, gdy Φ jest PPP. W szczególności można rygorystycznie wykazać w 

ramach teorii Palm , że właściwości statystyczne punktów warunkowego PPP, z wyłączeniem tego na 



poziomie x0, są takie same jak punktów bezwarunkowego PPP. Innymi słowy, aby wygenerować próbkę 

PPP zawierającą punkt przy x0, należy pobrać próbkę z bezwarunkowego PPP i dodać dodatkowy punkt 

przy x0 (próbka bezwarunkowego PPP nie będzie zawierała x0 z prawdopodobieństwem 1 ). Ważnym 

zastosowaniem tej własności PPP jest rozszerzenie twierdzenia Campbella o funkcję o wartości 

dodatniej f, która zależy nie tylko od pozycji określonego punktu i jego znaku, ale także od pozycji 

wszystkich pozostałych punktów PPP . W szczególności zawiera: 

 

gdzie oczekiwanie wewnątrz całości jest w.r.t. statystyki mx (podane x) i Φ. Dwie ostatnie ważne 

właściwości PPP to stacjonarność i ergodyczność. Stacjonarność oznacza, że właściwości statystyczne 

Φ pozostają niezmienione gdy jego punkty są przesunięte przez wektor v ∈ ℝ2. Z powodu 

stacjonarności wynika, że właściwości PPP uwarunkowane istnieniem punktu w punkcie x0 są 

niezależne od x0. Jest to powód, dla którego x0 jest określane jako "typowy punkt", zwykle uważany za 

pochodzenie, tj. x0 = (0,0) , dla wygody matematycznej. Można pokazać, że PPP jest również 

izotropowe, tj. Jego właściwości statystyczne pozostają niezmienione przez wspólną rotację jego 

punktów w ℝ2. Ergodyczność oznacza, że dla dowolnej realizacji φ PPP Φ, przestrzenna średnia 

funkcjonałów postaci f(φ\{x}), x ∈ φ jest równa średniej zespołu tej funkcjonalności ocenianej w 

typowym punkcie, tj. : 

 

gdzie { 𝒜n} jest dobrze zachowaną sekwencją wypukłych podzbiorów ℝ2 z 𝒜n ⊂ 𝒜n+1, Nφ(𝒜) to liczba 

punktów φ zawarta w 𝒜; a x0 jest (arbitralnie pozycjonowanym) typowym punktem. Jako przykład 

rozważ ponownie przypadek, w którym pozycje transmitujących punktów AP są dystrybuowane jako 

PPP. (Przestrzenna) średnia interferencja doświadczana w pozycjach AP dla każdej realizacji PPP jest 

równa (średniej) średniej interferencji doświadczanej przez AP umiejscowione w typowym punkcie. 

Nie można wystarczająco podkreślić znaczenia właściwości ergodyczności. Dla uproszczenia, ta sama 

notacja, Φ zostaną użyte poniżej, aby określić zarówno PPP, jak i jego realizacje. 

5.3 Model systemu i wskaźniki wydajności 

Aby umożliwić łatwą analizę sieci komórkowych, należy wziąć pod uwagę pewne założenia dotyczące 

modelowania. Te założenia, które można uznać jak upraszczając w niektórych przypadkach, należy 

wziąć pod uwagę krytyczne aspekty (przyszłości) sieci, np. topologia systemu i warunki propagacji 

sygnału. Analiza tych modeli będzie, miejmy nadzieję, dostarczać wgląd w projekt systemu dla 

realistycznych wdrożeń systemu, nawet jeśli prognozy wydajności ilościowej mogą nie być bardzo 

dokładne. Oczywiste jest, że powszechna praktyka symulacji systemu jest jedyną metodą uzyskiwania 

dokładnych oszacowań wydajności, biorąc pod uwagę wiele parametrów i / lub upośledzeń, które 

trudno jest włączyć do badania analitycznego. Jednakże, jak zauważono, rosnąca złożoność przyszłej 

architektury sieci pod względem np. Nieregularności pozycji AP i wielu współistniejących poziomów, 

sprawia, że podejście symulacji jest niezwykle trudne, ponieważ zakres scenariuszy, które należy 

zbadać, staje się niezwykle duży. . Podejście do modelowania analitycznego pozwala na identyfikację 

trendów niektórych parametrów o znaczeniu krytycznym, ograniczając w ten sposób zakres 

scenariuszy, dla których należy wykonać symulacje wymagające obliczeń w ramach bardziej 

szczegółowego modelu systemu. Ta sekcja zawiera opis najczęstszych założeń stosowanych w 

badaniach sieci komórkowych w ramach geometrii stochastycznej. Ten model systemu będzie 



stanowić podstawę do modelowania i analizowania różnych interesujących scenariuszy w dalszej części 

tego rozdziału. Ponadto w tej sekcji omówiono odpowiednie wskaźniki wydajności, które mierzą 

wydajność sieci, a także kryteria asocjacji AP-UE używane w analizie. 

5.3.1 Model systemu 

5.3.1.1 Dystrybucja punktów dostępowych i użytkowników 

Uwzględniona zostanie heterogeniczna sieć komórkowa (HetNet) złożona z wielu poziomy, z których 

każdy składa się z policzalnego zestawu punktów dostępowych (AP) rozmieszczonych na ℝ2. Należy 

zwrócić uwagę, że rozpatrywana jest nieskończona liczba punktów dostępowych, które - choć 

nierealistyczne - są odpowiednie jako model dla dużych i / lub bardzo gęstych wdrożeń systemu. 

Punkty dostępowe należące do tej samej warstwy mają takie same właściwości, jak technologia 

dostępu radiowego i możliwości mocy nadawania. Tradycyjne badania (jednopoziomowych) sieci 

komórkowych uwzględniają sześciokątny wzór dla pozycji AP (stacji bazowych) ,który oprócz 

wymagającego intensywności obliczeniowej symulacje jako główne narzędzie oceny wydajności stały 

się mniej istotne do modelowania przyszłej sieci komórkowej. Ta ostatnia obserwacja opiera się na 

wprowadzenie z łatwością gęstych warstw małych komórek, tj. warstw składających się z wielu niskich 

kosztów wdrożone punkty dostępu, nałożone na te same obszary geograficzne i włączone w system w 

sposób oportunistyczny, co sprawia, że model pozycji regularnych dla pozycji AP jest nierealistyczny. 

Ta nieprawidłowość wykazała się również w pewnym stopniu do faktycznego rozmieszczenia 

makrokomórek. Naturalne jest zatem modelowanie pozycji AP każdego poziomu jako procesu 

losowego punktu, który, dla analitycznej zdolności krępowania, jest uważany za niezależny (od 

wszystkiego innego) PPP. W szczególności przypadkowe losowe pozycje AP i-tego poziomu sieci będą 

reprezentowane przez PPP Φa,i  ⊂ ℝ2 o gęstości λa,i > 0.  W przypadku sieci jednopoziomowej indeks i 

zostanie usunięty z zapisu. Realizacja jedno-poziomowej sieci komórkowej pokazano na rysunku 5.1 

(b). Należy zauważyć, że realizacja modelu PPP zwykle prowadzi do obszarów, na których gęstość 

punktów dostępowych jest lokalnie większa niż w innych obszarach, co przypomina istnienie gorących 

punktów w praktycznym wdrażaniu. Modelowanie pozycji UE jako kolejnego procesu punktowego w 

ℝ2 może być poparte podobnymi argumentami jak w przypadku AP, tym bardziej biorąc pod uwagę 

mobilność niektórych typów UE. W dalszej kolejności pozycje UE będą uważane za inne niezależne (od 

wszystkiego innego) PPP Φu ⊂ ℝ2 gęstości λu > 0. Należy zauważyć, że niezależność pozycji APs i UE nie 

jest prawdziwa w przypadku praktycznych wdrożeń, gdzie oczekuje się, że obszary o lokalnie dużej 

gęstości UE będą uzupełnione lokalnie większą gęstością AP (hot) -spot obszary). Jednak to założenie 

dotyczące niezależności zostało użyte wyłącznie w literaturze w celu zapewnienia wygody analitycznej 

przy założeniu, że model może nie być wystarczająco dokładny w pewnych scenariuszach. 

5.3.1.2 Utrata ścieżki i zanikanie na małą skalę 

Wszystkie nadajniki i odbiorniki w sieci są, dla uproszczenia, wyposażone w pojedynczą antenę 

wielokierunkową. Model utraty ścieżki rządzący modelem zmniejszenie mocy sygnału z nadajnika do 

odbiornika łącza bezprzewodowego jest uważane za funkcję zmniejszającą l: [0, ∞) ⟼ [0,∞) odległości 

między dwoma węzłami. Najprostszym i najczęstszym modelem stosowanym w literaturze jest : 

l(r) = r-α, 

gdzie r ≥ 0 to odległość łącza, a α > 0 to wykładnik strat ścieżki. Należy zauważyć, że jest to 

znormalizowana wersja modelu z l = 1 dla r =  1, tj. rzeczywisty model utraty ścieżki ma postać (βr)-α z 

β ≠ 1. Model znormalizowany jest zwykle stosowany, ponieważ jest matematycznie wygodny i nie 

wpływa na jakość analizy. Głównym zastrzeżeniem tego modelu jest to, że utrata ścieżki faktycznie 

staje się wzmocnieniem ścieżki dla r < 1 i rośnie nieograniczona jako r → 0; co oczywiście jest nierealne. 



Z tego powodu modele utraty ścieżki, takie jak l® = (r + ε)-α, ε > 0 lub l(r) = max(r-α ,1), które eliminują 

tę kwestię, zostały zastosowane w literaturze. Jednakże, jak zostanie wykazane poniżej, prosty model 

daje rozsądne wyniki, gdy rozważa się schematy dekodowania pojedynczego użytkownika (gdzie 

zakłócenia są traktowane jako szum), a wykładnik straty ścieżki jest większy niż 2 (to ostatnie jest 

wymaganiem technicznym gwarantujące, że moc interferencyjna jest skończona z 

prawdopodobieństwem). Oprócz utraty ścieżki, na jakość łącza ma również wpływ niewielkie (szybkie) 

zanikanie z powodu (nie) spójnej superpozycji fal elektromagnetycznych docierających do odbiornika 

z wielu ścieżek. Znany model Rayleigha zastosowany w teorii komunikacji / informacji, w którym przy 

niewielkiej skali przyjmuje się wykładniczo rozłożoną zmienną losową średniej jednostkowej, jest 

również szeroko stosowany w badaniach systemów komórkowych. Przyjmuje się, że zanikanie na małą 

skalę jest niezależne między linkami. Rozszerzenia modelu Rayleigha, takie jak blaknięcie Nakagami i 

zanikanie logonormalne, można również znaleźć w literaturze, jednak kosztem nadmiernego 

komplikowania analizy bez oferowania istotnych spostrzeżeń.  

Uwaga: W literaturze dotyczącej badań komórkowych opartych na strukturze geometrii stochastycznej 

uwzględniono wyłącznie zanikanie płaskie, tj. Dyspersja wielościeżkowa kanału jest znacznie mniejsza 

niż okres transmisji, lub, równoważnie, transmisje wąskopasmowe są brane pod uwagę, co nie jest 

zgodne z obecnym łączem szerokopasmowym sieci. Odpowiednie wyniki można zatem postrzegać jako 

przybliżenie wydajności w ramach kanałów selektywnych częstotliwościowo, lub dokładniej, jako 

wydajność transmisji ograniczonej do pojedynczego bloku zasobów doświadczającego płaskiego 

zanikania. W każdym przypadku rozszerzenie analizy na przypadek selektywności częstotliwości 

pozostaje otwartym tematem, który ma kluczowe znaczenie dla zbadania problemów, takich jak 

wykorzystanie wzmocnienia częstotliwości i wspólne planowanie urządzeń użytkownika na 

częstotliwościach. 

5.3.1.3 Schemat wielokrotnego dostępu i dekodowanie sygnału 

Teoria informacji sugeruje, że ostateczne ograniczenia sieci komórkowej zstępującej wydajność pod 

względem szybkości transmisji (pojemności) osiąga się za pomocą schematu, w którym dane każdego 

UE są dostępne dla każdego AP, a transmisje są wykonywane wspólnie, w tym samym czasie i przy 

częstotliwościach. W przypadku łącza w górę, wspólne dekodowanie wszystkich UE powinno być 

wykonywane przez wszystkie punkty dostępowe systemu. Niestety, wydajność tych schematów jest 

bardzo trudna do scharakteryzowania w ogóle, a co najważniejsze, związana z tym złożoność 

kodowania / dekodowania i wymagania (na przykład nieskończona zdolność przenoszenia wstecz, 

techniki wykrywania wielu użytkowników itp.) są nierealistyczne. Konieczne jest zatem zastosowanie 

w analizie prostszych, ale bardziej praktycznych schematów transmisji (wielokrotnego dostępu). 

Większość prac w dziale ramowym geometrii stochastycznej przyjmuje schemat ortogonalnego 

wielokrotnego dostępu, w którym każde urządzenie UE jest obsługiwane przez pojedynczy AP (ten 

ostatni określony według pewnego kryterium stowarzyszenia AP-UE, które zostanie omówione 

później). Jest to również podejście stosowane przez obecne sieci komórkowe [23]. Prosty schemat 

time-division-multiple-access (TDMA) będzie rozpatrywany w dalszej części dla obsługi UE związanych 

z pewnym AP (dla połączenia wstępującego lub łącza downlink), chociaż każdy inny schemat 

ortogonalny, np. FDMA, CDMA, może być stosowane bez wpływu na analizę i wyniki. Żadne priorytety 

nie są rozpatrywane wśród UE (planowanie rutynowe), a każdy AP podejmuje niezależne decyzje 

planowania, tj. Nie zakłada się koordynacji między punktami dostępowymi. Dekodowanie 

pojedynczego użytkownika odbywa się w odbiornikach, tj. Interferencja jest traktowana jako szum. 

Jest to znowu suboptymalna, ale mimo to praktyczna metoda wykrywania. 

5.3.1.3 Schemat wielokrotnego dostępu i dekodowanie sygnału 



Teoria informacji sugeruje, że ostateczne ograniczenia sieci komórkowej zstępującej wydajność pod 

względem szybkości transmisji (pojemności) osiąga się za pomocą schematu, w którym dane każdego 

UE są dostępne dla każdego AP, a transmisje są wykonywane wspólnie, w tym samym czasie i przy 

częstotliwościach . W przypadku łącza w górę, wspólne dekodowanie wszystkich UE powinno być 

wykonywane przez wszystkie punkty dostępowe systemu. Niestety, wydajność tych schematów jest 

bardzo trudna do scharakteryzowania w ogóle, a co najważniejsze, związana z tym złożoność 

kodowania / dekodowania i wymagania (np. Nieskończona zdolność przenoszenia, techniki 

wykrywania wielu użytkowników itp.) Są nierealistyczne. . Konieczne jest zatem zastosowanie w 

analizie prostszych, ale bardziej praktycznych schematów transmisji (wielokrotnego dostępu). 

Większość prac w szkielecie geometrii stochastycznej zakłada schemat ortogonalnego wielokrotnego 

dostępu, w którym każdy UE jest obsługiwany przez pojedynczy AP (ten ostatni określony przy pewnym 

kryterium stowarzyszenia AP-UE, który zostanie omówiony później). Jest to również podejście 

stosowane przez obecne sieci komórkowe. Prosty schemat time-division-multiple-access (TDMA) 

będzie rozpatrywany w dalszej części dla obsługi UE związanych z pewnym AP (dla połączenia 

wstępującego lub łącza downlink), chociaż każdy inny schemat ortogonalny, np. FDMA, CDMA, może 

być stosowane bez wpływu na analizę i wyniki. Żadne priorytety nie są rozpatrywane wśród UE 

(planowanie rutynowe), a każdy AP podejmuje niezależne decyzje planowania, tj. Nie zakłada się 

koordynacji między punktami dostępowymi. Dekodowanie pojedynczego użytkownika odbywa się w 

odbiornikach, tj. Interferencja jest traktowana jako szum. Jest to znowu suboptymalna, ale mimo to 

praktyczna metoda wykrywania. Biorąc pod uwagę uniwersalne ponowne wykorzystanie 

częstotliwości, tj. Wszystkie transmisje są wykonywane w tej samej szerokości pasma 3 i biorąc pod 

uwagę zagęszczanie infrastruktury sieci komórkowej, a także wiele aktywnych urządzeń użytkownika, 

jasne jest, że interferencja (interkom) staje się czynnikiem ograniczającym dla pomyślnych transmisji. 

Rozsądne jest zatem ignorowanie wpływu szumu cieplnego na wydajność systemu, tj. Uwzględnienie 

warunków operacyjnych o ograniczonej interferencji, co również upraszcza analizę. Jak wykazano w 

wielu badaniach, zaniedbanie hałasu termicznego ma marginalny wpływ na dokładność wyników. 

Wreszcie, zgodnie z ramową teorią informacji, rozważane są pełne bufory, tj. Dane są zawsze dostępne 

dla transmisji do określonego odbiorcy. 

5.3.1.4 Podsumowanie modelu systemu 

Podsumowując, wspólne założenia dotyczące modelu systemu we wszystkich przypadkach 

uwzględnionych w tej części (a także w większości pokrewnej literatury) są następujące, chyba że 

stwierdzono inaczej: 

1. UE i poziomy AP są dystrybuowane zgodnie z niezależnymi PPP. 

2. Model utraty ścieżki, ten sam wykładnik straty ścieżki a> 2 dla wszystkich warstw. 

3. Płaskie kanały zaniknięcia Rayleigha, niezależne od łączy AP-UE. 

4. Pojedyncze, dookólne złącza antenowe. 

5. Naprawiono moc nadawania dla punktów AP tego samego poziomu (ogólnie różne moce transmisji 

między poziomami). 

6. TDMA na AP, brak koordynacji / współpracy między AP. 

7. Dekodowanie pojedynczego użytkownika. 

8. Powtórne wykorzystanie częstotliwości, ograniczenia operacyjne. 

9. Transmisje z pełnym buforem. 



5.3.2 Metryki wydajności systemu 

Aby ocenić wydajność sieci komórkowej, odpowiednią wydajność należy zdefiniować metryki, które 

tradycyjnie są powiązane z koncepcjami pokrycia i przepustowości, odzwierciedlając zdolność sieci do 

zapewnienia (minimum jakość) usług na dużym obszarze geograficznym i dużych prędkości transmisji 

do dużych liczba użytkowników, odpowiednio. Mimo że istnieje wiele dyskusji na temat włączenia 

dodatkowych wskaźników odzwierciedlających inne cechy interesujące w przyszłości sieć, na przykład 

opóźnienie , podstawowa teoria nie jest dojrzała, dokonując analizy i projektowanie dostosowane 

jednoznacznie do tych koncepcji uciążliwe. W związku z tym konwencjonalne, oparte na stawkach 

wskaźniki zasięgu i pojemności pozostają tak popularne jak nigdy dotąd w literaturze komórkowej i są 

omówione poniżej. 

5.3.2.1 Stosunek sygnału do zakłóceń 

Naturalną metryką związaną z pojęciem pokrycia jest stosunek sygnału do interferencji (SIR) 4, który 

biorąc pod uwagę typowy odbiornik (UE dla łącza w dół, AP dla transmisji łącza uplink) znajduje się 

w.l.o.g. u źródła jest równy: 

 

gdzie Φ ⊂ ℝ2 jest zbiorem pozycji nadajników (Φ = ∪iΦa,j  lub Φ = Φu  dla downlin i uplink, odpowiednio), 

Px > 0 i gx > 0  to moc nadawania i zanikania Rayleigha nadajnika zlokalizowanego odpowiednio przy x 

∈ Φ, a przy x* ∈ Φ jest umiejscowieniem obsługującego nadajnika. Oczywiście, zgodnie z opisanymi 

powyżej założeniami modelu systemu, SIR jest zmienną losową ze względu na losowość lokalizacji 

nadajników i zysków z zanikania kanałów. W celu scharakteryzowania zasięgu sieci, interesujące jest 

znalezienie prawdopodobieństwa zasięgu: 

 

Prawdopodobieństwo pokrycia całkowicie charakteryzuje statystyczne właściwości SIR, ponieważ jest 

ono równe komplementarnej dystrybuantyjnej funkcji (CCDF) SIR. SIR CDF, zwykle określany jako 

prawdopodobieństwo wyłączenia SIR, jest oczywiście równy ℙ(SIR ≤ θ) = 1 - ℙ(SIR ≤ θ) . Zwróć uwagę, 

że według właściwości ergodyczności PPP, oceniając prawdopodobieństwo zasięgu ℙ(SIR ≤ θ0) dla 

niektórych θ0 > 0 jest równoważne obliczeniu części (procent pokrycia) ℝ2, dla której SIR ≥ θ0 dla 

dowolnej realizacji Φ . Rysunek 5.2 pokazuje przykład sieci i jej obszaru pokrycia, dla którego SIR ≥10 

dB. 

 



5.3.2.2 Efektywność widmowa łącza 

Pojęcie przepustowości sieci komórkowej jest bezpośrednio związane ze sprawnością spektralną w 

stosunku do łącza, która zapewnia górne ograniczenie szybkości w jednostkach bitów/s/ Hz, które AP 

może niezawodnie transmitować (przypadek łącza w dół) lub odbierać (łącze w górę). Przy założeniu 

sygnalizacji Gaussa dla wszystkich nadajników sprawność spektralna typowego połączenia pomiędzy 

odbiornikiem umieszczonym w punkcie początkowym a związanym z nim nadajnikiem jest 

bezpośrednio związana z odbiornikiem SIR zgodnie z dobrze znaną formułą pojemności 

C(SIR) = log2(1+SIR)||(SIR ≥ θth), 

gdzie θth ≥ 0 to próg SIR, podyktowany wymaganiami aplikacji, systemu i synchronizacji, poniżej których 

rozważana jest wiarygodna komunikacja nieudane. Ponieważ SIR łącza komórkowego jest losowe, tak 

samo wydajność widmowa z CDF jest równa: 

 

Jakościowy przykład sprawności widmowej CDF przedstawiono na rysunku 5.3. 

 

5.3.2.3 Wskaźnik UE 

Efektywność widmowa łącza jest powszechnie przyjętą miarą w literaturze komórkowej ,tłumaczy 

możliwości SIR sieci na możliwości szybkości AP poprzez prostą transformację zmiennych. Jednakże, 

chociaż sprawność spektralna łącza jest ważną i użyteczną miarą / wskaźnikiem wydajności sieci , 

dostarcza jedynie częściowej informacji o rzeczywistej szybkości odczuwanej przez obsługiwane UE. 

Wynika to z tego, że szybkość UE zależy nie tylko od wydajności spektralnej łącza, ale także od 

współdzielenia zasobów między wieloma UE obsługiwanymi przez ten sam AP. Biorąc pod uwagę 

typowe UE znajdujące się w dowolnym położeniu na płaszczyźnie, rzeczywista stopa, której 

doświadcza, jest równa: 

 

w bitach/s/Hz, gdzie K0 ≥ 0 oznacza liczbę dodatkowych UE obsługiwanych przez ten sam AP ponieważ 

typowe UE i C są wydajnością widmową łącza AP-UE, jak opisano powyżej. Termin (1/(1+K0) ≤ 1 będzie 

określany poniżej jako stopień wolności transmisji UE, zapożyczając terminologię z teoretycznej 

literatur komunikacji. Odzwierciedla to utratę stawki z tytułu TDMA, a jej wartość zależy od pozycje UE 

i AP, a także schemat asocjacji AP-UE. 



5.3.3 Schematy asocjacji AP-UE 

Różne schematy asocjacyjne AP-UE zostały zaproponowane / zbadane w literaturze. Biorąc pod uwagę 

typowy odbiornik (UE lub AP odpowiednio dla transmisji w łączu w dół lub w górę) i oznaczający pozycję 

skojarzonego (obsługującego) nadajnik jako x; wszystkie systemy można traktować jako szczególne 

przypadki zasady stowarzyszenia ważonej ścieżki, dla której: 

 

gdzie Φ oznacza lokalizacje nadajników, a wx ∈ ℝ oznacza wagę powiązania dla nadajnika ustawionego 

na x ∈ Φ. Ogólnie, wagi asocjacji są zmiennymi losowymi dystrybuowanymi według pewnego 

wspólnego pliku pdf, z różnymi odbiornikami "obserwującymi" różne realizacje tych ciężarów. 

Najbardziej praktyczne opcje dla odważników są następujące. 

● wx =  1: powiązanie geometryczne (najbliższy nadajnik) 

● wx = Px: maksymalne średnie otrzymane skojarzenie mocy 

● wx = Pxgx: maksymalna chwilowa moc odbioru mocy 

Dla pierwszych dwóch przypadków ten sam wx jest obserwowany przez wszystkie AP, podczas gdy 

ostatni przypadek powoduje różne wartości wx z powodu niezależnych zysków zanikania między 

połączeniami AP-UE. Ważną cechą procedury stowarzyszania z ważoną ścieżką-utratą jest to, że może 

być ona realizowana wyłącznie po stronie UE, mierząc moc dedykowanych sygnałów pilotujących 

(referencyjnych), jak ma to również miejsce w praktyce . Zwróć uwagę, że geometryczne i maksymalne 

średnie otrzymane skojarzenie mocy spowoduje inne skojarzenia tylko w przypadku, gdy rozważane 

jest połączenie w dół sieci wielowarstwowej z różnymi mocami transmisji między poziomami. W 

przypadku połączeń jednokrotnego połączenia w dół i połączenia w górę te dwie reguły asocjacyjne są 

zasadniczo takie same. Ciekawa interpretacja maksymalnego chwilowego powiązania mocy 

otrzymanej można uzyskać, badając wynikowy SIR, który jest równy: 

 

pokazując, że ta reguła asocjacji jest równoważna z maksymalną chwilową SIR stowarzyszenie. 

Powyższe zasady asocjacji uwzględniają tylko otrzymaną moc do robienia decyzje stowarzyszeniowe. 

Jednak takie podejście może być wysoce nieoptymalne, gdy metryka odsetek jest stopą UE, która, 

oprócz mocy odbieranej, zależy w dużym stopniu na obciążeniu ruchem odczuwanym przez punkt 

dostępowy. Ta kwestia jest szczególnie widoczna w dolnym łączu dwupoziomowego HetNet złożonego 

z makro i mikro-AP ze znacznie różnymi możliwości mocy nadawania. Ze względu na dużą moc 

nadawania różnica, maksymalna reguła asocjacyjna SIR spowoduje, że większość UE będzie się łączyć 

makro-poziom z AP dla mikropierścierów obsługujących tylko te nieliczne UE, które się znajdują w 

pobliżu. Przykład wynikowych regionów asocjacyjnych pokazano na rysunku 5.4 (linie ciągłe). 



 

Oczywiście korzystne byłoby bardziej równomierne rozłożenie obciążenia między poziomami, nawet 

jeśli spowoduje to, że niektóre UE będą miały mniejszy SIR niż to możliwe. Jednak decyzje o 

stowarzyszeniu AP-UE, które uwzględniają także równowagę ruchu, mogą być podejmowane tylko 

przez stronę sieci, ponieważ informacje o obciążeniu ruchem są nieznane dla UE (i zwykle nie są 

dostarczane przez sieć). Z drugiej strony, ogólnie pożądane jest wdrażanie decyzji o stowarzyszeniach 

po stronie UE (przynajmniej dla początkowa procedura przyłączenia do sieci) ze względu na złożoność 

i skalowanie. W tym celu w literaturze zaproponowano rozszerzenie maksymalnego chwilowego 

powiązania mocy otrzymanej, gdzie ciężary odpowiadające każdemu AP należącemu do określonego 

poziomu są mnożone przez zależny od poziomu współczynnik skalowania (odchylenie), tj. wx = Px = Pi 

jest zastąpione przez BiPi dla AP umiejscowionego w x ∈ Φa,j; gdzie Bi ≥  1 jest ustalonym wspólnym 

odchyleniem dla ciężarów AP należących do poziomu i Zwiększając odchylenie odpowiadające 

poziomom z mniejszym. Zwiększając odchylenie odpowiadające poziomom o mniejszej mocy, regiony 

asocjacyjne między poziomami stają się bardziej zrównoważone, jak pokazano na przykładzie z rysunku 

5.4 (linie przerywane), uzyskując w ten sposób bardziej równomierną dystrybucję UE między 

poziomami. 

5.4 Analiza wydajności SIR 

W tej sekcji opisano wydajność systemu w.r.t. do SIR i powiązać spektralne wskaźniki efektywności. 

Rozważono różne scenariusze operacyjne, które różnią się pod względem obciążenia UE, kierunku 

nadawania (łącze w górę lub w dół) i kryterium asocjacji AP. Derywacje są przedstawione dość dużą 

ilością szczegółów, aby wyraźnie pokazać, w jaki sposób narzędzia analityczne przedstawione w 

punkcie 5.2 mogą być stosowane do analizy systemów komórkowych. Szczególny nacisk położono na 

to, w jaki sposób wydajność systemu zależy od gęstości punktów dostępowych i UE oraz czy (i jak) 

zagęszczenie infrastruktury może być korzystne. 

5.4.1 W pełni obciążona sieć: połączenie w dół 

5.4.1.1 Stowarzyszenie AP z pojedynczą warstwą 

Sieć jednopoziomową rozpatruje się w oparciu o takie same założenia dotyczące modelu systemu, jak 

te opisane w pkt 5.3. Przyjmuje się najbliższe powiązanie AP, przy czym wszystkie AP transmitują w 

każdej chwili ze stałą mocą P (niezależnie od pozycji AP). To ostatnie przypuszczenie sugeruje, że każdy 

AP jest powiązany z co najmniej jednym UE, co oznacza scenariusz wdrożenia infrastruktury, gdzie λa 

<< λu, określana dalej jako w pełni obciążona sieć. Interesuje nas uzyskanie prawdopodobieństwa 

zasięgu SIR dla typowego UE umieszczonego na początku i powiązanego z jego najbliższym AP 

umiejscowionym przy x* ∈ Φa. Uwarunkowane na pozycji x i oznaczane przez 



 

 a moc interferencji, doświadczana dystrybucja SIR przez typowe UE jest równe: 

 

dla dowolnego θ > 0, gdzie (a) jest spowodowane rozkładem gx z wykładniczą średnią jednostkową, (b) 

następuje przez odnotowanie, że Φa\ {x*} = Φa\B(0,|x*|), gdzie B(x0,R) ⊂ ℝ2 oznacza kulę 

wyśrodkowaną przy x0,R) ∈ ℝ2 o promieniu R> 0 (strefa ochronna dla transmisji w dół), oraz (c) jest 

bezpośrednim zastosowaniem formuły PGFL ,gdzie znaki są równe mx = θ|x*|a , gx , x ∈ Φa 

.Przekształcenie ostatniej całki we współrzędne biegunowe i po jakiejś algebrze można wykazać, że : 

 

gdzie  

, a 2F( ∙ ) to funkcja hipergeometryczna Gaussa. To względnie proste wyrażenie weryfikuje intuicję, że 

SIR podany x* (stochastycznie) ulega degradacji wraz ze wzrostem gęstości AP i / lub zwiększeniem 

odległości od x*: Jednak warunkowy rozkład SIR ma niewielką wartość praktyczną dla 

scharakteryzowania wydajności systemu. W celu uzyskania (bezwarunkowego) prawdopodobieństwa 

zasięgu typowego UE, wyrażenie  musi zostać uśrednione dla rozkładu |x*|. Ten ostatni można uzyskać, 

zauważając, że: 

 

gdzie N(𝒜 ) to liczba punktów Φa zawartych w 𝒜 ⊂ ℝ a druga równość wynikają z właściwości 1 PPP 

To wyrażenie weryfikuje intuicja, że gęstsze rozmieszczenie AP skutkuje mniejszą odległością od 

powiązanego punktu AP (w sensie statystycznym). Prawdopodobieństwo zasięgu można teraz uzyskać 

jako prostej formuły: 

 



Najważniejszym aspektem jest sparametryzowanie prawdopodobieństwa zasięgu tylko przez 

wykładnik strat ścieżki a i nie zależy od gęstości punktów AP. Ten ostatni wynik jest dość nieoczekiwany, 

ponieważ zarówno moc odbierana z powiązanego punktu AP, jak i moc interferencji, zależą od la. 

Nieformalnie można stwierdzić, że zmiana wartości la wpływa również na licznik i mianownik SIR, co 

powoduje stałe prawdopodobieństwo pokrycia. Ta niezależność od la jest bardzo ważnym wynikiem, 

ponieważ sugeruje ona, że w rozważanym modelu systemu, arbitralnie duże przestrzenne poziomy 

ponownego wykorzystania mogą być osiągnięte przez zagęszczenie infrastruktury bez żadnego wpływu 

na postrzegany SIR, stanowiąc tym samym silny argument na korzyść (ultra). gęste sieci. 

Rysunek 5.6 (a) pokazuje prawdopodobieństwo pokrycia dla różnych wartości α.  

 

Można zauważyć, że działanie przy dużym wykładniku stratności ścieżki jest korzystne, ponieważ w tym 

przypadku interferencja jest generowana zasadniczo tylko z ograniczonej liczby pobliskich AP ze 

względu na zwiększoną utratę ścieżki. Średnia sprawność spektralna łącza 𝔼(C) pod różnymi progami 

SIR θ-tego, otrzymana numerycznie jako  

 

używając wyrażenia rozkładu pokazano na rysunku 5.6 (b).  



 

Zgodnie z trendem prawdopodobieństwa zasięgu, 𝔼(C) wzrasta z α. Zgodnie z oczekiwaniami, większe 

wartości θ-tego przekładają się na mniejszą średnią wydajność widmową. Aby zrozumieć 

konsekwencje losowego wdrożenia infrastruktury w porównaniu z tradycyjnym okresowym 

(sześciokątnym) wzorcem wdrażania, prawdopodobieństwo zasięgu SIR w modelu PPP i sześciokątny 

wzór dla Φa są porównywane na rysunku 5.7.  

 

Wydajność układu heksagonalnego uzyskuje się za pomocą symulacji Monte Carlo, przy typowym UE 

równomiernie rozłożonym w komórce losowej i we wszystkich innych założeniach modelu systemu, 

tak samo jak w modelu PPP. Dla sześciokątnego wzoru AP zastosowano gęstość 1, chociaż symulacje 

sugerują, że tak jak w przypadku PPP, prawdopodobieństwo zasięgu jest niezależne od gęstości AP. 

Widać, że sześciokątny wzór zapewnia lepsze pokrycie przez margines 4-5 dB. Jest to oczekiwane, 

ponieważ okresowy wzór AP ogranicza liczbę elementów zakłócających, które są bliskie typowemu UE, 

podczas gdy w modelu PPP może znajdować się wiele obiektów zakłócających w bliskim sąsiedztwie. 



Ponieważ regularne / okresowe wdrażanie gęstej infrastruktury jest raczej niemożliwe, taka utrata 

wydajności jest kosztem, z którym muszą sobie poradzić projektanci systemów. 

5.4.1.2 Wiele poziomów - maksymalne średnie skojarzenie mocy otrzymanej 

Analizę poprzedniej sekcji można bezpośrednio rozszerzyć na przypadek sieci HetNet składającej się z 

K ≥  2 poziomy, w których obecnie występuje termin "w pełni obciążona sieć" odpowiada warunkowi 

λu >> Σiλa,i ; Wszystkie AP warstwy T transmitują ze stałą mocą Pk> 0, podczas gdy moc sygnału pilota 

równa się BkPk; gdzie Bk ≥ 1 oznacza odchylenie mocy pilota od poziomu k; dobierane odpowiednio do 

celów wyładunku, jak omówiono w punkcie 5.3.3. UE jest powiązane z AP z maksymalną obciążoną 

średnią otrzymaną mocą pilota. Przy dokładnie takich samych założeniach dotyczących modelu 

systemu i przy zastosowaniu podobnej metodologii, jak w przypadku pojedynczej warstwy, 

prawdopodobieństwo pokrycia typowego UE może być równe : 

 

 z ρ(⋅ , ⋅ ). Oczywiście pokrywają się dla  K = 1: 

Co ciekawe, ustawiając Bk =  Bl dla wszystkich k,l ), daje takie samo wyrażenie dla prawdopodobieństwa 

pokrycia, tj. gdy nie wprowadzono odchylenia w procedurze asocjacji AP-UE, wydajność SIR w HetNet 

jest taka sama jak pojedynczej sieć warstwowa. W szczególności wydajność HetNet staje się niezależna 

od liczby, gęstości i mocy nadawania poziomów, co sugeruje, że ponowne wykorzystanie przestrzenne 

może być dowolnie zwiększone przez wprowadzenie do sieciowych punktów dostępowych należących 

do istniejących lub nowych poziomów, zasadniczo w sposób losowy. Należy zauważyć, że przy 

nierównomiernych odchyleniach, prawdopodobieństwo zasięgu SIR zmniejsza się z przypadku 

równych błędów, ponieważ niektóre UE będą kojarzone z punktami dostępowymi, które nie 

zapewniają maksymalnej mocy odebranej dla transmisji danych. Obserwacji tej nie należy jednak 

uważać za silny argument przeciwko wprowadzaniu uprzedzeń, ponieważ degradacja SIR może być 

mniejsza w porównaniu z korzyściami, jakie daje bardziej wyrównane stowarzyszenie UE między 

poziomami. 

5.4.1.3 Maksymalne skojarzenie SIR 

Wydajność SIR sieci pobierającej w ramach maksymalnego powiązania SIR UE-AP jest rozpatrywana w 

niniejszym podrozdziale. Dokładne wyrażenia analityczne dla prawdopodobieństwa zasięgu uzyskano 

w literaturze , są one jednak nadmiernie skomplikowane i nie będą tutaj prezentowane. Zamiast tego, 

jest bardziej pouczające, zarówno z technicznego punktu widzenia, jak i w celu uzyskania pewnych 

spostrzeżeń, do rozważenia górnej granicy prawdopodobieństwa zasięgu najpierw uzyskanego w. 

Biorąc pod uwagę najpierw sieć z warstwą pojedynczą i oznaczającą jako SIR(x) SIR z typowe UE 

zlokalizowane w punkcie początkowym, gdy jest powiązane z AP przy x ∈ Φa, prawdopodobieństwo 

zasięgu maksymalnego schematu asocjacji SIR może być ograniczone jako 



 

gdzie ostatnia równość została uzyskana dzięki zastosowaniu twierdzenia Campbella. Uwaga po prawej 

stronie ,że ta górna granica ma fizyczne znaczenie, mianowicie jest równa średniej liczbie punktów 

dostępowych, które są w stanie zapewnić typowe UE i SIR większe niż q. Stosując podobną procedurę 

jak przy uzyskiwaniu , prawdopodobieństwo pokrycia przez punkt AP ustawione na x ∈ ℝ2 jest równe 

 

gdzie 

 

Zastępując w powyższym równaniu ,skutkuje 

 

Należy zauważyć, że to proste powiązanie jest niezależne od gęstości punktów dostępowych. Można 

wykazać, że ta niezależność gęstości jest prawdziwa również dla dokładnego prawdopodobieństwa 

zasięgu maksymalnego schematu asocjacji SIR ,podobnie jak w przypadku prawdopodobieństwa 

zasięgu z najbliższym powiązaniem AP. Dokładne prawdopodobieństwo zasięgu z maksymalnym 

powiązaniem SIR przedstawiono na Rysunku 5.8 (uzyskanym przy pomocy symulacji Monte Carlo) 



 

wraz z górną granicą i prawdopodobieństwem zasięgu najbliższej reguły asocjacji AP określonej przez). 

Zgodnie z oczekiwaniami, maksymalny schemat asocjacji SIR przewyższa najbliższe powiązanie AP, 

szczególnie w przypadku niskich SIR, gdzie punkt dostępowy, który zapewnia największy SIR, nie zawsze 

jest najbliższy. W przypadku dużych SIR (większych niż 5 dB) oba systemy mają taką samą wydajność 

jak AP maksymalizujący SIR zbiega się w większości przypadków z najbliższym. Należy zauważyć, że 

górna granica  zapewnia doskonałą wskazanie dokładnego prawdopodobieństwa zakrycia dla wartości 

SIR większych niż około <2 dB. W rzeczywistości górne ograniczenie jest rzeczywiście równe 

prawdopodobieństwu pokrycia dla wartości SIR większych lub równych 0 dB. Wynika to z obserwacji, 

że jeśli istnieje punkt dostępowy, który może zapewnić SIR większy lub równy 0 dB, to jest unikalny, 

renderując zdarzenia {SIR(x) ≥ θ}x∈ Φ wzajemnie się wykluczają dla każdego  θ ≥ 0 dB.  Analiza sieci 

jednopoziomowej może zostać bezpośrednio rozszerzona na przypadek wielowarstwowy. Okazuje się, 

że górna granica prawdopodobieństwa zasięgu w tym przypadku jest równa wyrażeniu w przypadku 

pojedynczej warstwy, tj. W ramach maksymalnego schematu asocjacji SIR, wydajność sieci pod 

względem SIR jest niezmienna do liczby warstw i poziomu transmisji moce, podobne do obserwacji 

pod maksymalnym średnim skojarzeniem mocy otrzymanej z równymi uprzedzeniami.  

5.4.2 W pełni obciążona sieć: łącze w górę 

W przeciwieństwie do mnóstwa prac w ramach geometrii stochastycznej, które badają wydajność łącza 

w dół sieci komórkowej, wydajność łącza w górę jest znacznie mniej zwracana, chociaż może się 

wydawać od pierwszego wejrzenia jako "podwójne" badanie dla łącza w dół. dochodzenie. Jest to 

spowodowane nie tylko tym, że łącze odbiorcze jest uważane za bardziej krytyczne dla wydajności,  ale 

również z powodu trudności analitycznych związanych z konfiguracją łącza wstępującego. Trudności te 

można zrozumieć, biorąc pod uwagę konfigurację równoległą do rozważanej w sekcji 5.4.1.1, w której 

urządzenia UE łącza zwrotnego kojarzą się z ich najbliższym AP i transmitują z tą samą mocą stałą. 

Próba wykonania tych samych kroków, co w analizie połączenia, napotyka na krytyczne wyzwania 

wynikające z następujących faktów. 

1. Pozycje zakłócających UE nie są dystrybuowane jako PPP. 

2. "Strefa wartownicza", w obrębie której powiązany AP jest wolny od zakłócających UE, to jego 

komórka (Voronoi), która nie ma prostej reprezentacji matematycznej. 



Pierwszy fakt można zrozumieć, zauważając, że lokalizacja zakłócających UE jest procesem punktowym 

generowanym z Φu przez zrzucenie wszystkich punktów należących do tej samej komórki AP, z 

wyjątkiem losowo wybranej. Jednak komórki AP nie są niezależne i dlatego zdarzenia dwóch punktów 

Fu zlokalizowanych w dwóch różnych (i rozłącznych) komórkach nie są niezależne. Jest to oczywiście 

sprzeczne z podstawowymi właściwościami PPP. Drugi fakt jest oczywisty po prostej kontroli realizacji 

rozważanego ustawienia (jak pokazano na rysunku). 

 

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do przypadku łącza pobierającego, geometryczna strefa 

ochronna łącza w górę nie gwarantuje, że wszystkie zakłócenia są w większej odległości od określonego 

AP niż powiązane z nim UE. Chociaż proces punktowy zakłócających UE może być w zasadzie 

przybliżony jako PPP o gęstości równej la; nieregularność strefy ochronnej nie pozwala na dalszy postęp 

analityczny. Aby uzyskać analityczną charakterystykę wydajności łącza w górę, zaproponowano 

subtelną, ale krytyczną modyfikację modelu systemu. W szczególności, ustalone moc mocy transmisji 

jest obniżane na rzecz schematu sterowania mocą dla każdego łącza, gdzie moc nadawania każdego 

UE łącza zwrotnego jest taka, że średnia moc odebrana w powiązanym AP jest równa pewnej uprzednio 

zdefiniowanej wartości P* > 0; tj. dla odległości łącza r > 0; UE łącza zwrotnego transmituje z mocą 

energii P*rα. Uzasadnieniem tego podejścia jest to, że gwarantuje to, że średnia moc odebrana w 

punkcie AP wygenerowanym z powiązanego urządzenia użytkownika UE jest większa niż moc 

interferencji generowana z dowolnego innego UE, nawet w przypadku, gdy ta ostatnia ma miejsce być 

bliżej geometrycznie (sprawdź to twierdzenie). Innymi słowy, kontrola mocy łącza w górę generuje 

strefę ochronną w domenie mocy, która różni się od naturalnej geometrycznej strefy ochronnej łącza 

zwrotnego. Biorąc pod uwagę łącze wysyłające typowego UE, z początkiem płaszczyzny przesuniętej 

do jej obsługującego położenia AP,  SIR połączenia wysyłającego jest równe: 

 

gdzie  jest punktowym procesem zakłócania UE, gx jest zanikającym wzmocnieniem 

typowe łącze to zakłócające kanały zyski, a  są mocami nadawania zakłócających 

UE, gx jest zanikającym wzmocnieniem typowego łącza . Wykorzystanie funkcji wskaźnika w 

mianowniku formuły SIR, chociaż jest zbędne, ponieważ trywialnie ocenia jedność dla wszystkich 

 jest wygodny dla następujących obliczeń, ponieważ wyraźnie reprezentuje skuteczną strefę 



ochronną obsługującego AP. Zgodnie z założeniami (a) rozprowadzanego jako PPP o gęstości λa i 

(b) są równe i.i.d. zmienne losowe, wyprowadzenie prawdopodobieństwa zasięgu łącza w 

górę przebiega podobnie do przypadku łącza pobierającego, prowadząc do: 

 

gdzie (a) jest bezpośrednim zastosowaniem formuły PGFL, po której następuje oczekiwanie ponad gx; 

przesunięcie oczekiwania ponad Px z całki, przełączenie na współrzędne biegunowe i uwzględnienie 

specyfikacji strefy ochronnej i (b) następuje poprzez zmianę zmiennej całkującej na u = r2(θP/P*)-2/α 

Ilość ρ(⋅,⋅)została zdefiniowana. Łatwo pokazać, że 𝔼((Px/P*)2/α) = (1/πλα), co ostatecznie prowadzi do: 

 

To proste wyrażenie pokazuje, że wydajność SIR w łączu w górę z najbliższym AP stowarzyszenie jest 

niezależne od P i gęstości infrastruktury la, dokładnie tak, jak było . Sprawa wydajności łącza w dół. 

Porównanie z wyrażeniem SIR łącza w dół pokazuje, że SIR w łączu w dół stochastycznie dominuje w 

SIR łącza zwrotnego z kontrolą mocy. Wyrażenia te są porównywane na rysunku 5.10 wraz z symulacją 

Monte Carlo zarówno dla łącza stałego, jak i kontrolowanego pod względem schematów mocy 

 

Można zauważyć, że symulacja dla kontrolowanego pod kątem łącza nadawczego pasuje do 

analitycznej ekspresji (5.17), co sugeruje, że przybliżenia zastosowane w jej wyprowadzaniu są 

dokładne. Porównanie z wydajnością łącza w dół pokazuje, że łącza w górę i łącza w dół mają podobne 



tendencje, chociaż schemat kontroli łącza w górę jest znacznie gorszy przy wysokich SIR-ach. W 

przeciwieństwie do tego, schemat połączenia ładującego o stałej mocy przypomina bliższą wydajność 

łącza nadawczego pokazującą degradację przy niskich SIR z powodu obecności elementów 

zakłócających będących bliżej punktu AP niż powiązanych z nim UE. 

5.4.3 Lekko obciążona sieć 

Poprzednie sekcje uważały środowisko operacyjne, w którym znajduje się każdy punkt dostępowy jest 

związany z co najmniej jednym UE, skutecznie przyjmując λu >> Σiλa,i z rzeczywistą wartością λu 

nieistotną. Jednak w praktycznych warunkach operacyjnych niektóre z AP będą powiązane z brakiem 

UE. Oznacza to, że liczba osób zakłócających jest faktycznie mniejsza niż liczba rozważana w 

poprzednich sekcjach. Równoważnie, gęstość procesu punktowego reprezentującego pozycje 

zakłócające jest mniejsza niż la w przypadku jednopoziomowego łącza w dół i podobnie w innych 

przypadkach. Oczywiste jest, że wartość λu odgrywa tutaj ważną rolę i interesujące jest zbadanie, w 

jaki sposób wpływa ona na właściwości pozycji elementów zakłócających, a także na wydajność zasięgu 

SIR sieci. W tej sekcji rozważane jest to pytanie w przypadku sieci jednopoziomowej sieci łączy w dół z 

analizą sieci wielowarstwowych i / lub łączy zwrotnych zgodnie z tymi samymi zasadami. 

5.4.3.1 Prawdopodobieństwo aktywności AP 

Naturalnym punktem wyjścia do tego badania jest określenie statystyk z K ≥ 0; reprezentujący liczbę 

UE powiązanych z losowym AP. Należy zauważyć, że K = K(ΦuΦa ,{wx}x∈Φa, tj. liczba UE powiązanych z 

losowym AP zależy od pozycji AP i UE, a także od (losowych) wag używanych przez schemat asocjacji. 

Niestety wyrażenie dla  ℙ (K = k_, k = 0,1,…, nie jest dostępny, nawet dla najprostszego, najbliższego 

schematu asocjacji AP (,{wx}x∈Φa)  Jednakże można uzyskać opis pierwszych momentów rozkładu K , 

które dają pewien wgląd w to, jak K zależy od gęstości AP i UE. W szczególności, w łagodnym stanie, w 

którym 𝔼(w2/a
x) jest skończony, pokazano ,że:  

 

co pokazuje, że średnia K zależy tylko od stosunku gęstości UE i AP, a nie od ich rzeczywistych wartości. 

Należy zauważyć, że wynik ten dotyczy każdego schematu asocjacji z ważoną ścieżką-utratą, w tym 

schematów opisanych w sekcji 5.3.3. Interesujące jest to, że 𝔼 (K) jest taki sam z wx = 1 (najbliższe 

skojarzenie AP), wx = Pgx (maksymalne chwilowe otrzymane wzmocnienie mocy), lub, o ile to możliwe, 

z dowolną inną losową wagą asocjacyjną wx. Wyrażenie powyższe sugeruje, że zwiększenie λu nad λa 

zwiększa prawdopodobieństwo AP powiązanego z co najmniej jednym UE, co jest oczywiście 

intuicyjne. Zostało to dokładnie wykazane, gdzie prawdopodobieństwo aktywności AP, ℙ(K > 0) = 1 -  

ℙ (K = 0) było ograniczone jako 

 

Dolna granica jest nieosiągalna, natomiast górna granica może zostać osiągnięta poprzez odpowiedni 

dobór rozkładu masy asocjacji. Przybliżone wyrażenie prawdopodobieństwa aktywności AP 

zaproponowano jako  

 



 

 

gdzie  

 

Zauważ, że dwa równania implikują, że ℙ (K > 0) ≈ 𝔼 (K) kiedy  λu << λa. 

Rysunek 5.11  

 

pokazuje prawdopodobieństwo aktywności AP dla najbliższego skojarzenia AP (wx = 1) i maksymalne 

chwilowe otrzymane powiązanie mocy (wx = Pgx) uzyskane przez symulację Monte Carlo wraz z ich 

przybliżonymi wyrażeniami)  w funkcji średniego obciążenia UE losowej komórki, λu = λa. Wyznaczono 

również granice. Można zauważyć, że oba schematy asocjacyjne dają podobne, choć odmienne, 

prawdopodobieństwa działania, z przybliżonym wyrażeniem zapewniającym bardzo dobre 

dopasowanie w obu przypadkach, szczególnie dla najbliższego schematu stowarzyszenia AP. Należy 

zauważyć, że w środowisku operacyjnym z λa = λu, tj. w sieci ultra gęstej, prawdopodobieństwo 

aktywności wynosi tylko około 0,6, tj. Około 40% punktów AP nie transmituje, co jest znaczącym 

odchyleniem od przyjętego założenia sieci z pełnym obciążeniem w sekcji 5.4.1.1. Obserwacja ta 

zdecydowanie sugeruje, że wydajność systemu w ramach dużej gęstości infrastruktury powinna zostać 

odpowiednio oceniona. 

5.4.3.2 Prawdopodobieństwo pokrycia 

Po uzyskaniu (przybliżonego) wyrażenia dla prawdopodobieństwa aktywności AP, Problem oceny 

wydajności systemu można teraz zaatakować. Niech  oznaczają położenia transmitujących 

punktów AP, tj. punktów AP powiązanych z co najmniej jednym UE. SIR doświadczony przez typowe 

UE znajdujące się w miejscu pochodzenia jest taki sam , z sumą w mianowniku wykonaną dla  

zamiast Φa\{x*}.  Aby określić rozkład SIR, statystyki  a muszą być określone, który jednak jest 



trudnym zadaniem ze względu na korelację między zdarzeniami dwóch AP związanych z (co najmniej) 

jednym UE. Aby pokonać tę trudność, naturalnym podejściem jest założenie, że wydarzenia 

stowarzyszeniowe są niezależne i rozważmy  jako punktowy proces wynikający z przerzedzania Φa 

mianowicie przez niezależnie usuwa każdy punkt x ∈ Φa z prawdopodobieństwem ℙ(K = 0). Z 

właściwości 5 PPP (patrz sekcja 5.2) wynika, że  jest PPP gęstością ℙ(K > 0)λa.  

W ramach tego przybliżenia statystyk , można tu zastosować dokładnie te same procedury z 

rozdziału 5.4.1.1, używając ℙ(K > 0)λa zamiast λa dla gęstości zakłócających punktów AP. Na przykład, 

po tych samych krokach co w wyprowadzaniu , prawdopodobieństwo pokrycia sieci komórkowej 

zstępującej z skończonym λu i najbliższym powiązaniem AP może być (w przybliżeniu) równe (: 

 

Zastąpienie ℙ(K > 0) przybliżonym wyrażeniem  pokazuje, że prawdopodobieństwo pokrycia jest 

malejącą funkcją λu / λa zgodnie z oczekiwaniami, ze względu na zwiększone poziomy interferencji 

generowane przez większą liczbę aktywnych punktów AP. Stanowi to kolejny argument przemawiający 

za zagęszczeniem sieci, tj. zwiększenie wartości λa dla stałej wartości λu nie tylko pozwala na arbitralnie 

duże poziomy ponownego wykorzystania przestrzeni (jak argumentowano w sekcji 5.4.1.1), ale także 

z natury zwiększa prawdopodobieństwo pokrycia bez odwoływania się do innych metod, takich jak 

jako rozszerzenie pasma i zaawansowane techniki transmisji. Rysunek 5.12 (a)  

 



przedstawia prawdopodobieństwo zasięgu łącza w dół z najbliższym powiązaniem AP w funkcji λu / λa. 

Podano zarówno dokładne prawdopodobieństwo (uzyskane za pomocą symulacji Monte Carlo), jak i 

analityczne przybliżenie. Można zauważyć, że przybliżone wyrażenie zapewnia doskonałe dopasowanie 

rzeczywistego prawdopodobieństwa dla wszystkich zakresów wartości λu/λa, co sugeruje, że 

przybliżenie  jako PPP jest dokładne. Jak wspomniano powyżej, wydajność systemu jest korzystna z 

mniejszych wartości λu = λa, a korzyść jest określana ilościowo na tej figurze, np. Zmniejszenie lu = la z 

10 do 1 zapewnia wzmocnienie SIR o około 3 dB. Rysunek 5.12 (b) pokazuje średnią efektywność 

widmową łącza 𝔼(C) uzyskaną numerycznie w oparciu o przybliżone wyrażenie analityczne dla 

prawdopodobieństwa zasięgu wraz z symulacjami Monte Carlo. Można zauważyć, że dla wartości λu / 

λa około 5, 𝔼(C)  osiąga plateau, co sugeruje, że dla tych wartości obciążenia UE bardzo niewiele z AP 

jest nieaktywnych. Oznacza to, że wyniki uzyskane przy założeniu pełnego obciążenia sieci są 

rzeczywiście dokładne dla λu ≈  5λa lub więcej. Mniejsze wartości obciążenia UE odpowiadają 

zwiększonej wydajności widmowej, przy czym najbardziej znaczące ulepszenia pokazano w reżimie λu 

≤ λa (ultra gęstej sieci) i dla większych wartości a. Zauważ, że symulacje wydają się być lekko stronnicze 

w kierunku większych wartości niż te przewidywane przez analizę. Ta rozbieżność wynika nie tylko z 

aproksymacji zastosowanych w analizie, ale także z powodu praktycznych ograniczeń konfiguracji 

symulacji, które muszą koniecznie uwzględniać skończony podzbiór ℝ2 (podczas gdy model rozciąga 

się na całą płaszczyznę). Uwaga: W przypadku nieaktywnych punktów dostępowych pojęcie 

maksymalnego powiązania SIR nie jest jasne. Wynika to z tego, że poziom zakłóceń odbierany przez 

pewne UE zależy od aktywnych AP, które z kolei zależą od decyzji o połączeniu innych UE. Oznacza to, 

że działanie lekko obciążonych sieci przy maksymalnym powiązaniu mocy otrzymanej musi być 

zaatakowane w inny sposób niż ten rozważany w sekcji 5.4.1.3, w którym wykorzystano równoważność 

z maksymalnym powiązaniem SIR. Chociaż analizę można zasadniczo przeprowadzić przy użyciu 

technik omówionych do tej pory, wydaje się, że nie można uzyskać prostych, zamkniętych wyrażeń 

formularzy, które dostarczyłyby dodatkowych wglądów w numeryczną ocenę wydajności. 

5.5 Analiza wydajności użytkowników 

W tej sekcji przedstawiono wydajność systemu w odniesieniu do stopy UE, R, zgodnie z definicją w 

Sekcja 5.3. Omówiono zarówno analizę wydajności, jak i aspekty projektowania systemu. Zostanie 

omówione tylko najbliższe stowarzyszenie AP. Dla uproszczenia, analizy i wyników dla pojedynczej sieci 

zostaną przedstawione. 

5.5.1 Stopnie rozkładu swobody 

Nowym elementem wprowadzonym przez definicję R w porównaniu z innymi parametrami wydajności 

jest ilość K0, tj. liczba dodatkowych UE związanych z AP obsługującym typowe UE, które określa stopnie 

swobody UE, 1/(1+K0). Biorąc pod uwagę typowe UE zlokalizowane u źródła, K0 może być równoważnie 

postrzegana jako liczba elementów Φu zawartych w komórce generowanej przez punkty Φa, które 

obejmują pochodzenie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że (częściowa) charakterystyka K0 

została już przeprowadzona w sekcji 5.4.3, gdzie przedstawiono niektóre statystyczne właściwości K, 

liczbę UE powiązanych z losowym AP. Jednak K0 i K nie są identycznie rozmieszczone, stąd różnica w 

zapisie. Wynika to z faktu, że właściwości statystyczne komórki zawierającej początek (lub dowolny 

inny punkt w tej sprawie) różnią się od właściwości komórki losowej (bez dodatkowych wymagań 

nałożonych, na przykład na uwzględnienie określonych punktów). Jako ilustrację tej różnicy, niech |𝒷0| 

> 0 i |𝒷| > 0 oznaczają obszary komórki zawierającej początek i dowolną inną komórkę losową. Można 

pokazać, że 𝔼(𝒷0)  > 𝔼(𝒷) , z której wynika, że: 



 

gdzie (a) wynika z  Właściwości 1  z Φa . Dlatego też liczba urządzeń użytkownika powiązanych z 

komórką, w tym miejsce pochodzenia, jest większa średnio niż liczba urządzeń UE obsługiwanych przez 

dowolną inną komórkę losową. Ten pozorny "paradoks" może być postrzegany jako przejaw 

dwuwymiarowego przypadku dobrze znanego "paradoksu oczekiwania", występującego w badaniu 

jednowymiarowych procesów punktowych Poissona. Podobnie jak w przypadku K, dokładne wyrażenia 

w zamkniętej formie dla rozkładu K0 nie są dostępne, co czyni niezbędne przybliżenia. Dobre 

przybliżenie rozkładów K0 i K, w zależności tylko od stosunku λu/λa, podano w jako 

 

 

gdzie η = 7/2 dla 𝒦 = K a  η = 9/2 dla 𝒦 = K0 i Γ(⋅) oznacza funkcję Gamma . Ocena średniej K0  daje 

𝔼(K0) = (9/7)(λu/λa) tj. średnia K0 jest około 1:28 razy większa od średniej K. Dokładność jest pokazana 

na rysunku 5.13,  

 

gdzie obserwuje się doskonałe dopasowanie z rozkładu empirycznego uzyskany za pomocą symulacji 

Monte Carlo dla dwóch wartości testowych λu / λa. Dowody eksperymentalne sugerują, że ten poziom 

dokładności dotyczy dowolnej wartości λu /λa. Przy dostępnym rozkładzie K0 rozkład całkowicie stopni 

swobody (1/1+ K0). Naturalną metryką pozwalającą uzyskać wgląd w to, jak stopnie swobody zależą od 

parametrów systemu, jest ich średnia 𝔼(1/1+ K0), która okazuje się być dostępna w formie zamkniętej 

(nie ma potrzeby wykonywania bezpośredniej oceny numerycznej z wykorzystaniem rozkładu K0). 

Pokazano ,że 



 

gdzie ℙ(K > 0)jest (w przybliżeniu) podane przez przy ζ =  7/2. Interesujące jest porównanie tej wartości 

z odpowiednią dla przypadku, w którym Φa jest dystrybuowane jako okresowa sześciokątna siatka o 

tej samej gęstości λa. Oznaczając jako  liczbę UE obsługiwanych przez ten sam punkt dostępowy, co 

typowy UE w ramach zwykłego wdrożenia AP, łatwo jest pokazać, że jest zmienną losową Poissona 

o średniej λu / λa i wynika z tego, że:  

 

Pokazuje to, że losowość wdrożenia infrastruktury powoduje pogorszenie wydajności UE w kategoriach 

średnich stopni swobody, oprócz utraty pod względem wydajności SIR, co wykazano w sekcji. 5.4.1.1. 

Ta degradacja jest określona ilościowo na rysunku 5.14, gdzie można zauważyć, że jest raczej 

ograniczona i najbardziej zauważalna w reżimie λu <2λa. 

 

5.5.2 Częstotliwość użytkowników CDF i problemy z projektowaniem systemu 

Po ustaleniu statystyk K0 problem statystycznej charakterystyki (typowa) szybkość UE R może być teraz 

zaatakowana. Wynika to bezpośrednio z definicji R, że jego CDF jest równy: 

 



dla r  > 0. Aby kontynuować, należy określić ℙ(SIR ≤ θ |K0), tj. CDF z SIR kondycjonowanego na K0. 

Należy zauważyć, że w analizie tradycyjnego modelu rozmieszczenia w układzie heksagonalnym AP nie 

stanowi to problemu, ponieważ SIR i K0 są niezależne, tj. ℙ(SIR ≤ θ |K0) = ℙ(SIR ≤ θ). Jednak nie jest tak 

w przypadku, gdy Φa jest PPP (lub innym procesem losowym). Można to zrozumieć intuicyjnie, 

zauważając, że większe wartości K0 sugerują większy obszar obsługującego AP, co z kolei implikuje, że 

zakłócające AP są położone dalej i odpowiednio większy SIR, tj. SIR i K0 są dodatnio skorelowane. 

Niestety, określenie ℙ(SIR ≤ θ |K0) wydaje się być trudnym problemem, a ignorowanie zależności 

między SIR a K0 wydaje się być jedynym sposobem postępowania . Pozwala to na użycie wyrażenia 

zamkniętej formy (krańcowych) rozkładów SIR i K0 co skutkuje:  

 

gdzie 

 

 

z  rozkładami K0 i K jak w (5.23). To wyrażenie dla stawki UE CDF można łatwo ocenić numerycznie 

(tylko umiarkowana liczba warunków sumy są wymagane dla wysokiej dokładności). Przyjęto również 

niezależność SIR i K0 pozwala na wyrażenie integralne dla 𝔼(R), bez wyraźnego użycia pełnej dystrybucji 

jak 

 

Wskaźnik CDF przedstawiono na rysunku 5.15,  

 



oszacowano za pomocą symulacji Monte Carlo dla różnych wartości λu / λa, w zakresie od 10 (ciężka 

sieć obciążona) do 1 / 10 (ultra gęstej sieci). Przybliżony wyraz wykazuje bardzo dobrą dokładność, co 

sugeruje, że zależność K0 i SIR jest rzeczywiście bardzo mała. Większe natężenie ruchu powoduje 

obniżone szybkości zgodnie z oczekiwaniami, podczas gdy ultra-gęstą sieć zapewnia znaczące wzrosty 

wydajności, wykorzystując zwiększoną swobodę dostępną ze względu na mniejszą liczbę UE 

powiązanych z tym samym AP. Należy zauważyć, że wydajność sieci jest wysoce niezrównoważona, 

ponieważ większość UE doświadcza szybkości mniejszych niż średnia (odpowiednio około 70% i 55% w 

przypadku ciężko obciążonych i bardzo gęstych sieci) i znaczna część UE faktycznie osiąga zerową 

prędkość z powodu przerwy SIR ( tj. SIR < θ-te), szczególnie w przypadku bardzo obciążonych sieci. 

5.5.3 Projektowanie systemu 

Teoretyczna ekspresja CDF może być oczywiście wykorzystana nie tylko do wydajnego przewidywania 

wydajności systemu, ale, co ważniejsze, do uzyskania wglądu w projektowanie systemu. Na przykład 

projektant systemu ukierunkowany na pewną jakość usług (QoS) dla UE (wyrażony jako pewna funkcja 

CDF z R) i λu ustalony i znany, może wykorzystywać powyższe formuły do skutecznego określania 

(minimalnej) gęstości infrastruktury λa musi zapewnić tę QoS bez uciekania się do intensywnych 

komputerowo symulacji komputerowych (przykład zostanie omówiony później). Jest to ważny problem 

z projektowaniem sieci, biorąc pod uwagę obecny trend zagęszczania sieci. W tym miejscu pojawia się 

pytanie, czy (i ile) minimum la wymagania mogą być rozluźnione w bardziej skomplikowanym modelu 

systemu niż rozważany do tej pory, biorąc pod uwagę, na przykład, zaawansowane techniki transmisji 

osiągające wyższą wydajność widmową. Odpowiedź na to pytanie wymaga oczywiście charakterystyki 

wydajności systemu w ramach tych technik. W tym celu pojawiły się ostatnio różne prace, 

rozszerzające dotychczasowy model systemu systemowego, obejmujący np. Formowanie wiązki, 

łączenie maksymalnego współczynnika i transmisję kooperacyjną z wielu punktów dostępowych. 

Zgodnie z oczekiwaniami, metody te zapewniają (statystyczny) wzrost SIR, co odzwierciedla się jako 

wzrost wydajności spektralnej łącza i stopy UE. Korzyści są kwantyfikowane za pomocą wyrażeń 

analitycznych, które nieuchronnie są bardziej skomplikowane niż te przedstawione w tej części. Jednak 

innym krytycznym parametrem określającym szybkość UE, która w ogóle nie jest uwzględniana przez 

te podejścia, są stopnie swobody 1/(1+K0); która zależy wyłącznie od schematu wielokrotnego dostępu. 

Mimo że założony dotychczas prosty TDMA jest całkowicie wiarygodny i pozwala na prostą analizę, 

można przypuszczać, że (łącznie) planowanie w czasie i częstotliwości może zwiększyć wydajność, 

przynajmniej w pewnych warunkach operacyjnych. Zostanie to zbadane w dalszej części, odpowiednio 

modyfikując model systemu i wprowadzając schematy szeregowania, które wykorzystują wymiary 

czasu i częstotliwości. 

5.5.3.1 Planowanie zstępujące w czasie i częstotliwości 

Przepustowość łącza w dół zostanie uznana za podzieloną na N ≥ 1 subkanały (SC) o równej 

przepustowości, z których każda może być użyta do transmisji do pojedynczego urządzenia UE na AP 

w określonym przedziale czasowym (wszystkie przedziały czasowe mają równą długość). Liczba N jest 

zmienną wolną, która pozostaje stała, gdy jego (optymalna) wartość została określona na etapie 

projektowania systemu. Aby wykorzystać dostępne częstotliwości, w zaproponowano proste, 

analitycznie uległe rozszerzenie podstawowego schematu TDMA, który można nieformalnie opisać 

jako wprowadzenie elementu "przeskoku częstotliwości (FH)" do TDMA. W szczególności, każde UE 

jest podawane sekwencyjnie przez skojarzony z nim punkt dostępowy, tak jak w przypadku TDMA, 

jednakże transmisja do danego UE odbywa się na pojedynczym, losowo wybranym SC z całej dostępnej 

N. Przykład tej procedury szeregowania, określanej dalej jako "TDMA-FH", jest przedstawiony na 

Figurze 5.16 (a) dla N = 3 i AP obsługujący K = 2 UE.  



 

Należy zauważyć, że TDMA-FH wprowadza dwa efekty na osiągniętą szybkość UE, w porównaniu ze 

schematem TDMA: 

● Stopnie swobody każdego UE są zmniejszone o współczynnik 1/ N, tj. wyrażenie szybkości UE staje 

się R = log2(1 + SIR) / N(1 + K0)). 

● SIR jest zwiększony, ponieważ część (aktywnych) AP nie transmituje w tym samym czasie 

częstotliwość używana przez punkt dostępowy obsługujący typowe UE. 

Łatwo zauważyć, że gęstość zakłócających AP wykorzystujących TDMA-FH staje się równa 

(1/N)ℙ.(K>0)λb. Przybliżanie ich pozycji jako PPP, analiza wydajności TDMA-FH jest jedynie drobną 

modyfikacją odpowiadającej jej w przypadku TDMA. 

Zaproponowano inne podejście w próbach skuteczniejszego wykorzystania przepustowości poprzez 

umożliwienie wielu równoczesnych transmisji w ramach jednego przedziału czasowego. Podstawową 

zasadą tego schematu szeregowania jest to, że urządzenia użytkownika UE są równomiernie i losowo 

rozmieszczone na SC (dozwolone jest tylko pojedyncze SC dla każdego UE), i w przypadku, gdy wiele 

UE jest przypisanych do tego samego SC, wykonywane jest współdzielenie czasu. Przykład tego 

schematu planowania, określanego poniżej jako "FDMA", przedstawiono na rysunku 5.16 (b). W 

porównaniu z TDMA-FH, FDMA osiąga lepsze wykorzystanie przepustowości systemu, odzwierciedlone 

przez wyrażenie szybkości UE, które staje się: 

 

gdzie 0 ≤ L0 ≤ [K0/N] ≤ K0  jest liczbą dodatkowych UEs dzielących to samo SC co typowe UE. Skutecznie, 

FDMA zwiększa stopnie swobody w porównaniu z TDMA-FH. Z drugiej strony, bardziej wydajne 

wykorzystanie pasma FDMA powoduje zwiększenie gęstości zakłóceń w porównaniu z TDMA-FH. 

Analiza wyników dla FDMA jest bardziej zaangażowana w porównaniu z TDMA-FH, jednak jest zgodna 

z tymi samymi zasadami, co we wszystkich wcześniej zbadanych przypadkach.  CDF R dostarczonego 

przez TDMA, TDMA-FH i FDMA pokazano na rysunku 5.17  



 

dla N = 5 i N = 20 (oczywiście TDMA można postrzegać jako specjalny przypadek pozostałych dwóch 

schematów z N = 1). Obciążenie UE odpowiadające λu /λa = 1 jest rozważane z tendencjami wydajności 

podobnymi do innych wartości λu /λa. Można zauważyć, że TDMA-FH znacznie poprawia wydajność w 

porównaniu z TDMA w reżimie o niskiej szybkości (urządzenia krawędziowe UE), ponieważ jego 

właściwe zmniejszenie interferencji skutkuje zmniejszonym prawdopodobieństwem, że urządzenie UE 

doświadcza awarii SIR. Zgodnie z oczekiwaniami zwiększenie N dodatkowo zwiększa ten efekt. 

Jednocześnie wyniki z TDMA-FH pogarszają się w reżimie o wyższych stawkach (jak również pod 

względem średniej stopy UE) w porównaniu z TDMA z powodu zmniejszenia dostępnych stopni 

swobody transmisji. Wydajność FDMA jest zgodna z tymi samymi trendami. Jak można się było 

spodziewać, FDMA zapewnia (nieco) gorszą wydajność w reżimie niskiej stawki w porównaniu z TDMA-

FH ze względu na zwiększoną interferencję wytwarzaną przez transmisje współbieżne, podczas gdy jest 

w stanie zapewnić lepszą wydajność przy wyższych prędkościach ze względu na zwiększony stopień 

wolność. 

5.5.3.2 Wymagania dotyczące gęstości infrastruktury 

Aby zobaczyć potencjał planowania w częstotliwości, należy rozważyć problem określenia minimalnej 

wartości λa /λu, tj. gęstości AP znormalizowanej przez gęstość UE, niezbędną do zapewnienia szybkości 

UE R ≥ r0 > 0 z prawdopodobieństwem 0  < ε < 1 (ekwiwalentnie, ε100% UEs doświadcza szybkości 

równych lub większych niż r0). Ta minimalna wartość λa /λu może być określona (liczbowo) dla 

przypadku TDMA poprzez bezpośrednie wykorzystanie przedstawionych wcześniej formuł wydajności. 

Dla przypadków TDMA-FH i FDMA, minimalny parametr λa /λu zależy od parametru N, który może być 

również zoptymalizowany numerycznie. Dla przypadku FDMA, zamknięta forma górna granica 

minimalnych wymagań (pod optymalnym wyborem N ) można uzyskać, która asymptotycznie skaluje 

się jako 

 

tj. liniowo i wykładniczo z r0 odpowiednio dla małych i dużych r0. Rysunek 5.18  



 

przedstawia minimalne wartości  λa /λu z TDMA, TDMA-FH i FDMA dla różnych r0 z ε = 0,1 i θty = -6 dB 

(próg SIR dla LTE). Przedstawiono asymptotyczne górne ograniczenie dla przypadku FDMA. Można 

zauważyć, że logarytm wartości szybkości log2(1+θty) jest "punktem przejściowym" określającym, jak 

minimalne wymagania dotyczące gęstości systemu są skalowane. W szczególności dla wartości r0> 

log2(1+θty), wszystkie trzy schematy zapewniają taką samą wydajność, jak się okazuje, że optymalny N 

wynosi 1 dla obu TDMA-FH i FDMA. Z drugiej strony dla wartości r0 < log2(1+θty) partycjonowanie pasma 

jest korzystne i faktycznie pozwala na dramatyczny (rzędu rzędów) spadek wymagań 

infrastrukturalnych w porównaniu z TDMA. FDMA ma minimalne wymagania gęstości, a następnie 

dokładnie TDMA-FH. Wyniki te wskazują, co następuje: 

1. W przypadku małych wymagań stawka prosty schemat TDMA jest wysoce nieefektywny i wymaga 

specjalnej uwagi przy interpretacji analiz wydajności uzyskanych zgodnie z założeniem TDMA. 

2. W przypadku wymagań o dużej stawce gęstość infrastruktury musi wzrastać wykładniczo, tzn. 

Konieczne jest bardzo duże zagęszczenie sieci. Jednak wymagania te mogą być w praktyce 

niewykonalne, powodując zastosowanie zaawansowanych technik transmisji i / lub zwiększenia 

dostępnej przepustowości niezbędnej w przyszłych sieciach komórkowych. 


