
Pełny dupleks 

8.1 Wprowadzenie 

Ewolucja bezprzewodowych sieci komunikacyjnych przy stale rosnącym ruchu danych wymaga 

ulepszeń interfejsu lotniczego w celu wydajniejszego wykorzystania skończonych zasobów radiowych. 

Transmisja full-duplex (FD) jest uważana za obiecującą technikę interfejsu dla przyszłych systemów 

bezprzewodowych, ponieważ zajmuje się kluczowymi zagadnieniami, takimi jak sprawność widmowa, 

pojemność łącza i opóźnienia. Dlatego operatorzy sieci bezprzewodowych obejmują FD jako 

potencjalnego kandydata technologii dla systemów 5G we wspólnej wizji 5G. FD, lub bardziej 

bezpośrednio w pasmie FD, koncepcja transmisji różni się zasadniczo od konwencjonalnych 

schematów dupleksu, tj. Dupleksowania z podziałem częstotliwości (FDD) i dupleksowania z podziałem 

czasu (TDD), które są stosowane w starszych bezprzewodowych systemach komunikacyjnych. Podczas 

gdy konwencjonalne schematy dupleksu oparte są na rozdzielaniu sygnałów nadawczych i odbiorczych 

w dziedzinie częstotliwości lub czasu, koncepcja FD umożliwia nadajnikowi-odbiornikowi 

bezprzewodowego transmitowanie i odbieranie jednocześnie z tą samą częstotliwością nośną. 

Rysunek 8.1  

ilustruje podstawową różnicę między FD a konwencjonalnymi transmisjami half-duplex. Koncepcja FD 

nakłada wysokie wymagania na implementację urządzenia nadawczo-odbiorczego ze względu na 

równoczesną transmisję i odbiór w tym samym paśmie częstotliwości, ale może przynieść znaczne 

ulepszenia jako powrót. Do niedawna uważano, że wykorzystanie transmisji FD w bezprzewodowych 

systemach komunikacyjnych jest niewykonalne ze względu na zjawisko samo-interferencji, które 

występuje jako część transmitowanego wycieku sygnału lub łączy się z odbiornikiem umieszczonym w 

pobliżu. Samointerferencja pogarsza wydajność odbiornika, chyba że można go znacznie ograniczyć. 

W ostatnich latach komunikacja FD przyciągnęła znaczną uwagę, ponieważ wiele grup w przemyśle i 

środowiskach akademickich zaproponowało różne projekty budowy transceiverów FD. Proponowane 

rozwiązania obejmują różne projekty anten, projekty fal radiowych (RF) i analogowych obwodów 

pasma podstawowego, cyfrowe algorytmy pasma podstawowego i ich kombinacje w celu uzyskania 

wysokiej zdolności do anulowania interferencji z różnymi typami urządzeń radiowych. Opublikowane 

wyniki kilku zespołów badawczych wskazują, że technologia bezprzewodowa FD zbliża się do wymagań 

praktycznych systemów. Włączenie urządzeń bezprzewodowych do pracy w trybie FD oferuje 

możliwość znacznej poprawy działania systemów bezprzewodowych. FD może podwoić pojemność 

łącza dwukierunkowego w porównaniu do transmisji półdupleksowej. Może umożliwić większą 

elastyczność w wykorzystaniu widma. Te same zasoby częstotliwości mogą być używane do transmisji 

jedno- lub dwukierunkowej. FD może dalej uzupełniać dotychczasowe półdupleksowe systemy oparte 

na TDD lub FDD. Poza wydajnością spektralną i warstwą fizyczną, koncepcje FD mogą być korzystnie 

wykorzystane w wyższych warstwach, takich jak warstwa o średnim dostępie. Transmisja FD może 

zmniejszyć opóźnienia interfejsu powietrznego dzięki jednoczesnemu odbiorze informacji zwrotnej 

(kanały sterujące, sygnalizacja związana z protokołem korekcji błędów itp.) I ułatwiają ulepszone 



mechanizmy wykrywania / unikania kolizji w sieciach opartych na rywalizacji. Zaproponowano również 

zastosowanie transceiverów FD w celu poprawienia tajności warstwy fizycznej w komunikacji 

bezprzewodowej. Technologia bezprzewodowa FD w paśmie ma długą historię, a koncepcja została już 

wdrożona już od lat 40. XX wieku w projektowaniu systemów radarowych z ciągłą falą (CW). Systemy 

bezprzewodowej komunikacji naziemnej, takie jak komórkowe urządzenia mobilne i Wi-Fi, jeszcze nie 

wykorzystały w dużej mierze transmisji FD. Pierwszym znanym zastosowaniem FD do komunikacji 

bezprzewodowej było przekazywanie, w którym zastosowano wzmacniacze wewnątrz pasma w celu 

zwiększenia zasięgu przez odbiór, wzmacnianie i ponowne przesyłanie sygnału bezprzewodowego w 

tym samym paśmie częstotliwości. Jednak zainteresowanie zastosowaniem FD do przyszłej ewolucji 

systemów bezprzewodowych znacznie wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat i obecnie jest uważane za 

potencjalny komponent technologiczny dla systemów radiowych 5G. Proponowane przypadki użycia 

proponowane dla FD w literaturze obejmują przekazywanie, samo-backhauling, mikrofalowe łącza 

dosyłowe, sieci mesh, kognitywne radio, punkty dostępowe / stacje bazowe i urządzenia w Wi-Fi i 

systemach mobilnych. Systemy krótkiego zasięgu (np. femto lub piko komórki w mobilnych systemach 

bezprzewodowych i systemach Wi-Fi) są szczególnie obiecującymi środowiskami operacyjnymi dla FD, 

ponieważ wymagania dotyczące samo-zakłóceń są znacznie bardziej zrelaksowany w porównaniu do 

systemów wielkogabarytowych. Ułatwia to wdrażanie technologii FD w kompaktowych atrakcyjnych 

pod względem komercyjnym urządzeniach bezprzewodowych. Tu omówiono transceiver FD i 

rozwiązania systemowe dla sieci bezprzewodowych 5G. Koncentruje się na rozwiązaniach transceivera 

FD dla urządzeń bezprzewodowych o zwartej budowie, takich jak urządzenia podręczne i małe punkty 

dostępowe / stacje bazowe (np. Femto-komórka). Koncentrujemy się na rozwiązaniach transmisji FD 

w małych systemach radiokomunikacyjnych. W 8.2 przedstawiono wyzwania związane z wdrażaniem 

transceivera FD i transmisją FD w małych systemach radiokomunikacyjnych. Omówiono opcje 

architektury transceivera FD i rozwiązania transceiverów dla urządzeń kompaktowych, w tym 

przykłady wdrożonych prototypów sprzętowych opracowanych w projekcie badawczym DUPLO UE 

7PR  w  8.3. W 8.4 omówiono aspekty systemu FD i potencjalne zyski w zakresie wydajności 

wykorzystania transmisji FD w małych systemach radiowych. Ostatecznie wnioski i propozycje dalszych 

prac znajdują się w sekcji 8.5. 

8.2 Transmisja bezprzewodowa FD w scenariuszach 5G i wyzwania 

8.2.1 Scenariusze wdrażania pełnego dupleksu 

Zagęszczenie wdrożeń sieci jest trendem w 4G, a rozwój kontynuowany jest przy 5G. Małe komórki 

poprawiają przestrzenne ponowne wykorzystanie zasobów widmowych i ułatwiają niskie moce 

transmisji nawet przy wysokich przepływnościach. Systemy małej powierzchni są atrakcyjnymi 

obszarami zastosowań dla transmisji FD, ponieważ wymagania dotyczące redukcji zakłóceń własnych 

są znacznie bardziej rozluźnione w porównaniu do makrokomórek. Ułatwia to wdrażanie technologii 

FD w kompaktowych atrakcyjnych handlowo urządzeniach bezprzewodowych. Rysunek 8.2  



 

 

 

pokazuje podstawowe konfiguracje sieci związane z potencjalnymi przypadkami użycia FD i ilustruje 

wyzwania związane z implementacją FD. Pierwsze zestawienie na rysunku 8.2 (a) to połączenie typu 

punkt-punkt między dwoma węzłami, typami stacji bazowej (BS) lub sprzętu użytkownika (UE) lub 

obydwoma. Typowym przykładem zastosowania może być np. Łącze typu backhaul lub pojedyncze 

połączenie BS-UE w izolowanej małej komórce. Również  połączenie Wi-Fi w jednej komórce należy do 

tej kategorii. W tym zestawie szczególnym wyzwaniem związanym z transmisją FD jest samo-

interferencja (SI) w każdym węźle. Zasadniczo poziom SI powinien zostać zredukowany do poziomu 

szumów, aby nie obniżyć pożądanej jakości odbioru sygnału. Idealnie, w tym przypadku, transmisja FD 

może podwoić pojemność łącza przez połączenie półdupleksowe. Kolejny potencjalny przypadek 

użycia dla transmisji FD pokazano na rysunku 8.2 (b), gdzie ten sam zasób widmowy jest jednocześnie 

wykorzystywany dla dwóch połączeń; tj. BS transmituje sygnał do jednego UE podczas odbierania 

innego sygnału z innego UE. W tym przypadku tylko stacja BS musi być urządzeniem obsługującym FD, 

podczas gdy urządzenia użytkownika UE mogą być urządzeniami typu half-duplex. Dodatkowym 

wyzwaniem jest interferencja między węzłami (między wysyłającym i odbierającym UE). W scenariuszu 

przekazywania pokazanym na rysunku 8.2 (c) węzeł przekaźnikowy musi być urządzeniem 

obsługującym FD. Bezpośrednie połączenie (UE z UE) może być uznawane za zakłócenie lub pożądany 

kanał sygnału w zależności od schematu przekazywania. W przypadku wielu komórek operacja FD 

tworzy ścieżki interferencyjne między wszystkimi aktywnymi węzłami, jak pokazano na rysunku 8.2 (d). 

Tak więc, na poziomie sieci, wyzwanie wdrożenia systemu FD polega nie tylko na tym, jak zrealizować 

kompaktowe urządzenie FD z wysoką zdolnością do samoczynnego zakłócenia interferencji (SIC), ale 

także jak walczyć z dodatkową interferencją między węzłami spowodowaną transmisją odbywającą się 

jednocześnie. z recepcją. Co więcej, wzmocnienie poziomu sieci transmisji FD zależy od wielu 

aspektów, takich jak asymetria ruchu, architektura sieci, warunki propagacji itp. Transmisja FD w 

różnych topologiach sieci omówiono bardziej szczegółowo w sekcji 8.4. 

8.2.2. Budżet łącza pełnego dupleksu i wyzwania nadajnika/odbiornika 



Głównym wyzwaniem dla warstwy fizycznej w sieci bezprzewodowej FD są zakłócenia własne: 

ponieważ transmisja i odbiór występują jednocześnie na tej samej częstotliwości, przesyłany sygnał z 

łatwością wycieka na ścieżkę odbiornika, tworząc bardzo silną interferencję wewnątrz pasma. Rysunek 

8.3  

 

pokazuje połączenie FD z lokalnym i zdalnym węzłem nadawczo-odbiorczym. Każdy węzeł ma jedną 

antenę dla nadajnika i jedną dla odbiornika. W tym łączu trzy źródła SI ograniczają prawidłowy odbiór 

sygnału przychodzącego ze zdalnego węzła przez lokalny RX. Po pierwsze, wyciek może nastąpić na 

chipie lub na pokładzie (typ A). Taka bezpośrednia rozmowa kwalifikacyjna prawdopodobnie nastąpi 

przy gęstej integracji. Po drugie, może wystąpić wyciek liniowy lub rozlewanie między dwiema 

antenami (typ B). Ten SI jest ogólnie zmniejszone poprzez zastosowanie struktur anteny o określonych 

wzorach promieniowania lub polaryzacjach. Na koniec, sygnały TX mogą być odbijane na pobliskich 

obiektach z powrotem do anteny odbiorczej (typ C). Takie odbicia wielościeżkowe zwykle skutkują SI 

zależnym od częstotliwości. Sygnał samozszyszczenia sprzężony ze ścieżką odbiornika składa się z wielu 

komponentów: nadawany sygnał jest uszkodzony z powodu zakłóceń nadajnika, takich jak 

nieliniowość, szum fazowy i kwantowy . Niektóre z tych produktów ubocznych są hałaśliwe, inne są 

deterministyczne. Ten przesyłany sygnał, w tym jego produkty uboczne, jest sprzężony z odbiornikiem 

różnymi ścieżkami, jak pokazano na rysunku 8.3. Aby uzyskać bardzo wysokie całkowite odrzucanie 

zakłóceń własnych, anulowanie samo-przeszkadzania musi być realizowane konstruktywnie w wielu 

etapach w całym łańcuchu nadajnika-odbiornika FD (izolacja w części anteny i dalsze anulowanie w RF 

i przetwarzanie pasma podstawowego), jak również zilustrowano. na rysunku 8.3. Ponadto, techniki te 

powinny być samodopasowujące się w celu utrzymania wymagań w różnych warunkach i środowiskach 

propagacji . Rysunek 8.4  



 

pokazuje, w jaki sposób lokalne i zdalne sygnały nadajnika są przesyłane do lokalnego pasma 

podstawowego odbiornika, gdzie oba węzły działają z jednakową średnią mocą nadawania. Sygnał 

lokalnie nadawany (Local TX) składa się z czystego sygnału i jego produktów ubocznych z powodu 

zakłóceń nadajnika (półokręgu). Izolacja anteny będzie tłumić samo-interferencje połączone z 

odbiornikiem (Local RX), wraz z uszkodzeniami nadajnika. Dodatkowe produkty uboczne będą 

powstawać na tym dużym sygnale z powodu upośledzenia odbiornika (kółko). Techniki anulowania są 

wymagane w celu dalszego zmniejszenia samo-interferencji i jej produktów ubocznych w kierunku 

cyfrowego pasma podstawowego odbiornika (lokalny BB). Jeśli wszystkie elementy samo-interferencji 

zostaną stłumione, aby znaleźć się poniżej poziomu szumu odbiornika, czułość odbiornika i tolerowana 

utrata ścieżki dla łącza jest równa jego odpowiednikowi półdupleksu, a stosunek sygnału do szumu 

(SNR) jest utrzymywany w celu odbierania sygnał ze zdalnego węzła (Remote TX). Aby oszacować 

budżet łącza, wymagane odrzucenie zakłóceń samoobsługowych jest obliczane dla typowego 

połączenia bezprzewodowego o małej odległości z pasmem kanału 10 MHz i luźnym szumem 

odbiornika o wartości 14 dB. Następnie poziom szumu odbiornika wewnątrz pasma jest równy: 

-174 dBm /Hz + 10* log(10MHz) + 14 dB = -90 dBm: 

Przy realistycznej średniej sile transmisji wynoszącej 10 dBm wymagane odrzucenie wynosi zatem co 

najmniej 100 dB, aby zapobiec utracie czułości w porównaniu z połączeniem półdupleksowym. W 

praktycznych rozwiązaniach antenowych [3] efektywna izolacja jest ograniczona do około 40 dB z 

powodu odbić od otoczenia. Dlatego wymagane jest dodatkowe 60 dB anulowania, aby osiągnąć 

docelowe odrzucenie 100 dB  i tłumić samo-interferencję poniżej poziomu szumu odbiornika. W 

przypadku nadajnika-odbiornika FD z pojedynczą portem wymagane jest całkowite odrzucenie 

zakłóceń samoczynnych z RF i obwodami anulowania pasma podstawowego. 

8.2.3 Wyzwania związane z projektowaniem protokołu MAC 

Aby w pełni wykorzystać potencjał transmisji FD w sieciach bezprzewodowych, projektowanie 

protokołów kontroli dostępu średniozaawansowanego (MAC) i wyższej warstwy jest równie ważne, jak 

w przypadku warstwy fizycznej. Transmisja FD może znacząco zwiększyć ogólną przepustowość sieci 

bezprzewodowej, wykraczając poza zwykłe podwojenie sprawności widmowej łącza punkt-punkt. 

Wynika to z faktu, że wykorzystanie węzłów FD w sieci umożliwia wykrywanie kolizji w czasie 

rzeczywistym. Gdy system bezprzewodowy działa w trybie halfduplex, nie może jednocześnie wysyłać 

i wykrywać kolizji. Stąd, gdy zdarza się kolizja, cały pakiet zostaje utracony. W związku z tym 

powszechnie używany jest nośnik-sensor, wielokrotny dostęp z unikaniem kolizji (CSMA / CA). W tym 



przypadku nadawca transmituje tylko wtedy, gdy wyczuje bezczynny kanał. W nadajniku-odbiorniku z 

funkcją FD to ograniczenie jest usuwane, co daje możliwość projektowania algorytmów MAC za 

pomocą wykrywania kolizji w czasie rzeczywistym. Zmniejsza to czas wykrywania kolizji, a tym samym 

zwiększa przepustowość. Co więcej, transmisja FD pomaga rozwiązać niektóre ważne problemy w 

bezprzewodowych sieciach ad hoc, takie jak problem ukrytego węzła, duże opóźnienie między końcami 

i utrata przepustowości z powodu przeciążenia. W sieciach opartych na infrastrukturze, takich jak sieci 

komórkowe, planowanie (np. Alokacja zasobów i energii) jest ważne dla optymalizacji wydajności. 

Równoczesna transmisja w górę i w dół w trybie FD powoduje dodatkowe zakłócenia 

wewnątrzkomórkowe. Zakłócenia interkomu w gęstych sieciach mogą być również poważniejsze. 

Dlatego, aby osiągnąć potencjalny zysk trybu FD, niezbędny jest inteligentny program szeregujący do 

parowania użytkowników łącza w dół i łącza zwrotnego z odpowiednimi mocami transmisji. Ze względu 

na kombinatoryczny charakter parowania wielu użytkowników łącza w górę i łącza w dół na każdej 

podnośnej (w systemie opartym na OFDM), a także na trudności optymalnej alokacji mocy do każdej 

podnośnej, alokacja zasobów w systemach FD jest bardzo trudna. Wymagana jest również estymacja 

interferencyjnych kanałów międzywęzłowych. Kolejnym wyzwaniem przy projektowaniu i wdrażaniu 

wydajnego FD MAC jest rozwiązanie problemu asymetrycznego przepływu danych w sieci o 

symetrycznych przepustowościach łącza. Ruch w komunikacji multimedialnej, takich jak dane i wideo, 

jest generalnie asymetryczny w łączu w górę i w dół. FD MAC musi zaproponować rozwiązania, które 

pozwolą korzystać z operacji FD z asymetrycznym ruchem danych. 

● Ponadto, aby uwzględnić technologię FD w przyszłych standardach komórkowych, a także odkrywać 

zastosowania tej technologii w obecnej infrastrukturze bezprzewodowej, należy odpowiednio 

zaadresować i odpowiednio zarządzać współistnieniem węzłów FD i półdupleksu. W tym celu protokół 

MAC musi zachować sprawiedliwość wśród węzłów przy przydzielaniu możliwości dostępu do medium. 

8.3 Nadajnik/odbiornik z pełnym dupleksem 

8.3.1 Ogólne 

W ostatnich latach przeprowadzono coraz więcej badań w celu rozwiązania problemu z samo-

interferencją w transceiverach FD; badano różne techniki, aby zapobiec i wyeliminować wyciek 

samoistny z TX do RX. Aby zapobiec bezpośredniemu sprzężeniu w antenie FD, zaproponowano 

struktury z wieloma antenami, aby wykorzystać odstępy i położenie elementów anteny, aby utworzyć 

izolację w strukturze anteny. Takie struktury anteny mogą osiągnąć izolację do 40 dB, ale zapobiegać 

gęstej integracji ze względu na wymagane fizyczne odległości między elementami anteny. Inne techniki 

głównie anulują samointerferencję w ścieżce odbiornika w oparciu o znajomość transmitowanego 

sygnału. To anulowanie może być wykonywane w różnych lokalizacjach w urządzeniu nadawczo-

odbiorczym, mianowicie w cyfrowym pasmie podstawowym, analogowym paśmie podstawowym i / 

lub analogowym kanale RF. Eliminacja cyfrowa wykorzystuje zalety przetwarzania cyfrowego, ale nie 

kompensuje szumów i zniekształceń generowanych w transceiverze analogowym i nie może zapobiec 

nasyceniu odbiornika z powodu silnych sygnałów zakłóceń samoczynnych. Analogowe i RF anulowanie 

umożliwiają anulowanie szumów i zniekształceń wywołanych przez nadajnik, a także złagodzenie 

wymagań liniowości odbiornika, ponieważ samo-interferencja jest redukowana na początku w 

łańcuchu odbiorczym. Zaproponowano kilka architektur anulowania sygnałów mieszanych tak, że 

cyfrowy sygnał nadawczy jest używany jako odniesienie, aby skompensować samo-interferencję na 

wejściu RF odbiornika. Ta architektura wymaga dedykowanego konwertera, który w praktyce 

wprowadza własny szum i zniekształcenia oraz ogranicza efektywność anulowania. Aby uzyskać 

całkowite odrzucenie zakłóceń własnych o wartości przekraczającej 100 dB, wymagana jest kombinacja 

technik samowykształcenia i eliminacji zakłóceń. Najnowszy projekt nadajnika-odbiornika został 

opisany w oferowaniu atrakcyjnej wydajności FD z izolacją z samo-interferencją przekraczającą 100 dB 



na szerokości pasma 80 MHz. Ta konstrukcja wykorzystuje pojedynczą antenę portową w połączeniu z 

cyrkulatorem częstotliwości radiowej i stosuje zarówno anulowanie cyfrowe, jak i analogowe. Ta 

architektura jest wykorzystywana w komercyjnych produktach Kumu NetworksTM do kierowania na 

bezprzewodowy backhauling i przekazywanie w ustalonym miejscu. Konstrukcja transceivera nie jest 

jednak odpowiednia dla radiotelefonów krytycznych o współczynniku kształtu stosowanych w 

urządzeniach mobilnych i punktach dostępu do małych komórek. Analogowa struktura anulująca 

implementuje sieć fizycznych linii opóźniających, które nie mogą być znacząco skalowane dla danej 

częstotliwości roboczej. Dlatego też inne przenośne urządzenia nadawczo-odbiorcze są wymagane w 

przenośnych aplikacjach 5G. Prezentujemy różne potencjalne rozwiązania transceivera, które 

wspierają integrację w kompaktowych i przenośnych radiotelefonach. Sekcja 8.3.2 omawia kilka 

rozwiązań RF / analogowych i strukturę anteny wspierających pracę FD, a rozdział 8.3.3 przedstawia 

rozwiązania z zakresu cyfrowej eliminacji, które uzupełniają anulowanie układu samohamowności. W 

przypadku typowego scenariusza krótkiego lub wewnętrznego całkowite odrzucenie zakłóceń 

własnych powinno wynosić około 100 dB w paśmie 10 MHz (sekcja 8.2.2). Przedstawione rozwiązania 

eliminujące analog / RF eliminują bezpośredni przeciek (przesłuchy w nadajniku-odbiorniku i 

bezpośrednie sprzężenie w antenie), podczas gdy eliminacja cyfrowa obejmuje również odbicia 

wielościeżkowe. Odbite sygnały ulegają znacznemu opóźnieniu i powodują samo-interferencje zależne 

od częstotliwości. Jeśli chodzi o docelowy scenariusz krótkiego lub wewnętrznego, odbicie 

wielościeżkowe jest o około 40-65 dB mniejsze od bezpośredniego przecieku, to samo anulowanie 

zakłóceń powinno wynosić około 50 dB. Sekcja 8.3.4 integruje rozwiązania analogowe / RF i cyfrowe, 

a proof-of-concept potwierdza działanie systemu FD. Wreszcie, Rozdział 8.3.5 omawia zastosowanie 

transmisji FD do systemów wielu wejść wielokrotnego wyjścia (MIMO). Przykłady realizacji w tym 

rozdziale oparte są na prototypach sprzętowych opracowanych w projekcie badawczym DUPLO UE 

7PR. 8.3.2 Rozwiązania RF / analogowe i antenowe dla urządzeń kompaktowych Urządzenia o 

współczynniku kształtu Koncepcja FD jest sprzeczna z gęsto zintegrowanymi radiotelefonami, 

ponieważ integracja promuje wyciek sygnału w obwodach nadajnika-odbiornika i między elementami 

anteny. W tej sekcji omówiono zakłócające architektury analogowe, które pozwalają zminimalizować 

wyciek z samo-interferencji, przy jednoczesnym utrzymaniu gęstej (ko-) integracji w kompaktowych 

radiotelefonach dla aplikacji mobilnych i dostępu małego obszaru. Trzy architektury przedstawione na 

rysunku 8.5  



 

są uważane za minimalizujące bezpośredni wyciek z nadajnika do jego własnego odbiornika. Pierwsza 

architektura to kompletny analogowy front-end, który implementuje nowy mechanizm anulowania 

interferencji, w tym dynamiczną konwersję w dół. Część analogowa oznaczona linią przerywaną została 

prototypowana w technologii CMOS. Wspiera współ-integrację ze starszymi systemami, umożliwia 

niską produkcję i działa przy niskiej mocy. Druga architektura obejmuje pojedynczą strukturę anteny z 

natywną izolacją pomiędzy jej portami i aktywną siecią anulowania w portach antenowych. Ta 

struktura anteny jest zwarta i, w połączeniu z siecią eliminującą, oferuje solidną izolację z samo-

interferencją w zmieniających się warunkach działania. Trzecia architektura implementuje 

innowacyjny duplekser, który umożliwia wykorzystanie starszej jednoportowej anteny do komunikacji 

FD. Ten duplekser jest prototypowany w technologii SoI CMOS, jak pokazano linią przerywaną. Te trzy 

architektury mają na celu integrację w kompaktowych radiotelefonach i oferują określone korzyści i 

cechy, które można wykorzystać w różnych aplikacjach. Dlatego nie są one przeznaczone do 

połączenia. 

8.3.2.1 Front-end z automatyczną eliminacją zakłóceń 

W kompaktowych urządzeniach radiowych FD przestrzeń kosmiczna nie pozwala na zaawansowane 

rozwiązania antenowe zapewnić wysoką izolację SI. Ponadto, zmienne środowisko bliskiego pola (np. 

Osoba trzymająca urządzenie) ciągle zmienia wielkość i fazę samo-przenikającej się, wymagającej 



adaptacyjnego rozwiązania. Eksperymenty wykorzystujące dwie skrzyżowane anteny dipolowe WLAN 

jako prostej anteny FD wykazały, że izolacja 25 dB jest rozsądnym założeniem. Pozostawia to miejsce 

na poprawę 20-40 dB w domenie analogowej, zanim samo wąskie gardło stanie się samo-zakłóceniem 

spowodowanym przez odbicie na pobliskich obiektach. Biorąc pod uwagę ten scenariusz, 

przedstawiono innowacyjną i nowatorską architekturę front-end. Ten projekt zapewnia anulowanie 

przez odjęcie samo-interferencji na analogowym paśmie podstawowym odbiornika w oparciu o 

przesyłany sygnał RF. Ta topologia nadaje się głównie do aktywnej stymulacji izolacji umiarkowanego 

rozwiązania anteny, np. Gdy antena zapewnia umiarkowaną izolację 15-20 dB, do 30-45 dB, zanim 

odbicia staną się dominującą interferencją. Odbicia te są następnie anulowane w cyfrowym pasie 

podstawowym przez drugie anulowanie ścieżka, która uwzględnia opóźnienie w domenie cyfrowej. 

Mocną stroną tej architektury jest to, że tłumienie, przesunięcie fazowe i konwersja w dół mogą być 

łączone w jeden składnik funkcjonalny: mikser wektora modulatora. Jednakże, ponieważ punkt 

anulowania znajduje się w analogowym przetwarzaniu pasma podstawowego, silne samo-

przeszkadzanie jest w pełni obecne na wejściu LNA. Aby zapobiec utopieniu słabego leżącego pod 

spodem pożądanego sygnału, wymagana jest wysoka liniowość w pierwszych etapach odbierania. 

Można to osiągnąć, stosując pierwszą architekturę mixera zarówno dla głównego miksera, jak i 

modulatora wektorowego. Symulacje obwodów potwierdziły wyjątkowy potencjał tej architektury i 

wskazały, że wady można rozwiązać za pomocą odpowiednich topologii obwodów. Rysunek 8.6 

 

 

pokazuje uproszczony schemat odbiornika z włączeniem miksera miksującego w dół. Zasadniczo, 

zarówno VM, jak i główny mikser RX są cztero-fazowo przełączanymi mikserami rezystorowymi, które 

utrzymują wysoką liniowość przy dużych mocach samo-interferencji. Modulator wektorowy jest 

plastrowaną wersją głównego miksera RX, zawierający multipleksery w każdym wycinku, które kierują 

czterofazowy prąd wyjściowy do odpowiednich faz pasma podstawowego. Ilość wycinków VM określa 

liczbę punktów konstelacji fazy / amplitudy, które można pokryć, a tym samym ilość anulowania, którą 

można osiągnąć dzięki efektom kwantyzacji. W tym celu stosuje się 31 plastrów umożliwiających 27,1 

dB anulowanie SI. Prototypowy front-end pokrywa obszar 2 mm2 w CMOS 65 nm i został sprawdzony 

na podstawie pomiarów. Wydajność z automatycznym usuwaniem zakłóceń mierzono dwiema 

skrzyżowanymi antenami dipolowymi WLAN (izolacja mierzona ~ 30 dB) i wielotonowym sygnałem 



podobnym do 802.11a przy szerokości pasma 16,25 MHz, co daje całkowitą wartość anulowania ponad 

45 dB. Badano także odporność na szumy fazowe w trybie FD przy użyciu tego samego syntezatora 

częstotliwości konwersji w górę iw dół. Taka odporność jest wymagana, ponieważ eksperymenty 

pokazują, że różne syntezatory generujące nieskorelowany szum fazowy -38 dBc w pasmie będącym 

przedmiotem zainteresowania indukują łączny poziom szumów wynoszący -35 dBc, ograniczając 

anulowanie. Pomiary te wykazały bardzo wysoką odporność na szumy fazowe w FD. 

8.3.2.2 Antena podwójnie spolaryzowana i usuwanie aktywnych analogów 

Konstrukcja struktury anteny FD jest ukierunkowana na wysoką wewnętrzną izolację i niską krzyżową 

polaryzację pomiędzy portami anteny nadawczej i odbiorczej. Taka izolacja jest tradycyjnie osiągana 

dzięki elementom wielokanałowym, stosującym osłony radiacyjne  i / lub destrukcyjne wzorce 

promieniowania, aby zapobiec wyciekowi z transmisji do anteny odbiorczej (-ych). W przypadku 

celowania w strukturę anteny o małym współczynniku kształtu atrakcyjna jest alternatywna 

architektura zbudowana na pojedynczym elemencie anteny o ortogonalnej polaryzacji. Taka struktura 

anteny została przedstawiona na rysunku 8.5, gdzie nadajnik i odbiornik są połączone z odpowiednimi 

płaszczyznami polaryzacji przez dwa porty antenowe. Spełnienie zarówno wymagań izolacji, jak i 

polaryzacji krzyżowej Jednocześnie jest to bardzo trudne, szczególnie w przypadku kompaktowych 

rozwiązań antenowych, w których oba gniazda wzbudzenia są blisko rozmieszczone, a pasożytnicze 

połączenie między nimi jest wysokie. Te projekty łączą różne mechanizmy wzbudzania, takie jak sieci 

sprzężone z gniazdem i wielopunktowe sieci zasilające w strukturę anteny w stosie, aby uzyskać 

atrakcyjne wartości izolacji. Skumulowana struktura składa się z dwóch kwadratowych łat i 

symetrycznej sieci wzbudzenia. Stosowana jest również polaryzacja dwu liniowa, ponieważ polaryzacja 

liniowa zasadniczo nie jest zależna od częstotliwości pracy (w przeciwieństwie do anteny kołowo 

spolaryzowanej). Aby umożliwić niskoprofilową, tanią i łatwą integrację, te projekty są wdrażane przy 

użyciu technologii mikropaskowej. W przypadku anteny mikropaskowej podwójną spolaryzowaną 

liniowo operację uzyskuje się za pomocą pary kanałów sond, aby odpowiednio wzbudzić dwa 

prostopadłe tryby podstawowe z pojedynczej wiązki promieniowania. Dyskryminacja między dwiema 

polaryzacjami mogłaby jednak zostać osłabiona przez niepożądane tryby wyższego rzędu, które mogą 

powodować polaryzację krzyżową. Aby powstrzymać polaryzację krzyżową w każdym porcie 

zasilającym podwójnie spolaryzowanej anteny mikropaskowej, poprawiając w ten sposób poziom 

izolacji pomiędzy portami, struktura anteny zawiera symetryczną sieć wzbudzenia z podwójnym 

zasilaniem z różnicą fazową wynoszącą 180° i para szczelin sprzęgających kryteriami optymalizacyjnymi 

były zmniejszenie współczynnika kształtu, zwiększenie izolacji z automatyczną separacją i poprawienie 

dopasowania impedancji. Uzyskana geometria anteny drugiego prototypu o wartości 60 x 60 x 8 mm 

jest zilustrowane na rysunku 8.7  

 



i składa się z dwóch kwadratowych łat i trzech warstw podłoża o tej samej grubości i stałej 

dielektrycznej. Płaszczyzna pozioma (PORT 1) realizuje podziałkę 1/2, a polaryzacja pionowa (PORT 2) 

jest wzbudzana przez linię mikropaskową o mocy 50 W i wewnętrzną przepustowość. Do oddzielenia 

dwóch kwadratowych łat dodano sztywny materiał dielektryczny o stałej dielektrycznej 2,5. Podane 

parametry są bardzo atrakcyjne dla FD, oferując ponad 50 dB izolacji anteny, 6,5 dB wzmocnienia 

anteny i 75% wydajności anteny przy szerokości pasma 10 MHz. Te pomiary są również wykonywane 

przy szerokości pasma 80 MHz, co wskazuje na niewielki spadek wydajności. Pomiary wskazują jednak 

na znaczną degradację działania anteny FD, gdy przedmioty są umieszczane lub przemieszczane w 

pobliżu. Aby utrzymać izolację samouszkadzającą w antenie (przed LNA), zaleca się wdrożenie aktywnej 

sieci anulowania działającej pomiędzy portami antenowymi, jak pokazano na rysunku 8.5. Ta aktywna 

sieć usuwania RF wykorzystuje tłumioną i przesuniętą w fazie kopię transmitowanego sygnału RF, aby 

anulować samo-interferencję w ścieżce odbiornika przed LNA. Wyniki przedstawione w [8] ilustrują 

ulepszone tłumienie samo-interferencji oprócz izolacji anteny, skutkując anulowaniem 62 dB. Prototyp 

anteny w połączeniu z aktywną siecią usuwania został włączony do prototypu transceivera FD 

opisanego w sekcji 8.3.4 i został sprawdzony w różnych warunkach działania. 

8.3.2.3 Duplekser wagi elektrycznej 

Rozmiar anteny jest jednym z głównych wąskich gardeł dla kompaktowej integracji FD radia. Technika 

antenowa opisana w poprzedniej sekcji wykorzystuje pojedynczy element anteny, unikając fizycznej 

odległości między tradycyjną strukturą multiantenny . Ten pojedynczy element anteny jest jednak 

specyficzny dla operacji FD i ma dwa porty. Podczas kierowania na gęstszą integrację i kointegrację z 

dotychczasowe systemy, przy użyciu konwencjonalnej anteny z półki, są bardziej atrakcyjne. Takie 

anteny jednoportowe są dostępne w bardzo małych rozmiarach (np. Komponenty SMD) i są już 

zaimplementowane w starszych systemach. Dzieląc tę antenę do następnej operacji pomiędzy 

transceiverem FD a dotychczasowym systemem, można osiągnąć wysoką wydajność implementacji 

podczas projektowania wielostandardowego radia. Używanie takiej konwencjonalnej anteny do 

działania FD oznacza, że nie ma izolacji anteny, i że duplekser jest wymagany, aby zapobiec sprzężeniu 

sygnałów nadajnika z jego własnym odbiornikiem. Ten duplekser łączy transceiver FD z anteną 

pojedynczego portu, jak pokazano na rysunku 8.5. Fale powierzchniowo-akustycznej (SAW) - typowe 

dupleksery są powszechnie stosowane w systemach FDD, aby zapobiec przedostawaniu się sygnału 

nadajnika do odbiornika za pomocą filtrowania. Jednak takich duplekserów nie można stosować w FD, 

ponieważ nie ma separacji częstotliwości. Inną opcją jest użycie cyrkulatora do kierowania sygnałów 

nadajnika i odbiornika przez wspólną antenę. Takie pompy cyrkulacyjne zapewniają jedynie 

umiarkowaną izolację około 20 dB i wymagają dodatkowych pętli anulowania przy częstotliwości 

radiowej, aby były odpowiednie dla FD. Podczas kierowania na implementację w radiach 

kompaktowych połączony obieg cyrkulatora i złożony obwód RF są raczej nieatrakcyjne. Zbadano 

alternatywną topologię dupleksu, a mianowicie duplekser bilansu elektrycznego (EBD). Początkowo 

proponowano koncepcję EBD w celu uzyskania przestrajalnych filtrów dupleksera dla FDD, ale jest ona 

również bardzo atrakcyjna dla FD ze względu na jej potencjał do wydajnej implementacji w technologii 

CMOS, jej wysoki współczynnik izolacji, aby zapobiec wyciekom w kierunku własnego odbiornika i jego 

elastyczności strojenia. Zasada działania EBD została przedstawiona na rysunku 8.5; składa się głównie 

z transformatora hybrydowego i sieci balansowej. Sieć bilansu elektrycznego jest zasadniczo 

przestrajalną sztuczną impedancją obciążenia, która jest dostosowana do impedancji anteny tak, że 

przesyłane sygnały nie są propagowane przez transformator do jej własnego odbiornika. Sieć 

balansowa jest przestrajana w celu obsługi wykorzystania szerokiej gamy typów anten (z różnymi 

impedancjami) i śledzenia ewentualnych zmian impedancji anteny z powodu, na przykład, 

dynamicznych warunków działania lub poruszających się obiektów w pobliżu anteny. EBD to obwód 

RF, który wykonuje samoczynne usuwanie zakłóceń bardzo blisko anteny. Chroni to pierwsze elementy 



odbiornika przed nasyceniem z powodu samo-interferencji i zniekształceń spowodowanych przez 

upośledzenia nadajnika (np. Nieliniowość, szum fazowy) w anulowaniu. Ponadto, ze względu na czysto 

pasywną strukturę EBD, wszelkie produkty szumowe i nieliniowe generowane w nadajniku są również 

anulowane przez sam obwód. Niedawno wprowadzono topologię EBD i zatwierdzono prototyp dla 

aplikacji FD. Prezentowany prototyp EBD zawiera ośmiokątny transformator, sieć balansową RC z 

przestrajalną pojemnością i oporem oraz bufor różnicowy odbiornika w technologii 180 nm UMC 

CMOS. Układ obejmuje obszar 1,5 x 1,5 mm i jest zawarty w prototypie urządzenia nadawczo-

odbiorczego FD opisanym w rozdziale 8.3.4. Opracowano inteligentny algorytm strojenia [28], aby 

szybko dostroić i śledzić optymalną konfigurację sieci wagi. Pomiary walidacyjne wskazywały na kilka 

istotnych problemów, o których mowa w: 

● Utrata implementacji w ścieżce RF nadajnika i odbiornika o wartości około 6 dB: mimo że strata ta 

wydaje się być dość wysoka, jest porównywalna ze starszymi systemami FDD. 

● Duża zależność impedancji anteny od częstotliwości i warunków działania 

(np. przemieszczanie obiektów w pobliżu anteny); Niezbędne jest dynamiczne (ponowne) dostrojenie 

sieci bilansowej. 

● Ograniczona szerokość izolacji: EBD oferuje wyjątkowo wysoki pik izolacji > 90 dB w stanie 

równowagi, ale jego szczytowy kształt widmowy ogranicza średnia izolacja na szerszej szerokości 

pasma. Ten szczytowy kształt jest spowodowany przez zmienność impedancji anteny na 

częstotliwościach (in-band). Ponieważ sieć balansowa nie może być zaprojektowana do śledzenia 

impedancji anteny nad chwilową przepustowością, konieczne jest nowatorskie podejście do 

projektowania w celu zwiększenia szerokości pasma operacyjnego. 

● Zniekształcenia w sieci bilansowej przenikają do odbiornika. Transformator EBD nie eliminuje 

zniekształceń generowanych w sieci równoważącej w celu wycieku w kierunku odbiornika. To 

bezpośrednio ogranicza moc nadawania, aby zapobiec nieliniowości generowanej w sieci 

równoważącej. Odkrycie to wskazuje na ścisłe wymaganie liniowości w sieci bilansowej, aby wspierać 

tranzytowe moce większe niż -10 dBm.  

Ten prototyp został przeprojektowany w celu zwiększenia wydajności FD. Prototyp ten został 

zaimplementowany w CMOS o grubości 180 nm (SoI). Alternatywną topologię sieci balansowej, jak 

pokazano na rysunku 8.8, 



 

 

zastosowano w celu osiągnięcia wysokiej liniowości i swobody strojenia przy zachowaniu wydajności 

implementacji. Czterowymiarowa zdolność dostrajania w sieci równoważącej umożliwia dostrojenie 

rzeczywistej i wyobrażonej impedancji na częstotliwości i wykupienie przepustowości za pomocą 

średniego SIC, podczas gdy sieć R / C pierwszego prototypu obsługuje tylko strojenie pojedynczego 

piku izolacji na całej częstotliwości. Należy zauważyć, że przeciwstawiając się pierwszemu prototypowi, 

preferowana jest topologia jedno-końcowa po stronie odbiornika transformatora hybrydowego, aby 

uniknąć SI trybu wspólnego i umożliwić działanie o wysokiej mocy. 

8.3.3 Cyfrowe rozwiązania pasma podstawowego dla transceivera pełnego dupleksu 

Problem anulowania samo-interferencji w domenie cyfrowej przypomina usuwanie echa w modemach 

cyfrowych linii abonenckich (DSL), przekaźnikach komórkowych i wzmacniaczach cyfrowej transmisji 

wideo (DVB). Stąd te same zasady stosowane w tłumikach echa modemu DSL mogą być stosowane w 

systemach radiowych FD w celu złagodzenia samo-interferencji. W transmisji bezprzewodowej FD 

wymagania są bardziej restrykcyjne i wymagające. W porównaniu z tłumikami echa DSL, szerokie 

pasmo częstotliwości i nieliniowe efekty spowodowane zaburzeniami RF i analogowymi powodują, że 

samozakłócenie w kompaktowych radiotelefonach FD jest bardziej złożone i trudniejsze do 

naśladowania. Ogólnie rzecz biorąc, przekaźniki mogą cieszyć się względnie wysoką izolacją na 

poziomie anteny, wykorzystując ich większy współczynnik kształtu i możliwość zastosowania anten 

kierunkowych ze względu na ich specyficzne scenariusze zastosowania. Z drugiej strony kanał samo-

interferencji w przenośnych i mobilnych radiotelefonach FD może być zmienny ze względu na 

dynamiczne środowisko, w którym wykorzystywane są urządzenia, podczas gdy kanał echa w DSL i 

pętla interferencyjna (kanał samo-zakłóceń) w przekaźnikach a wzmacniacze są mniej lub bardziej 

statyczne. W odbiorniku FD, anulowanie pre-ADC, w tym izolacja ścieżki odbioru / odbioru (z powodu 

zastosowania oddzielnych anten do nadawania i odbioru lub przez zastosowanie obwodów 

izolacyjnych) i anulowanie RF / analogowe SI, usuwają tylko część samoczynnej interferencji. Obecne 

rozwiązania analogowe oferują do 60 dB możliwości anulowania SI. Ponieważ całkowite 

zapotrzebowanie na anulowanie SI może być większe niż 100 dB, wymagane są techniki anulowania RF 

/ analogowe i cyfrowe SI. Oznacza to, że pozostały SI musi zostać anulowany przy cyfrowym pasmie 

podstawowym. Resztkowa moc SI odbierana w paśmie podstawowym może być do 60 dB wyższa niż 



poziom szumu, a sygnał SI zawiera nieliniowe komponenty utworzone na wzmacniaczu mocy, 

wzmacniaczu lownowym itp. Ogólny schemat blokowy dla cyfrowej rezygnacji jest wyświetlany na 

Rysunku 8.9.  

 

Znane transmitowane dane są wykorzystywane do oszacowania kanału SI, którego dokładność zależy 

od stosunku samo-zakłóceń do szumu. W rzeczywistym scenariuszu kanał SI zawiera wielościeżkowe i 

może dynamicznie się zmieniać. Korzystając z oszacowanych komponentów liniowych i nieliniowych, 

szacuje się całkowitą interferencję własną od odebranego sygnału. Maksymalne osiągalne anulowanie 

samo-interferencji zależy od dokładności oszacowania kanału i dokładności modeli nieliniowych. 

Ponadto skuteczność anulowania zależy od anulowania pre-ADC, ponieważ może to spowodować 

podniesienie poziomu hałasu. Jedną z głównych wad nadajników wpływających na wydajność 

anulowania SI jest nieliniowość wzmacniaczy mocy. Aby wyeliminować komponenty interferencyjne 

spowodowane nieliniowością, potrzebny jest model dla nieliniowości. Jednym z powszechnie 

stosowanych modeli nadajników jest model Hammersteina, będący kaskadą statycznej nieliniowej 

części, po której następuje filtr liniowy. Jest to powszechnie stosowana metoda modelowania PA z 

pamięcią i naturalny wybór do modelowania kaskady PA i selektywnego kanału selektywnej 

interferencji częstotliwości, jak pokazano na rysunku 8.10.  

 

Wydajność samozasilania opartego na modelu Hammersteina została zademonstrowana na podstawie 

wyników symulacji na rysunku 8.11.  

 



 

 

Sygnał jest sygnałem OFDM z 52 podnośnymi. Wzmacniacz mocy (PA) w nadajniku został 

zmodyfikowany przy użyciu modelu Modified-Saleh I. Parametr OBO na rysunku 8.11 wskazuje wartość 

back-off wzmacniacza mocy użytą w symulacjach. Back-off definiuje się tu jako różnicę między 

poziomem nasycenia modelu PA i szczytową mocą sygnału wejściowego PA. Parametr INR to stosunek 

mocy samo-zakłóceń-tonoise przed anulowaniem pasma podstawowego. Duplekser na Rysunku 8.10 

jest elektronicznym obwodem eliminującym zakłócenia samoobsługowe oparte na równowadze 

elektrycznej. W odbiorniku sygnał używany do anulowania SI jest generowany przy użyciu modelu 

Hammersteina. Statyczna nieliniowość jest modelowana jako funkcje wielomianowe trzeciego i 

piątego rzędu, a część liniowa jest filtrem FIR. Współczynniki filtru FIR są szacowane przy użyciu z góry 

określonego sygnału treningowego. W praktycznym urządzeniu nadawczo-odbiorczym FD, izolacja SI 

dla sygnału szerokopasmowego nie jest jednolita w interesującym paśmie. Na przykład, układ 

tłumienia samo-zakłóceń analogowych opartych na równowadze elektrycznej jest dostrajany z 

określoną częstotliwością (zwykle w środku pasma), a następnie poziom izolacji pogarsza się, gdy idzie 

się dalej od dostrojonego punktu . Różnica ta może osiągnąć 15 dB lub więcej. Selektywność 

częstotliwościowa izolacji SI zwiększy złożoność estymacji parametrów modelu Hammersteina. Na 

przykład w przedstawionych powyżej symulacjach długość FIR wynosiła 52 razy. Jedno rozwiązanie 

łagodzące skutki selektywnego odbioru częstotliwościowego izolacji ścieżki może być 

nierównomiernym anulowaniem SI w paśmie, tj. pasmo może być podzielone na kilka podpasm, a 

następnie anulowanie SI jest przeprowadzane w każdym podpaśmie niezależnym od innych podpasm, 

jak przedstawiono na rysunku 8.12.  

 

 



 

Inne nieidealne właściwości zmniejszające wydajność usuwania SI obejmują nierównowagę IQ, 

przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe oraz szum fazowy. Powszechne jest to, że ich 

wpływ na odbierany sygnał zakłóceń własnych nie może być oszacowany za pomocą prostego 

estymatora kanału zastosowanego w estymacji kanału między węzłami. Jednak wszystkie zjawiska są 

dobrze zrozumiałe i zaproponowano wiele technik w literaturze otwartej, aby oszacować i 

zrekompensować je, patrz np. I odnośniki w nich. 

8.3.4 Prototypowe projektowanie i testowanie transceivera 

Wdrożenie prototypowych transceiverów umożliwia ocenę FD komunikacja w praktycznych 

środowiskach operacyjnych. W tym celu analogowe oraz antenowe anulowanie zintegrowano w 

dwóch różnych prototypowych transceiverów FD. Pierwszy prototyp, jednoportowy węzeł radiowy 

anteny, przedstawiono na rysunku 8.13 (a).  

 

Transceiver łączy w sobie duplekser bilansu elektrycznego i algorytmy usuwania pasma 

podstawowego. Płyta radiowa WARP v3 i framework WARPLab 7 zostały użyte do integracji. Obwód 

bilansu elektrycznego łączy się między portami RF urządzenia WARP a anteną z pojedynczym portem i 

izoluje odbierane sygnały z przesyłanych sygnałów. Funkcja pasma podstawowego, w tym sygnały 

testowe i cyfrowe anulowanie pasma podstawowego, została zaimplementowana w programie 

MATLAB. Sygnał OFDM z 64 podnośnymi i sygnałem 20 MHz szerokości pasma została wykorzystana 

jako przebieg sygnału testowego. W demonstratorze zastosowano dwa liniowe schematy cyfrowej 

eliminacji zakłóceń, oparte na domenie czasu i dziedzinie częstotliwości. Drugim zaimplementowanym 

prototypem FD jest dwuportowy węzeł radiowy anteny. Ten transceiver FD integruje podwójnie 

spolaryzowaną antenę i sieć aktywnego anulowania opisaną wcześniej w części 8.3.2. Architektura 

nadajnika-odbiornika radiowego została przedstawiona na rysunku 8.13 (b).  



 

Podobnie jak w przypadku węzła radiowego z pojedynczą anteną, do integracji została użyta płyta 

radiowa WARP v3 i framework WARPLab. Pasmo podstawowe FD i blok eliminacji cyfrowej są również 

takie same jak w prototypie pojedynczej anteny. Aktywna sieć anulowania jest dostrajana za pomocą 

algorytmu gradientowego spadku, który jest zaimplementowany w zewnętrznym mikrokontrolerze. 

Zaimplementowane prototypy sprzętu nadawczo-odbiorczego dla anteny jednoportowej i 

dwuportowej anteny przedstawiono odpowiednio na rysunku 8.14 (a) i (b).  

 

Platforma oceniająca FD opiera się na dwóch węzłach radiowych FD, które komunikują się za pomocą 

bezprzewodowego łącza punkt-punkt FD, jak pokazano na rysunku 8.15 

 

dla rozwiązania z anteną jednoportową. Pomiary oceny przeprowadzono w nieekranowanym 

otwartym laboratorium środowisko z ludźmi i obiektami zbliżającymi się do węzłów radiowych FD. 

Kanały w paśmie ISM 2,4 GHz zostały wykorzystane i zatwierdzono różne moce transmisji i schematy 

modulacji. Rysunek 8.16  



 

ilustruje wydajność systemu z rozwiązaniem anteny jednoportowej na różnych odległościach łącza, gdy 

transmitowany jest sygnał BPSK z mocą wyjściową WARP 0 dBm. Wartość wektora błędu (EVM) 

konstelacji po demodulacji została zmierzona w obu węzłach radiowych, gdy węzły działają w FD iw 

półdupleksie (brak SI). Wyniki pokazują, że wydajność EVM podczas operacji FD ściśle odpowiada 

wydajności trybu półdupleks. Oznacza to, że SI jest wystarczająco zredukowany przez rozwiązania SIC, 

aby utrzymać SNR w odbiorniku. Główne ograniczenia związane z odległością łącza wynikają z 

problemów liniowości pierwszego prototypu EBD omówionego już w części 8.3.2. Całkowite 

wyeliminowanie zakłóceń samoczynnych zapewniane przez jednoportowy węzeł radiowy anteny 

wynosi 65 dB w paśmie 20 MHz. 

Rysunek 8.17  

 

ilustruje wydajność systemu z rozwiązaniem anteny dwuportowej w różnych odległościach łącza, gdy 

sygnał 64 QAM jest transmitowany z mocą nadawczą WARP 0 dBm. W tym przypadku FDAC na rysunku 

8.17 reprezentuje EVM, gdy stosuje się tylko anulowanie analogowe w celu zredukowania SI 

(analogowa SIC wynosi 60 dB w 20 MHz BW), FDADC reprezentuje EVM, gdy stosowane są zarówno 

analogowe, jak i cyfrowe anulowanie (cyfrowe anulowanie zapewnia 30 dB dodatkowego SIC), a HD to 

wydajność EVM łącza półdupleksowego. Uzyskane wyniki pokazują, w jaki sposób łącze FD zapewnia 



podobną wydajność do połączenia half-duplex, a jedynie niewielka degradacja EVM wynosząca 2% jest 

obserwowana przy maksymalnej odległości łącza wynoszącej 16 metrów. Podsumowując, 

przeprowadzone pomiary wydajności wskazują, że osiągalna zdolność do samoczynnej eliminacji 

zakłóceń wynosi od 65 dB do 90 dB w paśmie 20 MHz, z rozwiązaniem anteny jednoportowej i 

dwuportowej anteny. Mimo że nie udało się osiągnąć docelowej eliminacji interferencji 100 dB za 

pomocą tych prototypów sprzętowych, wyniki są zachęcające, ponieważ istnieją już zidentyfikowane 

rozwiązania pozwalające przezwyciężyć ograniczenia wynikające z pierwszych prototypów 

implementacji. 

8.3.5 Systemy z wieloma dupleksami z wieloma antenami 

Wiadomo, że osiągnięcie przestrzennego wzmocnienia kanału bezprzewodowego za pomocą wielu 

technik antenowych w systemach MIMO jest jednym z najważniejszych przełomów w technologii 

bezprzewodowej w ciągu ostatnich kilku dekad . W związku z tym dobrze wiadomo, że jeśli FD będzie 

szeroko stosowany, musi działać dobrze w systemach MIMO. Jednak rozszerzenie schematu FD, a 

dokładniej anulowanie samo-interferencji, na konfigurację MIMO, nie jest bynajmniej proste. 

Faktycznie operacja FD i współistnienie z technologią MIMO jest obecnie znana jako ważna bariera w 

popularyzacji technologii FD. Problem w projektowaniu i implementacji systemu FD MIMO jest 

wielozakresowy, ponieważ każdy sygnał transmisyjny koliduje ze wszystkimi lokalnymi odbieranymi 

łańcuchami antenowymi / RF, jak pokazano na rysunku 8.18, gdzie zakłada się, że każda antena może 

nadawać i odbierać w tym samym czasie (pojedynczy praca w trybie pełnego dupleksu anteny) za 

pomocą cyrkulatora lub obwodu dupleksera. Wykazano, że sprawność widmowa FD MIMO jest 

jednakowo lepsza niż jego zoptymalizowany odpowiednik półdupleksowy i prawie się podwaja, gdy 

działa w ramach ograniczeń zakresu dynamicznego. Podobne podejście zastosowano w celu uzyskania 

osiągalnych szybkości przekaźnika FD MIMO opartego na dekodowaniu i przekazywaniu oraz techniki 

zwiększania dolnej granicy dla szybkości transmisji. Gdy stosuje się wiele anten w transceiverze FD, 

jednym ze sposobów tłumienia samo-interferencji byłoby zastosowanie dodatkowych przestrzennych 

stopni swobody, tj. Poprzez zastosowanie technik takich jak formowanie wiązki, sterowanie null i 

wstępne kodowanie w celu tłumienia samo-interferencji. Jedna z pierwszych propozycji systemu FD 

MIMO wymaga anten 4M do zbudowania radiotelefonu MIMO z anteną FD M, a nawet wtedy nie 

zapewnia wymaganej eliminacji samo-zakłóceń dla systemów Wi-Fi (pasmo 20 MHz), aby osiągnąć 

oczekiwane podwojenie wydajność. W kontekście przekaźników FD MIMO omówiono kilka analiz i 

zawarte w nich odwołania). Z drugiej strony, zakładając, że w obwodach RF i analogowym osiąga się 

pewien poziom eliminacji samoczynnej interferencji FD MIMO, rozwiązania w cyfrowym paśmie 

podstawowym w celu stłumienia pozostałych resztkowych samo-interferencji i jej nieliniowego 

komponentu są wspólnym podejściem w analizie takie systemy, w których motywuje się rozwój 

niezawodnych technik przetwarzania sygnałów w celu złagodzenia pozostałościowej samo-

interferencji. Nieliniowe modelowanie i anulowanie samo-interferencji z uwzględnieniem wpływu 

nierównowagi IQ i nieliniowości wzmacniacza mocy i pamięci zostało zbadane w [48], podczas gdy 

algorytmy wstępnego kodowania w cyfrowym paśmie podstawowym zostały użyte w celu złagodzenia 

pozostałościowej samo-interferencji dla FD System MIMO. Analizy te pokazują, że oprócz anulowania 

samo-interferencji w obwodach RF i analogowych, zastosowanie algorytmów wstępnego kodowania 

w cyfrowym pasmie podstawowym może pomóc w poprawie wydajności systemu. Wydajność tych 

rozwiązań, podobnie jak w przypadku ich pojedynczych anten, zależy od dokładności estymacji kanału 

samo-interferencyjnego MIMO, a także od tego, jak dokładnie estymowane i modelowane są 

nieliniowe komponenty samo-interferencji. W podejściu alternatywnym, wstępne kodowanie było 

stosowane w rodzaju mieszanego podejścia sygnałowego w celu anulowania samo-interferencji FD 

MIMO, podczas gdy kształtowanie wiązki jest wykorzystywane w transmisji sygnału. W większości 

wyżej wymienionych technik zakłada się, że już samo anulowanie samo-interferencji przy 



częstotliwości radiowej jest już osiągnięte, co w połączeniu z rozsądną izolacją nadawczo-odbiorczą, 

może zlikwidować znaczną ilość samo-interferencji. Inne podejścia proponują zastosowanie 

dodatkowych łańcuchów odbierania / nadawania w celu odtworzenia komponentu samo-interferencji, 

co nie jest uzasadnione ze względu na dodatkowy koszt / złożoność projektu / implementacji 

przekaźnika MIMO. Niewiele trwa dyskusja na temat praktycznych rozwiązań w celu anulowania / 

łagodzenia samo-interferencji z wielu nadajników systemu MIMO na poziomie RF / analogowym. 

Prostym podejściem byłoby rozszerzenie eliminacji samo-interferencji w rozwiązaniach z pojedynczym 

wejściem z jednym wyjściem do systemu MIMO za pomocą dedykowanego obwodu anulowania dla 

każdego sygnału nadawczego w każdym łańcuchu odbiorczym nadajnika-odbiornika MIMO. To jednak 

wykładniczo zwiększa złożoność systemu nadawczo-odbiorczego FD MIMO. Niedawno 

zaproponowano praktyczną metodę pokonania wyzwalania polegającego na anulowaniu samo-

interferencji pomiędzy wszystkimi łańcuchami nadawczo-odbiorczymi FD MIMO. Zamiast 

wprowadzenia oddzielnej kopii obwodu anulowania dla każdej pary łańcuchów nadajnika-odbiornika 

MIMO i algorytmu anulowania dla każdej pary łańcuchów, które doświadczają tak zwanej przenikania, 

zastosowano tylko jeden obwód anulowania na łańcuch odbiorczy. Ponadto założono, że łańcuchy 

MIMO są kolokowane i mają podobne środowisko, tak że kanały samo-interferencji ze wszystkich 

łańcuchów transmisyjnych do każdego łańcucha odbiorczego są wspólne. Co więcej, stosuje się sposób 

szacowania kanałów samointerferencji ze wszystkich łańcuchów transmisji do każdego z łańcuchów 

odbiorczych jednocześnie, co poprawia ogólną wydajność, która w przeciwnym razie ulegałaby 

degradacji liniowej z liczbą anten MIMO na każdym końcu łącza. Prace zostały prototypowane, a 

wydajność proponowanych programów została oceniona przy użyciu gotowych radiotelefonów i 

sprzętu testowego. Pozostaje pytanie, czy założony wspólny kanał dla M łańcuchów transmisyjnych dla 

każdego łańcucha odbiorczego jest zawsze dobrym oszacowaniem kanałów samo-interferencji MIMO. 

Ponadto anulowanie samo-interferencji z wykorzystaniem opóźnienia i tłumienia w domenie RF ma 

swoje własne ograniczenia w odtwarzaniu dużych opóźnień. Ogólnie rzecz biorąc, anulowanie samo-

interferencji w systemach MIMO nadal wymaga starannego rozważenia i nowatorskich podejść. 

Ponadto, aby zwiększyć zaufanie, rozwiązania te muszą zostać wdrożone na prawdziwych urządzeniach 

nadawczo-odbiorczych, a wydajność należy porównać z systemami MIMO pod względem osiągalnej 

przepustowości w różnych kanałach. Tymczasem rozwiązania cyfrowe mogą pomóc w poprawie 

ogólnej eliminacji zakłóceń w działaniu systemów FD MIMO 

8.4 Transmisja full-duplex w sieciach bezprzewodowych 

8.4.1 Ogólne 

Transmisja FD jest atrakcyjną technologią interfejsu lotniczego w celu poprawy wydajności systemu w 

przyszłych systemach bezprzewodowych i ostatnio zyskała dużą uwagę ze strony środowisk 

akademickich i przemysłu. Ta sekcja przedstawia niektóre wyniki na poziomie systemu lub sieci 

uzyskane w projekcie DUPLO, a także wskazuje na znaczące wyniki badań uzyskane w innych pracach 

badawczych. W sieciach infrastrukturalnych, takich jak sieci komórkowe, planowanie odgrywa 

kluczową rolę w zbieraniu korzyści transmisji FD. Jednoczesna transmisja w górę i w dół wprowadzona 

w trybie FD powoduje dodatkowe zakłócenia wewnątrzkomórkowe i międzykomórkowe. Dlatego, aby 

osiągnąć potencjalny zysk trybu FD, niezbędny jest inteligentny program szeregujący do parowania 

użytkowników łącza w dół i łącza zwrotnego z odpowiednimi mocami transmisji. Ze względu na 

kombinatoryjny charakter parowania wielu użytkowników łącza zwrotnego i łącza pobierającego na 

każdej podnośnej, a także trudność optymalnego przydziału mocy do każdej podnośnej, alokacja 

zasobów w systemach FD w celu maksymalizacji wydajności sieci jest bardzo trudna. Ponadto, chociaż 

moc nadawczą użytkowników łącza zwrotnego można regulować, zakłada się, że moc nadawcza stacji 

bazowych jest stała. W mobilnych sieciach ad-hoc transmisja FD pomaga rozwiązywać problemy z 



ukrytymi węzłami i zmniejszać kolizje, a tym samym zapewnia środki do zwiększania przepustowości 

sieci. W idealnym scenariuszu dwukierunkowego przekazywania FD, w którym samo-interferencja w 

węźle przekaźnikowym jest doskonale anulowana, wykazano, że systemy przekaźników FD generalnie 

osiągają łączność ergodyczną między dwoma końcami dwukrotnie większą niż systemy dupleksowe. 

Ograniczona zdolność do samoczynnej eliminacji zakłóceń w węźle przekazującym zmniejszy 

wzmocnienie FD. Jednakże, np. W przypadku przekaźników infrastruktury, samoczynna interferencja 

może zostać skutecznie anulowana za pomocą rozwiązań antenowych. W przekaźnikach 

wieloprogramowych i mobilnych sieciach ad hoc główne wyzwania związane z transmisją FD są 

związane ze zwiększoną interferencją między węzłami, ponieważ wszystkie aktywne węzły transmitują 

jednocześnie. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie anten kierunkowych w celu zmniejszenia 

interferencji między węzłami. Również wydajny protokół rutowania może być ważnym elementem 

zwiększającym przepustowość od końca do końca. Proponowane są różne rozproszone protokoły MAC 

dla transmisji FD, w tym Contraflow i FD-MAC Zgłoszone zwiększenie przepustowości protokołu FD-

MAC przez transmisję półdupleksową wynosi 70%. Innym protokołem MAC zaproponowanym dla radia 

FD jest Janus. Protokół ten jest oparty na scentralizowanym mechanizmie szeregowania i odnotowano 

osiągnięcie 2,5-krotności przepustowości opartego na systemie półdupleksowym opartego na CSMA / 

CA. 

8.4.2 Transmisja full-duplex w małych systemach radiokomunikacyjnych 

W tej sekcji omówiono potencjalne przypadki użycia transmisji FD w radiu małej sieci systemów 

komunikacji i ocenia osiągalne zyski wydajności w FD transmisja przez półdupleks (HD) w różnych 

konfiguracjach sieci. Omawiane przykłady są oparte na badaniach wydajności systemu 

przeprowadzonych w projekt DUPLO. Scenariusze omówione w tej sekcji wymieniono poniżej. To jest  

warto zauważyć, że wydajność i algorytmy i protokoły związane z ocenione przypadki badania są 

traktowane w skrócie w tej sekcji. 

1. Łącze punkt-punkt jest podstawową jednostką i podstawowym elementem wielu sieci 

bezprzewodowych. Na przykład w bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), każda transmisja pomiędzy 

urządzeniami użytkownika i ich punktem dostępu (AP) może być traktowana jako połączenie punkt-

punkt podczas okresu transmisji. Kolejnym przykładem może być bezprzewodowy backhauling w 

małych wdrożeniach komórkowych na platformach mobilnych, takich jak pociągi, samochody lub 

samoloty. 

2. Samodzielne małe komórki LTE [83-86] ze stacją bazową FD obsługujące wiele urządzeń UE, które 

działają (a) w trybie półdupleksu lub (b) w trybie pełnego dupleksu. Typową realizacją tego 

zastosowania może być mała komórka umieszczona w domu na przykład w obszarze mieszkalnym. 

3. Wiele małych komórek LTE [83-86] ze stacją bazową FD obsługujących UE, które działają (a) w trybie 

pół dupleksu lub (b) w trybie pełnego dupleksu. Typową realizacją tego przypadku może być wdrożenie 

niewielkich komórek w przestrzeni biurowej, na arenie sportowej lub w centrum handlowym, aby 

wymienić tylko kilka. 

8.4.2.1 Łącze punkt-punkt 

Połączenie punkt-punkt między dwoma węzłami stanowi podstawowy przypadek użycia dla transmisji 

FD. Pierwsze wyniki dotyczące wydajności łącza FD są oparte na porównaniu osiągalnego obszaru 

częstotliwości i sumarycznej wydajności energetycznej dla dwukierunkowego połączenia FD lub 

półdupleksa połączenie punkt-punkt z wykorzystaniem przebiegu OFDM wspomaganego prefiksem 

cyklicznym (CP) do transmisji sygnału . Wpływ niedoskonałości urządzenia nadawczo-odbiorczego na 

wydajność łącza FD został uwzględniony w modelu systemu. Nie-idealność jest określana ilościowo 



jako poziom wektora błędu (EVM) i jest modelowana jako szum Gaussa dodany do oryginalnego 

sygnału przez nadajnik. Zakładany transceiver FD tłumi samo-interferencję poprzez trzystopniowy 

proces. Etapy to izolacja anteny, anulowanie RF i cyfrowe anulowanie pasma podstawowego. Rysunek 

8.19  

 

pokazuje osiągalny obszar częstości dla połączeń półdupleksowych i FD o różnych poziomach mocy 

transmisji, przy założeniu, że odległość łącza między węzłami wynosi 20 m. Wyniki wskazują, że przy 

krótkich odległościach transmisji maksymalna stawka sumowa osiągnięta przez łącze FD jest prawie 

dwukrotnie większa niż w przypadku łącza półdupleksowego, gdy moc nadawania wynosi -10 dBm. Gdy 

moc nadawania zostanie zwiększona do 20 dBm, maksymalna poprawa szybkości sumowania zostanie 

zmniejszona do około 20%. Wydajność energetyczna jest również ważna do oceny w porównawczych 

ramach komunikacji FD i half-duplex. W tym celu, zużyta moc transmisji, aby osiągnąć pewien obszar 

szybkości, jest następnie oceniana. Rysunek 8.20  



 

pokazuje możliwe do uzyskania kontury obszaru prędkości z różnymi wartościami poboru mocy. Można 

wywnioskować, że łącze FD może osiągnąć ponad 75% swojego regionu szybkości z 1 dB mniejszym 

zużyciem energii niż łącze półdupleksowe. Ponadto, w obszarze wokół pary szybkości łącza 

nadawczego-łącza zwrotnego {4,5, 4,5} bit / Hz / s, przewaga efektywności energetycznej jest większa 

niż 6 dB. 

8.4.2.2 Jednoosobowe, pełnodupleksowe, małe komórki 

W pierwszym przypadku badania w tej sekcji rozważana jest pojedyncza komórka o promieniu 200 m, 

gdzie lokalizacje użytkowników są losowo generowane i równomiernie rozmieszczone w komórce. 

Stacja bazowa FD ma maksymalną moc nadawczą 30 dBm, a każdy z użytkowników ma moc nadawania 

23 dBm. Urządzenia użytkownika działają w trybie half-duplex. Całkowita liczba użytkowników wynosi 

20, z 10 użytkownikami łącza w dół i 10 użytkownikami łącza w górę. Stacja bazowa wykorzystuje 

iteracyjny algorytm oparty na teorii gier, aby wspólnie optymalizować alokacje mocy łącza w górę i 

podnośną łącza pobierającego oraz alokacje mocy w celu maksymalizacji sumarycznej szybkości 

systemu. Rysunek 8.21  



 

pokazuje skumulowaną funkcję rozkładu (CDF) sumy stawek dla systemu FD, z różnymi wartościami 

anulowania interferencji. Jako punkty odniesienia dla porównania stosuje się FD z równym rozdziałem 

mocy i półdupleksem (TDD) z optymalną podnośną i przydziałem mocy. W tym przypadku można 

stwierdzić, że przy SIC 85 dB, wydajność systemu FD równa się wydajności systemu HD, ale z SIC 110 

dB, obserwuje się 40% wzrost wydajności. Co więcej, wyniki pokazują, że proponowany algorytm 

znacząco poprawił wydajność FD (o około 70%) w porównaniu do równego podziału mocy zasobów, 

podkreślając znaczenie schematu zarządzania zasobami radiowymi w zbieraniu zysków transmisji FD. 

Inny przypadek badania z charakterystyką pikokomórki (promień komórki 40 m, moc nadawania BS 23 

dBm, moc nadawania UE 24 dBm) i inteligentna strategia szeregowania i strategia alokacji mocy w 

stacji bazowej wywnioskowały, że samo-interferencja musi anulować co najmniej 80 dB, aby uzyskać 

wzrost wydajności z FD ponad transmisją half-duplex. Algorytm przydzielania zasobów jest rozszerzony 

do FD-BS z wieloma scenariuszami FD-UE, gdzie podnośne są przydzielane wyłącznie do użytkowników, 

aby zapewnić ortogonalność wśród użytkowników i wyeliminować interferencję między 

użytkownikami. Co więcej, wydajność systemu FD jest oceniana przy różnych ustawieniach systemu, 

takich jak obszar zasięgu komórki i maksymalna moc transmisji węzłów. Ocena na poziomie systemu 

wykazała wyższość techniki FD HD jest bardziej widoczny w przypadku komórek o małym zasięgu i 

niskich węzły mocy transmisyjnej. Na przykład z maksymalną mocą transmisji 5 dBm BS i UE, 39%, 50% 

i 70% zyski mogą być osiągnięte przez FD z odpowiednio 90, 95 i 100 dB współczynnikami eliminacji 

zakłóceń. Dzięki odpowiedniemu przydzieleniu zasobów radiowych można uzyskać znaczne 

zwiększenie wydajności widmowej za pomocą techniki FD z obecnie możliwą eliminacją interferencji 

możliwości. W zależności od lokalizacji użytkowników mobilnych, kanałów propagacji, możliwości 

anulowania autowybrania w BS, mocy transmisji telefonu komórkowego użytkownicy i BS itp., czasami 

lepiej jest używać trybu transmisji HD zamiast transmisji FD. Model systemu pokazano na rysunku 8.22.  



 

Na rysunku 8.23 

 



pokazano, że przy wysokich wartościach eliminacji zakłóceń własnych, planowanie FD przewyższa 

harmonogramowanie HD-TDD, a hybrydowe planowanie przełącza do planowania FD, więc korzystne 

jest przydzielanie każdej szczeliny czasowej do równoczesnej transmisji łącza uplink i łącza w dół. Z 

drugiej strony, przy niskich wartościach eliminacji zakłóceń własnych, planowanie HD-TDD przewyższa 

harmonogramowanie FD, a planowanie hybrydowe rozpoczyna przełączanie się do planowania HD-

TDD, więc korzystne jest przydzielanie przedziałów czasowych transmisji łącza uplink lub łącza 

nadawczego. Badania wydajności systemu z częściowymi informacjami o stanie kanału pokazują, jak 

średnia wydajność wydajności systemu FD (łącze wstępujące plus łącze w dół) przy różnych błędach 

oszacowania kanału powoduje pogorszenie wydajności wraz ze wzrostem błędu szacowania. Można 

łatwo obniżyć wydajność systemu o 10% -20% przy umiarkowanych błędach oszacowania kanału, 

podkreślając w ten sposób znaczenie wysokiej jakości estymatorów kanału z funkcją FD. 

8.4.2.3 Wiele pełnodupleksowych małych komórek 

W tej sekcji przedstawiono wyniki pierwszej symulacji systemu dla operacji FD w środowisku wielu 

małych komórek LTE, przy założeniu, że istnieje tylko jeden sprzęt użytkownika FD (UE) na komórkę. 

Dlatego skupiamy się na badaniu wpływu interferencji między komórkami spowodowanych transmisją 

FD. W rezultacie zapewnia się osiągalną przepustowość systemu z różnymi wartościami eliminacji 

zakłóceń własnych. Tryb półdupleksowy TDD jest używany jako schemat odniesienia w porównaniach. 

Planowanie użytkownika i kontrola mocy nie są uwzględniane w symulacjach. Rozważane są dwa typy 

scenariuszy wdrażania wielu komórek, a mianowicie scenariusze wewnętrzne i zewnętrzne. 

Scenariusze wdrożenia są zgodne z modelami femto i picocell 3GPP. W przypadku scenariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych średnia przepustowość UE zapewnia kierunki DL i UL. Rysunek 8.24 (a) 

i (b)  

 



przedstawiają CDF średniej przepustowości UE w DL i UL scenariuszy wewnętrznych, odpowiednio. Z 

tych liczb, maksimum przepustowość wdrożenia FD jest dwa razy większa niż w przypadku TDD tryb, 

zgodnie z oczekiwaniami. Warto zauważyć, że schemat FD nie tylko przewyższa TDD w reżimie niskiego 

SINR, ale także gwarantuje maksymalną osiągalną przepustowość dla około 50% FD UE, jeśli poziom 

anulowania samo-interferencji wynosi co najmniej 80 dB. Porównując pokrycie FD i TDD w tym 

konkretnym scenariuszu, ten pierwszy jest tylko nieco gorszy niż ten ostatni w DL, podczas gdy oba są 

równe w UL. Podczas gdy elastyczny schemat TDD przewyższa standardowy TDD w DL, działa on gorszej 

w UL. We wszystkich przypadkach, z wyłączeniem FD z samoczynną eliminacją zakłóceń 70 dB, 

stosowany schemat modulacji i kodowania (MCS) ogranicza osiągalną maksymalną przepustowość. 

Rysunek 8.25 (a) i (b) 

 

ilustruje, odpowiednio, średnią przepustowość UE w DL i UL scenariuszy zewnętrznych. W DL tych 

scenariuszy schemat FD z samoczynną eliminacją zakłóceń o wartości co najmniej 80 dB osiąga wyższą 

przepustowość niż standardowy TDD, jednocześnie zapewniając prawie podobny zasięg (niskie 

wartości CDF). Co więcej, około 40% urządzeń FD UE osiąga maksymalną przepustowość w kierunku 

DL. W UL, podczas gdy prawie 30% odbiorników FD UE z samoczynną eliminacją zakłóceń wynoszącą 

co najmniej 90 dB osiąga przepustowość wyższą niż przepustowość użytkowników TDD, tylko około 



20% z nich działa również, gdy poziom anulowania wynosi 80 dB. Zasięg jest w rzeczywistości głównym 

ograniczeniem tego scenariusza: tylko 5% TDD UE jest w stanie wyłączonym w przeciwieństwie do 

prawie 50% napędów FD. Powodem jest dodatkowa interferencja między komórkami w 

rozmieszczeniach FD, a dokładniej DL  Zakłócenia krzyżowe UL i słaba izolacja między zewnętrznymi 

stacjami BS. Na podstawie tych wyników oczywiste jest, że w scenariuszach wewnętrznych z dobrą 

izolacją pomiędzy stacjami BS, pełna konfiguracja dupleksu może przewyższać schematy TDD pod 

względem średniej przepustowości UE, zapewniając jednakowy zasięg, o ile poziom anulowania samo-

interferencji wynosi co najmniej 80 dB. Ponadto, gdy izolacja między stacjami BS jest słaba, zmniejsza 

się zarówno zasięg, jak i osiągalne szybkości transmisji danych dla urządzeń UE z obsługą FD z powodu 

wysokiej interferencji krzyżowej DL do UL. Jednak wyniki te są ograniczone do scenariuszy z 

pojedynczym UE na stronę komórki i potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić, czy nadal utrzymują 

wdrożenia dla wielu użytkowników (więcej niż jeden UE na komórkę). Z drugiej strony, wyniki te 

wyraźnie wskazują na potrzebę technik łagodzenia zakłóceń urządzeń w celu zmniejszenia interferencji 

DL do UL i w rezultacie umożliwienia komunikacji w pełnym dupleksie w scenariuszach ze słabą izolacją 

między węzłami, zwłaszcza BS z wysoką mocą transmisji. Na przykład systemy kontroli mocy i usuwania 

interferencji międzykomórkowej lub schematy koordynacji są obiecujące jako rozwiązania do 

zarządzania zakłóceniami. W innym scenariuszu z niewielkim badaniem komórkowym rozważa się 

przypadkową topologię sieci, w której UE i małe komórki BS są równomiernie rozproszone w obszarze 

sieciowym, patrz Rysunek 8.26.  

 

Urządzenia są w stanie transmitować i odbierać jednocześnie kosztem samowyzwalania. Nawet przy 

zastosowaniu zaawansowanych technik eliminacji zakłóceń i tłumienia anteny nadal pozostaje poziom 

samozszyszczenia, który można modelować jako zmienną losową, która pozwala na emulację różnych 

konfiguracji (nie) na linii wzroku. Zasadniczo ta struktura analityczna oparta jest na koncepcjach 

geometrii stochastycznej. Topologia sieci jest modelowana za pomocą procesu punktowego Poissona, 

natomiast łącza bezprzewodowe śledzą złożony shadowing Log-Normal (LN) i blaknięcie modelu 

Nakagami-m. Wydajność tej sieci ocenia się pod względem wydajności widmowej, a także 

prawdopodobieństwa wyłączenia. Rysunek 8.27  



 

pokazuje, że pod względem średniej wydajności widmowej (ASE) schematy FD stają się bardziej 

atrakcyjne i lepsze od schematu HD, mimo że doświadczają dodatkowych zakłóceń. Na przykład, dla 

poziomów eliminacji interferencji 75 dB (oznaczonych jako? 75 dB na Rysunku 8.27), schemat FD 

prezentuje o 50% wyższą wydajność widmową niż HD. Jeszcze większe zyski można uzyskać, jeśli 

anulowanie samointerferencji zostanie dodatkowo poprawione. 

8.5 Podsumowanie 

Technologia FD zyskała wiele uwagi w ciągu ostatnich kilku lat. Uwaga została przyspieszona, ponieważ 

opracowywane są nowe i interesujące techniki, które próbują rozwiązać jeden z głównych problemów 

komunikacji FD: samo-interferencję w węzłach radiowych. Najbardziej obiecujące techniki pochodzą 

od grup badawczych, które rozważają podejście systemowe, w którym samo-interferencje są 

odrzucane i anulowane w różnych miejscach w radiu, tj. W antenie oraz w domenie RF i cyfrowej. 

Zainteresowanie zastosowaniem FD do przyszłej ewolucji systemów bezprzewodowych znacznie 

wzrosło. Bezprzewodowa transmisja FD jest uważana za obiecującą technikę interfejsu 

bezprzewodowego dla systemów bezprzewodowych 5G, ponieważ zajmuje się kluczowymi obszarami, 

w których potrzebne są ulepszenia systemu, takimi jak sprawność widmowa, pojemność łącza i 

opóźnienie sieci. Aby uzyskać całkowite odrzucenie zakłóceń własnych o wartości przekraczającej 100 

dB, wymagana jest kombinacja technik samowykształcenia i eliminacji zakłóceń. Chociaż cel ten jest 

trudny, najnowszy projekt nadajnika-odbiornika pokazuje już, że jest on możliwy do osiągnięcia nawet 

w przypadku rozwiązania z anteną jednoportową. Osiągnięcie tego w gęsto zintegrowanym radiu 

stanowi kolejne wyzwanie. Cel ten jest ważny, ponieważ umożliwiłby otwieranie aplikacji technologii 

FD na urządzenia kompaktowe. Rozwiązania urządzeń nadawczo-odbiorczych omówione w tym 

rozdziale są potencjalnymi kandydatami na urządzenia kompaktowe FD, chociaż ich pierwsze 

prototypy wciąż pozostają w tyle za docelową wartością 100 dB. W związku z tym przyszłe możliwości 

i potrzeby rozwojowe są związane z poprawą wydajności (zdolność do eliminacji interferencji własnej 

i przepustowość) i ulepszeniami projektu (poprawiona liniowość, rozwiązania architektoniczne 



redukujące szum fazowy, ulepszone algorytmy pasma podstawowego). Inteligentne telefony i inne 

urządzenia radiowe obsługują wiele protokołów radiowych i pasm częstotliwości. Dlatego, z 

praktycznego punktu widzenia bezprzewodowego nadawczo-odbiorczego, ważne jest, aby w 

konstrukcji transceivera FD uwzględnić integrację z innymi protokołami radiowymi w tym samym 

urządzeniu radiowym. Konstrukcja nadawczo-odbiorcza obsługująca elastyczne drukowanie 

dwustronne jest również potencjalnym kierunkiem przyszłych badań. Szansę dla FD w większych 

współczynnikach kształtu należy również rozważyć w odniesieniu do przyszłego 5G, na przykład z 

podłączonymi samochodami. Ponadto rozwój technik FD dla systemów z wieloma antenami jest 

kolejnym potencjalnym kierunkiem badań. Potencjalne przypadki użycia dla FD w sieciach 5G to FD BS 

obsługujące sprzęt użytkownika HD, urządzenie FD UE, połączenia urządzenie-urządzenie, 

przekazywanie, transmisja w sieciach typu mesh i (samo) backhauling. Badania na poziomie systemu 

wskazują, że w systemach o małej powierzchni transmisja FD może zapewnić wzrost wydajności ponad 

półdupleks, nawet przy umiarkowanych poziomach anulowania interferencji w transciwerze FD. W 

związku z tym nie jest konieczne projektowanie operacji FD w oparciu o budżet łącza najgorszego 

przypadku w celu uzyskania korzyści na poziomie systemu bezprzewodowego. Rozwiązanie na 

poziomie systemu może być przystosowane do zmiany trybu pracy pomiędzy transmisją 

półdupleksową a transmisją FD. Naturalnie, wysoka zdolność do anulowania interferencji w 

transceiverze FD jest korzystna w maksymalizowaniu wzmocnienia poziomu systemu transmisji FD. 

Zarządzanie zasobami radiowymi jest kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, gdy 

chcemy efektywnie wykorzystać transmisję FD w sieciach bezprzewodowych. Wraz z wprowadzeniem 

sieci 5G nastąpi znaczny wzrost liczby małych komórek. Zatem koordynacja, samoorganizacja, 

elastyczne i wydajne wykorzystanie zasobów widmowych, planowanie i zarządzanie zasobami 

radiowymi w ogóle są aspektami, które będą fundamentalne dla następnej generacji komunikacji 

bezprzewodowej. Na przykład wpływ ograniczeń sygnalizacji i niedoskonałych informacji o stanie 

kanału (np. W algorytmach planowania) na wydajności systemu, rozwiązania do walki z interferencją 

między komórkami i współistnienie z systemami half-duplex wymagają dalszych badań, aby uzyskać 

więcej kompleksowe spojrzenie na to, jak najlepiej byłoby wdrożyć FD w przyszłych systemach 5G. 

Również protokoły MAC i rozwiązania routingu mogą zostać zoptymalizowane w celu poprawy ich 

wydajności w praktycznych mobilnych sieciach ad hoc. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki omówione w tym 

rozdziale są zachęcające i otwierają drogę do wprowadzenia transmisji FD jako technologii interfejsu 

lotniczego dla przyszłych systemów 5G. 


