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Introducere
Fenomenul de fading apare cu pregnanţă în canalele de transmisiune radio şi se
datorează în special transmisiilor pe căi multiple ale semnalului util. Dacă răspunsul în timp
al canalului cu fading are o durată mult inferioară duratei simbolului atunci fadingul este
neselectiv în frecvenţă. Tipul de fading diferă funcţie de aplicaţie: banda de frecvenţă
utilizată, distanţa şi geometria spaţiului dintre antena emiţătoare şi cea receptoare, viteza de
modificare a acestei geometrii, condiţii atmosferice, etc. Deşi modelarea canalului radio
este în curs de investigare, un model suficient, acceptabil, pentru multe dintre canalele reale
este de a considera relaţia intrare-ieşire a canalului digital de forma:
yk = αk * xk + wk ,
(1)
unde xk şi yk sunt valorile emisă şi recepţionată ale semnalului de date, wk este o valoare
aleatoare responsabilă de caracterul fluctuant în timp (fadingul). Tipul variabilei aleatoare
αk dă şi tipul canalului (Rayleigh sau Rice).
Aşadar, pentru simularea canalului este necesar să se genereze secvenţele αk , xk şi wk
, respectând natura fiecăreia. În (fig.1) este ilustrat modelul canalului considerat precum şi
modul de calcul al BER. Secvenţa de intrare xk este binară, aleatoare, în format NRZ
bipolar. Pentru generarea secvenţei xk se generează o secvenţă, uk, de numere aleatoare cu
distribuţie uniformă în intervalul [0,1) după metoda prezentată în paragraful următor.
Secvenţa dorită se obţine prin transformarea:
xk=2* [2*uk]-1
(2)
wk
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unde [ ] semnifică operaţia de trunchiere la
yk
xk
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Secvenţa αk va avea o distribuţie
Rayleigh sau Rice iar wk este o secvenţă cu Fig. 1 Model pentru simularea şi studiul
distribuţie Gauss ce simulează zgomotul performanţelor BER ale canalului cu fading
plat
AWGN (aditiv, alb şi gaussian).

Generarea secvenţelor aleatoare cu distribuţie uniformă
Generarea numerelor cu distribuţie uniformă se face prin metode recurenţiale, uşor de
realizat prin calcul computaţional. În acest paragraf este prezentată metoda numită a
reziduurilor, dar în [1] se pot găsi şi alte metode. Metoda reziduurilor utilizează formula:

(3)
Xk = [a⋅Xk-1 + c] modulo M.
Toţi termenii ecuaţiei (3) sunt întregi pozitivi, M este un număr (eventual prim) de valoare
mare pentru a asigura o perioadă de repetiţie mare, a este factorul de multiplicare (a<M),
iar c este un increment, uzual 0 sau 1. Metoda generează numere întregi, uniform distribuite
în intervalul [0, M]. Pentru a obţine numere cu distribuţie uniformă în intervalul [0,1], Xk
trebuie împărţit la M. Cele mai utilizate recurenţe sunt (pentru un procesor de 32 biţi):
Xk = 16807⋅Xk-1 modulo (231–1);
Xk = [69069⋅Xk-1 + 1] modulo 232.
Prima variantă oferă o perioadă de repetiţie de (231–2), iar a doua 232.

(4)

Generarea numerelor aleatoare cu distribuţie particulară cunoscută
În acest paragraf este descrisă o metodă de generare a unei secvenţe de numere
aleatoare, Xk, cu o distribuţie particulară cunoscută, în ipoteza cunoaşterii sub formă
analitică a funcţiei, F(x), de repartiţie a probabilităţii variabilei aleatoare X. Deoarece
codomeniul funcţiei F(x) este intervalul [0, 1] şi deoarece F este monotonă pe toată axa
reală, putem construi variabila aleatoare X pornind de la o variabilă aleatoare U, având
distribuţia constantă pe intervalul [0, 1], utilizând transformarea:
X = F-1(U).
(5)
Astfel, generând o secvenţă de numere Uk cu distribuţie constantă pe [0, 1] (după metoda
prezentată în paragraful precedent) şi aplicând transformarea dată prin relaţia (5), obţinem
secvenţa de numere având distribuţia dF(x)/dx.

Generarea numerelor aleatoare cu distribuţii uzuale (Rayleigh, Gauss şi Rice)
Distribuţia Rayleigh. Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie a probabilităţii unei
variabile aleatoare Rayleigh, sunt:
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Deoarece FRy este monoton crescătoare, este şi inversabilă, iar inversa ei, FRy
este :
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Dacă U este o variabilă aleatoare cu distribuţie constantă pe [0,1), atunci prin
transformarea:
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(9)

se poate obţine o variabilă aleatoare distribuită Rayleigh.
Distribuţia normală (gaussiană). Densitatea de probabilitate normală şi funcţia de repartiţie
a probabilităţii corespunzătoare, sunt:
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unde m reprezintă media, σ2 dispersia, iar erf(x) reprezintă funcţia eroare (error function)
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Din cauză că FG(x) nu are o formă analitică explicită, pentru generarea unei secvenţe
de numere, X, distribuite normal, nu se poate aplica direct metoda de generare descrisă în
paragraful precedent. Aceasta se poate face, însă, pornind de la faptul cunoscut că dacă X1
şi X2 sunt două variabile aleatoare normale, cu medie nulă şi aceeaşi dispersie σ2, atunci
variabila aleatoare R, definită prin:

R=

X 12 + X 22 ,

(13)

are o distribuţie de tip Rayleigh. Variabilele X1 şi X2 pot fi, atunci, exprimate astfel

X1 = R⋅cos(2π⋅U1)
X2 = R⋅sin(2π⋅U1),
(14)
unde U1 este o variabilă aleatoare cu distribuţie uniformă pe [0, 1]. Rezultă că o secvenţă de
numere distribuită normal poate fi generată pornind de la două variabile cu distribuţie
uniformă pe [0, 1], prin transformarea:
X=

− 2 ⋅ σ 2 ⋅ ln(U 2 ) ⋅ cos(π⋅U1).

(15)

Distribuţia Rice. Densitatea de probabilitate riceană are forma:
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este funcţia Bessel modificată, de speţa I-a şi ordin zero.

(17)

O variabilă aleatoare, Rc, cu distribuţie Rice, se obţine compunând două variabile
aleatoare normale X1 şi X2, având ambele aceeaşi dispersie σ2, însă doar una cu medie nulă:
Rc =

X 12 + X 22 ,

(18)

Variabila X1 poate fi gândită ca:
X1 = X3 + A,

(19)

unde X3 este o variabilă normală cu medie nulă şi dispersie σ . Atunci rezultă că:
2
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= R 2 + 2 ⋅ A ⋅ R ⋅ cos Φ + A 2

(20)

unde:
(21)

este o variabilă aleatoare cu distribuţie Rayleigh. Utilizând în continuare modul de generare
al variabilei aleatoare distribuită Rayleigh, dat prin (15), se obţine:

Rc =

- 2 ⋅ σ 2 ⋅ ln(U 1 ) + 2 ⋅ A ⋅ − 2 ⋅ σ 2 ⋅ ln(U 1 ) ⋅ cos(π ⋅ U 2 ) + A 2

(22)

Spre deosebire de generarea variabilei aleatoare cu distribuţie Rayleigh, relaţia (15),
relaţia (22) prin care se poate genera o variabilă aleatoare cu distribuţie Rice, implică două
variabile cu distribuţie uniformă.

Performanţele sistemelor de transmisie cu fading plat de tip Rayleigh sau Rice
În diagramele din (fig.2) sunt prezentate curbele BER obţinute prin simularea
canalelor AWGN şi cu fading plat de tip Rayleigh, în conjuncţie cu diferite tipuri de
modulaţii, BPSK, DQPSK deplasat cu π/4 şi 16QAM.
Evident, cele mai bune rezultate sunt date de canalul fără fading (AWGN) pentru care
dependenţa BER(SNR) este exponenţial descrescătoare.
Canalele cu fading de tip Rayleigh sunt mult mai slabe în performanţa BER. Se
observă o dependenţă liniar descrescătoare a ratei erorii funcţie de raportul semnal per
zgomot, BER(SNR), pentru modulaţiile BPSK şi DQPSK deplasat cu π/4, cu o limitare a
BER-ului la valori peste 10-5. Modulaţia 16QAM este impracticabilă în canalele cu fading
plat de tip Rayleigh.
Canalul cu fading Ricean se comportă asemenea celui AWGN pentru K>5. Aceasta
deoarece predomină caracterul nefluctuant. Pentru valori subunitare ale lui K canalul
Ricean este asemănător canalului Rayleigh. Trecerea de la tipul Rayleigh spre cel AWGN,
însă, nu se face liniar. Acest fapt este indicat atât de curbele BER (SNR) din (fig.2b) pentru
K = 1 şi K = 2 cât şi de diagramele din (fig.3).
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Fig. 2. Performanţele BER obţinute prin simularea sistemelor de transmisie: a) canal AWGN şi cu
fading plat de tip Rayleigh cu diferite tipuri de modulaţii; b) canal cu fading plat de tip Rice, K=1,
2, 5, 10 (K2= puterea componentei nefluctuante / puterea totală)

Diagramele din (fig.3) indică situaţia cea mai puţin favorabilă atunci când cele două
componente (fluctuantă – Rayleigh şi nefluctuantă – AWGN) sunt de puteri aproximativ
egale. Performanţele canalului Ricean sunt mult mai slabe chiar şi decât ale canalului
Rayleigh (atunci când canalul ar fi pur fluctuant).

Concluzii:
În această lucrare sunt prezentate metode de simulare a canalelor cu fading plat de tip
Rayleigh şi Rice precum şi performanţele BER ale acestor canale obţinute prin simulări.
Canalul cu fading plat de tip Rayleigh prezintă o dependenţă liniară a BER-ului funcţie de
SNR cu o limitare la BER = 10-5 în timp ce comportarea canalului Rice este puternic
dependentă de balansul puterii între componentele fluctuantă şi nefluctuantă.

BER

BER

K

K2

a)
b)
Fig. 3. Dependenţa ratei erorii de bit (BER) de balansul puterii între componentele
fluctuantă şi nefluctuantă a semnalului recepţionat din canalul Ricean (K2 = puterea
componentei nefluctuante / puterea totală) la SNR = 15 dB.
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