Systemy komunikacji komórkowej w przeszłości przeszły rewolucję mniej więcej raz na dekadę (np.
zupełnie nowy standard), napędzane przez połączenie wymagań rynku i postępu technologicznego.
Myślimy teraz o 5G na etapie badań eksploracyjnych, a konsensus branżowy wskazuje na
komercjalizację około 2020 r. i powszechne przyjęcie do 2025 r. Rynek wymaga, aby 5G obsługiwał
znacznie większą pojemność systemu (100–1000x) niż obecne systemy 4G, które już są blisko granicy
Shannona w systemach komunikacji punkt-punkt. Aby zrealizować cele projektowe 5G, teoria
informacji sugeruje, że istnieją przede wszystkim trzy kluczowe podejścia do osiągnięcia wzrostu
wydajności systemu o kilka rzędów wielkości: (i) sieci o bardzo dużej gęstości: zagęszczenie sieci zostało
już przyjęte w istniejących bezprzewodowych sieciach komórkowych 4G , która jest zasadniczo znana
jako technologia małych komórek, a gęstsza sieć może dodatkowo zwiększyć pojemność sieci; (ii) duże
ilości nowej przepustowości: migracja w kierunku wyższych częstotliwości spowoduje uwolnienie dużej
ilości dostępnej przepustowości w celu obsługi wyższej przepustowości transmisji. W szczególności
komunikacja w zakresie fali milimetrowej („mmWave” dla częstotliwości nośnych 30–300 GHz) może
być obiecującym kandydatem; oraz (iii) wysoka efektywność widma: dzięki zastosowaniu dużej liczby
anten (100 lub więcej), masssive MIMO może znacznie poprawić efektywność widma poprzez znaczne
wykorzystanie dostępnych zasobów przestrzeni. Indywidualnie oczekuje się, że każde z tych podejść
zwiększy przepustowość systemu bezprzewodowego o rząd wielkości lub więcej w porównaniu do
obecnych systemów 4G. Na szczęście te trzy rozwiązania łączą symbiotyczną zbieżność pod wieloma
względami: bardzo krótka długość fali mmWave jest atrakcyjna dla masywnego MIMO, ponieważ
fizyczny rozmiar matrycy antenowej można znacznie zmniejszyć, mniejsze rozmiary komórek są
atrakcyjne dla komunikacji mmWave bliskiego zasięgu, podczas gdy duże zyski z anteny zapewniane
przez masywne MIMO są pomocne w pokonaniu poważna utrata ścieżki sygnałów mmWave.
Rzeczywiście, jeśli istnieje sposób na wykorzystanie każdego z tych podejść, można oczekiwać 1000krotnego wzrostu wydajności dla 5G. Robiąc krok w tym kierunku, mamy już technologię mmWave,
która przyjmuje podstawowe plany projektowe technologii MIMO i podnosi częstotliwość roboczą do
pasma mmWave. To nie tylko robi krok w kierunku znacznego zwiększenia wzmocnienia MIMO
systemu, ale jest także w stanie nieco zrekompensować poważną utratę ścieżki częstotliwości
mmWave, aby umożliwić istnienie realistycznych małych rozmiarów komórek w obszarach zasięgu 200
m. Dlatego naturalnym krokiem byłoby połączenie komunikacji mmWave i masywnego MIMO w
synergii, aby wykorzystać właściwości pokrycia szerokopasmowego zasięgu na żądanie i
zlokalizowanych hotspotów małych komórek za pomocą technologii mmWave, prowadząc do pojęcia
„mmWave masywnego MIMO”, którego należy się spodziewać w celu zapewnienia bezprzewodowej
platformy sieciowej stanowiącej bezprzewodową sieć małych komórek, zapewniającą bardzo wysoką
prędkość transmisji danych. Jednak wiele wyzwań obejmujących teorię i inżynierię komunikacji musi
zostać rozwiązanych, zanim mmWave massive MIMO stanie się rzeczywistością.
WYMOGI KLUCZOWYCH MOŻLIWOŚCI DLA 5G
Sieć bezprzewodowa 5G nie została jeszcze ustandaryzowana. Jednak we wrześniu 2015 r. ITU określiło
wymagania dotyczące kluczowych możliwości dla 5G za pomocą ośmiu kluczowych wskaźników
wydajności, gdzie porównano również linie bazowe obecnego 4G . Są to:
• Szczytowa szybkość danych: Oczekuje się, że szczytowa szybkość danych 5G osiągnie 10 Gbit / s, w
porównaniu z 1 Gbit / s dla obecnych 4G. W pewnych warunkach i scenariuszach 5G obsługuje
szczytową prędkość danych do 20 Gbit / s.
• Szybkość przesyłania danych przez użytkownika: 5G obsługuje różne prędkości przesyłania danych
przez użytkowników w różnych środowiskach. W przypadkach zasięgu szerokiego zasięgu, np. na
obszarach miejskich i podmiejskich, oczekuje się, że użytkownik doświadczy szybkości transmisji 100
Mbit / s, w porównaniu z 10 Mbit / s w obecnych systemach 4G. W przypadkach hotspot oczekuje się,

że szybkość transmisji danych osiągnięta przez użytkownika osiągnie wyższe wartości (np. 1 Gbit / s w
scenariuszach wewnętrznych).
• Wydajność widma: oczekuje się, że wydajność widma 5G będzie trzykrotnie wyższa niż wydajności
4G. Osiągalny wzrost wydajności w porównaniu z 4G będzie różny w różnych scenariuszach i może być
wyższy w niektórych scenariuszach (np. Pięciokrotnie lub wyższy w gorących punktach).
• Mobilność: oczekuje się, że 5G umożliwi wysoką mobilność do 500 km / h przy akceptowalnej jakości
usług (QoS), podczas gdy obecny 4G jest zaprojektowany głównie do obsługi mobilności do 350 km /
h. Jest to przewidziane w szczególności w przypadku pociągów dużych prędkości.
• Opóźnienie: 5G będzie w stanie skrócić opóźnienie w sieci z 10 ms w obecnych systemach 4G do 1
ms, więc 5G powinien być w stanie obsługiwać usługi o bardzo niskich wymaganiach dotyczących
opóźnienia.
• Gęstość połączenia: Oczekuje się, że 5G będzie obsługiwać gęstość połączenia około 10 razy wyższą
niż gęstość 4G - do 106 / km2, na przykład, w scenariuszach komunikacji na dużą skalę typu
maszynowego.
• Efektywność energetyczna sieci: Zużycie energii w sieci dostępu radiowego 5G nie powinno być
większe niż obecnie wdrożone sieci 4G, przy jednoczesnym zapewnieniu rozszerzonych możliwości.
Dlatego efektywność energetyczną sieci należy poprawić co najmniej tak samo, jak przewidywany
wzrost przepustowości ruchu o 5G w stosunku do 4G, np. Około 100-krotnie wyższa efektywność
energetyczna sieci.
• Przepustowość powierzchniowa: Oczekuje się, że 5G będzie obsługiwać przepustowość
powierzchniową 10 Mbit / s / m2, na przykład w hotspotach, która jest około 100 razy wyższa niż 0,1
Mbit / s / m2 dla 4G.
Należy zauważyć, że chociaż wszystkie kluczowe możliwości mogą w pewnym stopniu być ważne w
wielu przypadkach użycia, istotność niektórych kluczowych zdolności może być znacznie różna, w
zależności od przypadków użycia / scenariuszy. Na przykład w scenariuszu z rozszerzonym mobilnym
dostępem szerokopasmowym szybkość transmisji danych doświadczalna przez użytkownika,
przepustowość obszaru, szczytowa szybkość transmisji danych, mobilność, efektywność energetyczna
i efektywność widma mają duże znaczenie, ale mobilność i szybkość transmisji danych przez
użytkownika nie miałyby równego znaczenia jednocześnie we wszystkich przypadkach użycia, np.
większa szybkość danych odczuwana przez użytkownika w hotspotach, ale wymagana byłaby niższa
mobilność niż w przypadku pokrycia dużego obszaru.

ARCHITEKTURA SIECI 5G OPARTA NA mmWave MASSIVE MIMO
Teoria informacji sugeruje, że istnieją przede wszystkim trzy kluczowe podejścia do realizacji
przedstawionych powyżej celów projektowych 5G: UDN, duże ilości nowej szerokości pasma (np.
Pasmo mmWave o dużej szerokości pasma) oraz wysoka wydajność widma, głównie dzięki ogromnemu
MIMO. Zagęszczanie sieci poprzez masowe wdrażanie różnych rodzajów komórek, takich jak
makrokomórki, mikrokomórki, pikokomórki i femtokomórki jest kluczową techniką zwiększania
przepustowości sieci, wydajności zasięgu i efektywności energetycznej. To podejście do zagęszczania
komórek zostało już zastosowane w istniejących bezprzewodowych sieciach komórkowych, w
szczególności w systemach LTE-Advanced (4G), co zasadniczo skutkuje wielopierścieniowymi
heterogenicznymi sieciami komórkowymi (HetNets). Bezprzewodowe sieci HetNet mogą również
obejmować zdalne głowice radiowe i przekaźniki bezprzewodowe, które mogą dodatkowo zwiększyć
wydajność sieci. Oczekuje się, że przekazywanie i komunikacja w wielu sklepach będą istotnymi
elementami architektury bezprzewodowej 5G, w przeciwieństwie do istniejących systemów LTEAdvanced, w których komunikacja w wielu sklepach jest uważana za dodatkową funkcję. Ogólnie rzecz
biorąc, zarządzanie zasobami radiowymi w sieci HetNets odgrywa kluczową rolę rola w osiąganiu
korzyści płynących z tej zaawansowanej architektury sieci. W szczególności opracowanie algorytmu
alokacji zasobów, który efektywnie wykorzystuje zasoby radiowe, w tym przepustowość, moc i antenę,
jednocześnie łagodząc zakłócenia międzykomórkowe i interuserowe oraz zapewniając akceptowalną
QoS dla aktywnych użytkowników, jest jednym z najważniejszych problemów. Ponadto bardzo ważne
jest projektowanie i wdrażanie niezawodnych sieci dosyłowych, które umożliwiają wydajne
zarządzanie zasobami i koordynację. Uważa się, że masowe technologie MIMO i mmWave zapewniają
niezbędne środki do rozwiązania wielu problemów technicznych przyszłych sieci HetN 5G, i można je
bezproblemowo zintegrować z obecnymi sieciami i technologiami dostępu. Rozmieszczenie ogromnej
liczby anten w nadajniku i / lub odbiorniku może znacznie poprawić widmo i wydajność energetyczną
sieci bezprzewodowej. W bogatym środowisku rozpraszania te przyrosty wydajności można osiągnąć
za pomocą prostych strategii kształtowania wiązki, takich jak transmisja maksymalnego współczynnika
lub wymuszenie zerowe. Ponadto większość współczesnych systemów bezprzewodowych działa na
częstotliwościach mikrofalowych poniżej 6 GHz. Sam wymóg przepustowości sieci bezprzewodowej
następnej generacji nieuchronnie wymagałby od nas wykorzystania pasm częstotliwości powyżej 6
GHz, w których częstotliwość mmWave w zakresie 30–300 GHz może zaoferować ogromne spektrum,
które jest nadal niewykorzystane. Ostatnie pomiary przy 28 i 38 GHz ujawniły potencjał komunikacji
komórkowej na dolnym końcu częstotliwości mmWave: komunikacja nieliniowa (LOS) jest możliwa
dzięki odbiciom, ale o różnych charakterystykach utraty ścieżki; straty deszczu są niewielkie dla
odległości poniżej 1 km. Co najważniejsze, ponieważ częstotliwości mmWave mają wyjątkowo krótkie
długości fali, możliwe staje się upakowanie dużej liczby elementów antenowych na niewielkim
obszarze, co w konsekwencji pomaga zrealizować ogromne MIMO zarówno na stacjach bazowych (BS),
jak i na użytkownikach. W szczególności częstotliwości mWave mogą być wykorzystywane do połączeń
typu backhaul typu punkt-punkt na zewnątrz lub do obsługi szybkich aplikacji bezprzewodowych w
pomieszczeniach (np. Strumieniowe przesyłanie multimediów o wysokiej rozdzielczości). W
rzeczywistości technologie mmWave zostały już ustandaryzowane dla usług bliskiego zasięgu w IEEE
802.11ad. Jednak częstotliwości te nie zostały dobrze zbadane w aplikacjach elularnych. Niektóre
potencjalne przyczyny to duża utrata propagacji, utrata penetracji, zanikanie deszczu oraz fakt, że
częstotliwości te są łatwo absorbowane lub rozpraszane przez gazy. Ogromne rozmieszczenie małych
komórek, takich jak Pico i Femto, w przyszłości 5G HetNets sprawia, że technologie mmWave bliskiego
zasięgu są bardzo przydatne. Dlatego częstotliwości mmWave można uznać za jedną z potencjalnych
technologii spełniających wymagania sieci 5G. Istnieje wiele możliwości włączenia bezprzewodowych
sieci HetNet 5G opartych na masywnym MIMO mmWave. Jedna taka architektura sieci 5G jest

pokazana poniżej gdzie pokazujemy, jak mmWave masywny MIMO może być wykorzystywany w
różnych częściach przyszłych sieci bezprzewodowych 5G. Architektura poniższa wykorzystuje zarówno
fale mmWave, jak i częstotliwości mikrofalowe

Aby określić pasma częstotliwości pracy różnych połączeń na rysunku, może być konieczne wzięcie pod
uwagę kilku czynników, takich jak kwestie regulacyjne, zastosowanie, charakterystyka kanału i
charakterystyka utraty ścieżki dla różnych pasm częstotliwości. Zasadniczo utrata ścieżki wzrasta wraz
ze wzrostem częstotliwości nośnej. Ta obserwacja prowadzi do wykorzystania częstotliwości
mikrofalowych do komunikacji zewnętrznej dalekiego zasięgu.
W pasmach częstotliwości mmWave różne częstotliwości mają różne zachowania. Na przykład
naturalnie występujący tlen (O<sub>2</sub>) absorbuje energię elektromagnetyczną w znacznie
większym stopniu przy 60 GHz niż przy 30–60 GHz. Absorpcja ta osłabia (tłumi) sygnały 60 GHz na
odległość; dlatego sygnały nie mogą dotrzeć do odległych użytkowników. Dzięki temu 60 GHz nadaje
się do wysokiej prędkości transmisji danych i bezpiecznej komunikacji wewnętrznej. Dlatego wybór
częstotliwości pracy zależy od kilku czynników, takich jak zastosowanie, różne pochłanianie i blokady.
Biorąc pod uwagę te czynniki, istnieje jednak ogólna zgoda co do tego, że pasma częstotliwości
mmWave (30–300 GHz) mogą być przydatne do połączeń dosyłowych, komunikacji wewnętrznej,
bliskiego zasięgu i komunikacji LOS. Zasadniczo rozmieszczenie wielu anten w nadajniku i / lub
odbiorniku poprawia ogólną wydajność systemu bezprzewodowego. Poprawę wydajności uzyskuje się,
gdy współczynniki kanału odpowiadające różnym antenom nadawczo-odbiorczym doświadczają
niezależnego zanikania. Dla danej częstotliwości nośnej taki niezależny kanał zanikania jest
wyświetlany, gdy odległość między dwiema antenami wynosi co najmniej 0,5λ, gdzie λ jest długością
fali. Tak więc, dla stałego wymiaru przestrzennego, liczba rozmieszczonych anten rośnie wraz ze
wzrostem częstotliwości nośnej, co w konsekwencji umożliwia pakowanie dużej liczby anten przy
częstotliwościach fal mm. Ponadto wdrożenie masowego MIMO można zrealizować dla różnych
systemów transportowych, takich jak pociągi i autobusy, nawet w pasmach częstotliwości
mikrofalowych, ponieważ dostępna jest do tego wystarczająca przestrzeń .W ostatnich latach
promowano trójwymiarowe (3D) i pełnowymiarowe (FD) techniki MIMO w celu zwiększenia ogólnej
wydajności sieci, ponieważ umożliwiają one systemom komórkowym obsługę dużej liczby
użytkowników korzystających z wielu użytkowników
Techniki MIMO. Tak więc masywne systemy MIMO i mmWave rozpatrywanej architektury można
również zaprojektować jako 3D lub FD. Z drugiej strony architektura ta może obsługiwać
skoordynowaną transmisję wielopunktową, w której węzły BS są koordynowane za pomocą łącza

światłowodowego lub bezprzewodowego. Ponadto, rysunek powyższy zawiera koncepcję wirtualizacji
komórki, w której komórkę wirtualną można zdefiniować albo przez sieć (zorientowana na sieć) lub
przez użytkowników (zorientowana na użytkownika), a także może być zintegrowana jako część
chmury radiowej sieci dostępu. Co więcej, masywne MIMO ma większe szanse na standaryzację przez
3GPP. Aby zrozumieć zalety korzystania z większej liczby anten, grupy robocze 3GPP RAN niedawno
zakończyły zadania normalizacyjne nowej funkcji o nazwie FD-MIMO dla LTE Release 13. W
przeciwieństwie do masywnego MIMO, mmWave jest standaryzowany przez wiele organizacji
międzynarodowych, w tym ECMA, Grupa zadań IEEE 802.15.3 3c (TG3c), grupa zadań normalizacyjnych
IEEE 802.11ad, konsorcjum Wireless HD i Wireless Gigabit Alliance (WiGig)

WYZWANIA DLA mmWave MASSIVE MIMO
Duża dostępna przepustowość i wysoka wydajność widmowa z pewnością sprawia, że mmWave
masywny MIMO jest obiecującym wyborem, aby znacznie poprawić ogólną przepustowość systemu
dla przyszłych sieci komórkowych 5G. Taka technologia miałaby również zalety pod względem
kompaktowych wymiarów, wydajności energetycznej, elastyczności i adaptacyjności, co czyni ją
idealną do różnych zastosowań w pikokomórkach i femtokomórkach. Następujące przeszkody należy
jednak dokładnie rozważyć przy przejściu z częstotliwości mikrofalowych na częstotliwości fal mm.
• Moc odbierana: Niech x będzie nadajnikiem, a y odbiornikiem. Następnie, pomijając małe zmiany,
otrzymaną moc Pxy(d) w systemie mikrofalowym jest dane przez

gdzie d = ||y-x|| to odległość między nadajnikiem a odbiornikiem, λ oznacza długość fali, G xy to
wzmocnienie anteny i może być zapisane jako GxGy dla przypadku pojedynczego wejścia z pojedynczym
wyjściem (SISO) lub MIMO punkt-punkt przypadek, a zacienianie jest dobrze modelowane przez
niezależną zmienną losową (RV)χ. Jednak w systemie mmWave mamy

, gdzie Gxy może być co najmniej o dwa rzędy wielkości mniejsze niż w systemie mikrofalowym, a
zacienianie RVχ (x, y, B) jest głównie spowodowane blokadą B, która często jest bardzo duża i nie jest
niezależna od innych RV
• Całkowita moc interferencji: Niech będę całkowitą mocą interferencji w typowym punkcie (początek
o). W przypadku mikrofal mamy

z każdą interferencją w odległości d = ||x||. Zakłócenia są zdominowane przez kilka pobliskich, a duża
liczba zakłóceń może również powodować podłogowe zakłócenia tła. Jednak w przypadku mmWave
większość zakłóceń, w tym pobliskich, zostanie silnie osłabiona przez losowo ustawione wzorce
wzmocnienia anteny lub doświadczone zablokowanie. Zatem rozkład zakłóceń nie jest bardzo zależny
od odległości; zamiast tego zakłada zachowanie typu ON / OFF
• Stosunek sygnału do zakłóceń plus szum (SINR): W przypadku mikrofal SINR zmienia się powoli od
środka komórki do krawędzi komórki. W ten sposób użytkownik powoli zmienia stan „środkowy” i
„zbocze”. Jednak w przypadku mmWave SINR podlega niezwykle szybkim fluktuacjom, przyjmując
zachowanie „Wł. / Wył.” Głównie w zależności od wydajności kierowania wiązką, obecności / braku
blokady i losowego ustawienia wiązek zakłócających
• Złożoność przetwarzania sygnału: mikrofale zwykle mają 1–8 anten w szyku liniowym, więc
informacje o stanie kanału (CSI) można łatwo uzyskać w odbiorniku, co umożliwia multipleksowanie
przestrzenne. Jednak mmWave zwykle przyjmuje 8–256 anten lub więcej w układzie 3D, więc CSI jest
bardzo trudne do uzyskania nawet przy odbiorniku. Z tych samych powodów cyfrowe formowanie
wiązki i multipleksowanie przestrzenne wymagają znacznie wyższych kosztów sprzętu i zużycia energii.
• Przekazanie między stacjami BS: Przekazanie między stacjami BS zwykle odbywa się na granicach
komórki w oparciu o siłę sygnału i może obejmować rozważenia dotyczące równoważenia obciążenia.

Jednak w przypadku mmWave „granice” komórek są prawie nieistotne. Przekazanie nastąpi znacznie
częściej z powodu blokady, wyrównania wiązki i wysokiej gęstości sieci.
Opierając się na tych przeszkodach, należy podjąć ogromne wysiłki, aby sprostać następującym
wyzwaniom obejmującym całą teorię i inżynierię komunikacji w mmWave massive MIMO.
• Teoretyczne zagadnienia informacyjne mmWave massive MIMO. Teoretyczna analiza informacji w
mmWave massive MIMO można znacznie ułatwić dzięki teorii losowej macierzy (RMT), ponieważ cechy
kanału stają się deterministyczne, gdy liczba anten BS zbliża się do nieskończoności, a kanały powiązane
z różnymi użytkownikami stają się ortogonalne (co określa się jako „asymptotyczną ortogonalność
kanału” ”). Ponadto wpływ parametrów systemu na wydajność systemu można łatwiej ustalić na RMT.
Z drugiej strony potrzebne są dalsze zmiany w teorii informacji dla MIMO masywnego mmWave w
systemie dużej, ale skończonej liczby anten BS, oraz kompromisy między wydajnością widmową (bit /
s / Hz) a wydajnością energetyczną (bit /Dżul) należy określić ilościowo. Kluczowe różnice w
porównaniu z poprzednią analizą w spektrum komórkowym polegają na tym, że mniej terminali może
być obsługiwanych na komórkę (z powodu ograniczonego obszaru pokrycia), a czas koherencji kanału
jest krótszy (z powodu silniejszego rozproszenia Dopplera przy wyższych częstotliwościach). Wpływ
hałaśliwego CSI należy również uwzględnić w różnych zakresach przepustowości
• Modele kanałów 3D dla mmWave massive MIMO. Sieci miejskie zdecydowanie nie są płaskie,
podczas gdy konwencjonalne podejście z geometrii stochastycznej traktuje wszystkie nadajniki i
odbiorniki jako żyjące na płaszczyźnie 2D. Tymczasem przewiduje się, że obszary miejskie gwałtownie
wzrosną do 2050 r., Zgodnie z najnowszymi badaniami urbanizacyjnymi ONZ, około dwie trzecie
ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Jednocześnie liczba urządzeń bezprzewodowych
podłączonych za pośrednictwem sieci komórkowej również szybko rośnie i oczekuje się przyspieszenia,
popularnie nazywanego „internetem rzeczy” lub komunikacją maszyna-maszyna. Wpływ tych dwóch
trendów na środowisko komunikacyjne będzie głęboki: coraz więcej urządzeń będzie
wykorzystywanych w skomplikowanych środowiskach miejskich. Chociaż wiele zasad geometrii
stochastycznej można rozszerzyć na obszary miejskie 3D, takie rozszerzenie jest nadal trudne ze
względu na niejednorodny rozkład użytkowników i infrastruktury. Sytuacja staje się trudniejsza przy
częstotliwościach mmWave ze względu na wrażliwość na blokady i zastosowanie wysoce kierunkowych
wzorów wiązki 3D. Obecnie niewiele wiadomo na temat zasięgu i stawek osiąganych w gęstych sieciach
miejskich przy planarnym wdrożeniu infrastruktury. Potrzebne są nowe narzędzia matematyczne i
modele do analizy geometrii miejskich i do wykorzystania potencjalnych korzyści formowania wiązki
3D w takich środowiskach.
• Architektura anteny i urządzenia nadawczo-odbiorczego częstotliwości dla mmWave massive MIMO
Założenia leżące u podstaw teorii masywnej komunikacji MIMO mmWave będą napędzać wiele
aspektów anten i konstrukcji urządzenia nadawczo-odbiorczego o częstotliwości radiowej (RF), takich
jak zapotrzebowanie na anteny o wysokiej wydajności, niskie wzajemne sprzężenie przesłuch kanału
RF, stabilny i spójny rozkład oscylatora lokalnego (LO), współdzielenie zasobów nadajnika-odbiornika,
modułowe i łatwo skalowalne architektury, ścisła integracja RF i anteny, a także wybór częstotliwości
nośnej, szerokości pasma sygnału, kierunkowości anteny, geometrii anteny, rozmiar tablicy i tak dalej.
W niektórych wstępnych pracach zbadano wpływ szumu fazowego, wzajemnego sprzężenia i
nieustrukturyzowanych statystycznych błędów sprzętowych, ale takie badania ograniczono do modeli,
a nie rzeczywistych implementacji transiwera. Dotychczas nie zgłoszono żadnych prac nad projektem i
wykonaniem kompletnego masywnego urządzenia nadawczo-odbiorczego MIMO mmWave,
obejmującego takie aspekty, jak układ anteny, geometrie matryc, architektury frontów RF, lokalny
rozkład oscylatora, optymalizacja rozpraszania mocy, emodulacja, przetwarzanie pasma
podstawowego, próbkowanie i agregacja danych wielokanałowych.

• Nowatorski przebieg i wielokrotny dostęp dla technologii masowego dostępu radiowego MIMO
masywnego MIMO do komórkowej komunikacji mobilnej zazwyczaj charakteryzują się wieloma
schematami dostępu, np. Wielokrotnym dostępem z podziałem częstotliwości (FDMA), wielokrotnym
dostępem z podziałem czasu (TDMA), wielokrotnym dostępem z podziałem kodu (CDMA) oraz
wielokrotny dostęp do częstotliwości ortogonalnej (OFDMA) odpowiednio dla 1G, 2G, 3G i 4G. OFDMA
był rozsądnym wyborem dla osiągnięcia dobrej wydajności przepustowości na poziomie systemu dla
usług w domenie pakietowej, ale bardziej zaawansowane kształty fal, takie jak wielowarstwowa linia
filtrująca i schematy wielodostępu, takie jak nieortogonalny wielokrotny dostęp, mogą być bardziej
atrakcyjne dla mmWave massive MIMO w przyszłych systemach 5G.
• Techniki szacowania kanałów dla mmWave massive MIMO. W przypadku bardzo dużej liczby anten
BS błędy oszacowania kanału z powodu nieskorelowanego szumu i zakłóceń są mniej problematyczne,
ponieważ wpływ takich błędów powinien zniknąć, gdy liczba anten BS osiągnie nieskończoność.
Głównym źródłem błędów CSI jest ograniczony czas koherencji kanału, który ogranicza liczbę
ortogonalnych sekwencji treningowych, które można zastosować i może prowadzić do poważnego
zanieczyszczenia pilota, jeśli system jest mocno obciążony terminalami. Interesującym aspektem
częstotliwości mmWave jest stopień, w jakim wysoka utrata ścieżki i propagacja w pobliżu LOS
złagodziłyby efekt zanieczyszczenia pilotem .Ponadto, dla masywnego MIMO mmWave pracującego w
trybie dupleksowania z podziałem częstotliwości (FDD), oszacowanie kanału łącza w dół jest niezwykle
trudne ze względu na zbyt wysoki narzut pilota, który jest proporcjonalny do liczby anten BS. Można
wykorzystać rzadką naturę lub niską rangę właściwości mmWave massive MIMO kanały do
projektowania oszacowania kanału opartego na wyczuciu kompresyjnym (CS) w celu znacznego
zmniejszenia obciążenia pilota dla oszacowania kanału i sprzężenia zwrotnego.
• Modulacja i efektywność energetyczna mmWave massive MIMO Efektywność energetyczna jest
jedną z kluczowych zalet, która wzbudza duże zainteresowanie mmWave masive MIMO. Wysoki
stosunek mocy szczytowej do średniej (PAPR) w multipleksowaniu z ortogonalnym podziałem
częstotliwości działa jednak wbrew tej przewadze i może utrudniać dobrą wydajność łącza
nadawczego. Ostatnie badania wskazują, że modulacja pojedynczej nośnej (SCM) z odbiornikiem
wolnym od wyrównania teoretycznie może osiągnąć prawie optymalną wydajność sumaryczną w
masywnych systemach MIMO pracujących przy niskich stosunkach mocy do odbiornika-szum-moc,
niezależnie profilu opóźnienia mocy kanału. Jest to interesujące ze względu na efektywność
energetyczną, ponieważ SCM można zaprojektować tak, aby miał znacznie lepszą wydajność PAPR lub
nawet stałe przebiegi obwiedni. Jednak wyniki opierają się na założeniu niezależnych kanałów
zanikania Rayleigha, które nie utrzymają reżimu mmWave i mogą zagrozić wynikowi „bez
wyrównania”. Ponadto wdrożenie SCM przy częstotliwościach mmWave implikuje bardzo ścisłe
ograniczenia czasowe rzędu kilku nanosekund lub nawet mniej, co nie jest łatwe. Dlatego kompromisy
związane z użyciem SCM dla mmWave massive MIMO wymagają dalszych badań.
• Konstrukcja warstwy MAC dla mmWave massive MIMO Ambicja mmWave massive MIMO wiąże się
z wieloma wyzwaniami dla MAC ze względu na dużą liczbę anten, specjalne funkcje propagacyjne i
wymagania sprzętowe. Dlatego istnieje potrzeba zaprojektowania odpowiedniej warstwy MAC dla
częstotliwości mmWave, które mogą różnić się od sieci mikrofalowych w trzech głównych aspektach:
(1) architektura kanału sterującego; (2) wstępny dostęp, zarządzanie mobilnością i przekazywanie; oraz
(3) przydział zasobów i zarządzanie zakłóceniami. Ponieważ czas koherencji kanału zmniejsza się wraz
z częstotliwością nośnej, decyzje warstwy MAC muszą być podejmowane częściej.
• Zarządzanie zakłóceniami dla masywnego MIMO mmWave Kilka czynników może złagodzić
zarządzanie zakłóceniami w implementacji masywnego MIMO mmWave: (1) zwiększona utrata ścieżki
przy częstotliwościach mmWave oznacza ograniczony zasięg i tym samym umożliwia ponowne użycie

wyższych częstotliwości (lub nawet współczynnik ponownego wykorzystania częstotliwości jedności);
(2) efekty zacienienia z powodu propagacji LOS lub bliskiej LOS zmniejszą upływ mocy do sąsiednich
komórek; (3) czysta objętość widma dostępna dla częstotliwości mmWave prowadzi do rozluźnienia w
ograniczeniach ponownego wykorzystania częstotliwości; i (4) formowanie wiązki za pomocą ogromnej
matrycy MIMO prowadzi do wąskich szerokości wiązki i wysokiej selektywności przestrzennej, co
ogranicza narażenie sygnałów na niezamierzone odbiorniki. Niemniej jednak nietrudno jest wyobrazić
sobie scenariusze, w których małe sąsiednie komórki wykorzystujące masywne MIMO mmWave mają
znaczące nakładanie się LOS, a współczynnik ponownego wykorzystania częstotliwości jedności stosuje
się w celu maksymalizacji wydajności. W związku z tym konieczne będzie ograniczenie zakłóceń w tych
sieciach. Potencjalne podejścia mogą wykorzystać dużą liczbę stopni swobody dostępną w ogromnej
macierzy MIMO, aby zastosować metody wyrównania interferencji oparte na podprzestrzeni.
• Nowe źródła korelacji dla masywnych sieci MIMO mmWave W sieciach mikrofalowych korelacje
przestrzenne i czasowe zakłóceń są wprowadzane głównie przez wspólne lokalizacje nadajników i
odbiorników. W masywnych systemach MIMO mmWave fizyczna blokada i sterowanie wiązką o
wysokim wzmocnieniu wprowadza nowe źródła korelacji, które mogą obniżyć wydajność systemu i
dlatego muszą zostać rozwiązane w wydajny sposób.
• Zarządzanie mobilnością w mmWave masywnych sieciach MIMO Mobilność jest prawdopodobnie
jednym z najbardziej zniechęcających problemów dla mmWave masive. Sieci komórkowe oparte na
MIMO i te najczęściej podnoszone przez wybitnych sceptyków, ponieważ czas koherencji kanału jest
znacznie krótszy przy wyższych częstotliwościach. Gdy sprzęt użytkownika (UE) się przemieszcza, kanał
musi być często szacowany, aby dostosować wąskie formowanie wiązki do jego położenia. Wymagania
dotyczące sprzężenia zwrotnego i opóźnienia wydają się bardzo trudne w trybie FDD; schematy
dupleksowania z podziałem czasu (TDD) są również ograniczone przez czas koherencji kanału. W
kontekście ciągu mobilność może być postrzegana jako przyczyna dekorelacji. Dlatego potrzebne są
nowatorskie modele mobilności dla masywnych sieci MIMO mmWave.
• Transmisje typu backhaul dla mmWave massive MIMO MmWave massive MIMO może być korzystne
w zapewnianiu bardzo wysokiej przepustowości backhaul w obszarach, w których montaż połączeń
drutowych lub światłowodowych jest zbyt kosztowny. Można rozmieścić ogromne tablice antenowe,
aby przekazywać informacje tam i z powrotem między komórkami lub do pobliskich hubów sieciowych.
Takie podejście miałoby znaczną przewagę nad mikrofalowymi łączami dosyłowymi, które
wykorzystują anteny antenowe i fizyczne ustawienie anten. Współpracujące masywne układy
antenowe mogłyby modyfikować wiązki w sposób adaptacyjny, aby uwzględnić zmiany w otoczeniu
bez fizycznego dostosowania układów antenowych, i mogłyby one jednocześnie komunikować się z
wieloma stacjami dosyłowymi, ponieważ ich wiązki są sterowane elektronicznie.
• Modelowanie na poziomie systemu w masywnych sieciach komórkowych MIMO mmWave Ogólnie
rzecz biorąc, duża dostępna przepustowość i wysoka wydajność widmowa z pewnością sprawia, że
mmWave masywne MIMO jest kuszącym wyborem dla przyszłych sieci komórkowych 5G. Większość
istniejących prac koncentruje się jednak na modelach kanałów punkt-punkt dla mmWave. Dlatego
należy rozważyć modelowanie na poziomie systemu w masywnych sieciach komórkowych MIMO
mmWave.
• Eksperymentalne demonstracje, testy i charakterystyka wydajności dla mmWave massive MIMO
Potencjał systemów bezprzewodowych mmWave massive MIMO będzie wspierany przez kampanie
pomiarowe w czasie rzeczywistym. Ostatecznie nowe modele kanałów można uzyskać z danych
pomiarowych. Należy również wziąć pod uwagę wpływ praktycznych upośledzeń (takich jak
przesunięcie czasowe, przesunięcie częstotliwości i szum fazowy) na ogólną wydajność systemu.

Należy wyprowadzić techniki analityczne dla najważniejszych zalet wydajności masywnych systemów
MIMO mmWave (np. Bitowy wskaźnik błędów (BER), prawdopodobieństwo awarii, średnie wskaźniki
itp.)
• Zagadnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w komunikacji mmWave Pasmo mmWave jest
częścią widma RF, złożonego z częstotliwości od 30 do 300 GHz, odpowiadających długości fali od 1 cm
do 1 mm. Energia fotonu w mmWave waha się od 0,1 do 1,2 milielectron woltów (meV). W
przeciwieństwie do promieniowania ultrafioletowego, rentgenowskiego i gamma promieniowanie
mmWave jest niejonizujące, a głównym zagrożeniem bezpieczeństwa jest ogrzewanie oczu i skóry
spowodowane absorpcją energii mmWave w ciele ludzkim. Dlatego ważne jest zrozumienie, w jaki
sposób rozprzestrzenianie się mmWave wpływa na ciało ludzkie, a także badanie potencjalnych
skutków zdrowotnych związanych z narażeniem na działanie mmWave. Ponadto obecne zasady
bezpieczeństwa dotyczące narażenia na promieniowanie RF nie określają limitów powyżej 100 GHz,
podczas gdy wykorzystanie widma masywnego MIMO mmWave prawdopodobnie przeniesie się do
tych pasm powyżej 100 GHz, dlatego dalsze badania wymagają skodyfikowania wskaźników
bezpieczeństwa dla tych częstotliwości mmWave.
• Standaryzacja i model biznesowy dla mmWave massive MIMO. Pomimo grupy do modelowania
kanałów 3D w 3GPP, należy dodać osobną grupę, aby przyjrzeć się włączającym aspektom masywnego
MIMO mmWave i zaproponować nowe modele biznesowe dla operatorów do wdrożenia tej
technologii w swoich sieciach

