
Ulepszony wielokrotny dostęp dla mmWave massive MIMO 

 WPROWADZENIE 

TŁO NA mMIMO 

Marzetta  przedstawił rozwiązanie komunikacyjne wykorzystujące masywne tablice anten do 

transmisji wielu użytkowników w systemie komórkowym, w którym stacje bazowe są wyposażone w 

dużą liczbę aktywnych elementów antenowych, podczas gdy każdy użytkownik ma jedną antenę. Aby 

poradzić sobie z narzutem wynikającym z uczenia kanału, symbole pilota łącza zwrotnego są 

wykorzystywane w protokole dupleksu z podziałem czasu (TDD), aby umożliwić wzajemności kanału 

nauczenie się łącza w górę, jak również kanałów łącza w dół użytkowników. 

 

 

 W pracy Marzetty pokazano że proste przetwarzanie przy użyciu dopasowanego filtrowania (MF) 

skutkuje asymptotycznie wolną od zakłóceń komunikacją wielu użytkowników, o ile symbole pilota 

użytkowników nie zakłócają się nawzajem. Ponadto wykazano, że niedoskonałości spowodowane 

dodatkowym białym szumem gaussowskim (AWGN) i zanikaniem na małą skalę znikają wraz ze 

wzrostem liczby anten w stacji bazowej.  

ZAKRES I WKŁAD 

Przedstawiamy nowy wielodostępowy protokół transmisji (tj. transmisja uplink od użytkowników do 

stacji bazowej) określany jako semiortogonal multi-access (SOMA), który umożliwia planowanie 

większej liczby użytkowników w porównaniu z konwencjonalnym TDDin Praca Marzetty , jak również 

transmisja dodatkowych danych w łączu w górę w celu zwiększenia wydajności widmowej. Zbadaliśmy 

scenariusz jednokomórkowego łącza uplink dla wielu użytkowników, w którym każdy terminal 

użytkownika jest wyposażony w jedną antenę i chce komunikować się ze wspólną stacją bazową za 

pomocą duży zestaw anten. Jako dobrze przyjętą miarę oceny wydajności wybieramy łączną 

przepustowość. W tym celu, korzystając z narzędzi teorii informacji, analizujemy łączną przepustowość 

dla przypadku skończonej i nieskończonej liczby anten stacji bazowych. Wyniki wskazują na znaczny 

wzrost wydajności widmowej w porównaniu z konwencjonalną transmisją TDD. Następnie rozszerzamy 

SOMA na tzw. Uogólnioną SOMA (GSOMA) i analizujemy jej przepustowość. 

ORGANIZACJA 



Pozostała część jest zorganizowana w następujący sposób. Najpierw  przegląd konwencjonalnego 

protokołu transmisji TDD mMIMO, a następnie dotyczy problemu niedoboru przepustowości łącza w 

górę. Nowe rozwiązanie wielodostępu z cechą półortogonalną i bada wydajność asymptotyczną dla 

dużej liczby anten i pokazuje 100% wzrost wydajności widmowej w porównaniu z konwencjonalnym 

TDD. Przedstawiamy możliwą do osiągnięcia sumę współczynnika proponowanego schematu SOMA 

dla skończonej liczby anten. Omawiamy liczbowe wyniki SOMA. Wyjaśniamy pojęcie GSOMA. 

Dostosowujemy GSOMA do dwugrupowego GSOMA i omawia potencjalnych odbiorców i osiągalne 

zagregowane stawki. Przedstawiamy reprezentatywne oceny liczbowe GSOMA 

BRAK POJEMNOŚCI W GÓRĘ MMIMO 

W dalszej części rozważymy konfigurację komunikacji zilustrowaną na rysunku powyższym z 

użytkownikami jednej anteny K i jednym odbiornikiem z ogromnym układem antenowym. Aby 

oszacować kanał między dwoma portami antenowymi, węzeł nadawczy wysyła symbole pilota, które 

są znane w węźle odbiorczym (lokalizacja czasowo-częstotliwościowa i związana z nią wartość są na 

ogół wstępnie ustawione). Symbole pilota od każdego użytkownika powinny mieć okresowość 

wynoszącą N = TcBc symboli w celu śledzenia zmian kanału w czasie i częstotliwości, gdzie Tc i Bc 

oznaczają odpowiednio czas koherencji i szerokość pasma. 

W protokole TDD czas transmisji w każdym przedziale koherencji N symboli jest podzielony na cztery 

nienakładające się fazy: 

- Trening kanałów: aby nauczyć się kanału między użytkownikami a stacją bazową, każdy użytkownik 

transmituje pewne znane symbole pilota. Na przykład w przypadku mMIMO, jeden symbol pilota na 

interwał koherencji na użytkownika wystarczy, aby uzyskać kanał. Zatem dla K użytkowników 

wymagane są kortogonalne symbole pilota w siatce częstotliwości, w której kanał jest w przybliżeniu 

stały. 

- Dane łącza w górę: dane łącza w górę wszystkich użytkowników są przesyłane przez te same zasoby 

czasowo-częstotliwościowe w sposób nieortogonalny, tak że stacja bazowa otrzymuje superpozycję 

wszystkich transmitowanych symboli. Nałożone odebrane sygnały są następnie rozdzielane w 

odbiorniku przy użyciu wielokrotnego dostępu z podziałem przestrzeni (SDMA). 

- Czas przetwarzania: czas potrzebny do oszacowania kanału i wstępnego kodowania danych 

użytkowników do transmisji w łączu w dół. Jeśli ten czas jest krótszy niż czas trwania symbolu, można 

zignorować ten czas przetwarzania. 

- Dane łącza w dół: ostatecznie dane wszystkich użytkowników są wstępnie kodowane przy użyciu 

oszacowanych kanałów i przesyłane do użytkowników w tych samych zasobach czasowo-

częstotliwościowych w sposób nieortogonalny. 

 

Rysunek poniżej ilustruje powyższe cztery fazy nadawania i odbioru.  



 

Czas trwania transmisji w łączu w górę i w łączu w dół może się różnić i może być dostosowywany w 

zależności od ilości danych użytkowników i zapotrzebowania na ruch. W przypadku, gdy nie ma danych 

łącza w dół, protokół transmisji zawiera tylko dwie pierwsze fazy - uczenie kanału ortogonalnego, po 

którym następuje nieortogonalna transmisja danych wszystkich użytkowników w łączu w górę. 

Problem polega na tym, jak koordynować możliwie największą liczbę użytkowników dla transmisji w 

górę, tak aby odbiornik mógł wykonywać wielokrotny dostęp z podziałem przestrzennym (SDMA); to 

znaczy, odbiornik jest w stanie otrzymać wolne od zakłóceń sygnały skojarzone z każdym 

użytkownikiem poprzez filtrowanie przestrzenne. Następnie obliczamy maksymalną liczbę aktywnych 

użytkowników, aby zmaksymalizować zagregowaną szybkość zgodnie z podstawowym protokołem 

TDD, jak zilustrowano na rysunku 1. W mMIMO odbiornik może oddzielać dane łącza w górę od różnych 

użytkowników bez interferencji ze strony intruza, jeżeli kanały przestrzenne są na przykład 

asymptotycznie niezależne. W związku z tym, ignorując czas przetwarzania, optymalną liczbę 

skoordynowanych użytkowników, po pomyślnym dekodowaniu, można uzyskać poprzez 

maksymalizację całkowitej liczby przesyłanych symboli danych, które można rozdzielić na odbiorniku, 

który podaje, 

(1) 

gdzie maksimum przejmuje aktywna liczba użytkowników K dla danego przedziału koherencji 

obejmującego N symboli (por. liczbę przerywanych symboli na rysunku). Tutaj zakłada się, że wszystkie 

symbole danych zawierają takie same informacje; to znaczy, wszyscy użytkownicy stosują tę samą 

kolejność modulacji. Powyższa optymalizacja prowadzi do wniosku, że przedział koherencji powinien 

być równo podzielony między trening kanału i transmisję danych. Dlatego należy ustawić optymalną 

liczbę aktywnych użytkowników pracujących w tych samych zasobach czasowo-częstotliwościowych 

, a całkowita liczba symboli danych, które mogą być przesłane, staje się zatem  

symboli. Problem, który omawiamy w tym artykule, polega na tym, jak poprawić maksymalną liczbę 

symboli danych (tj. Zwiększyć łączną przepustowość) poprzez (a) przesyłanie dodatkowych danych 

łącza w górę i (b) koordynację jednoczesnego połączenia większego liczba aktywnych użytkowników 

powyżej , ale włączających SDMA w odbiorniku z pomijalnymi lub zerowymi interferencjami 

ze strony użytkownika. 

SOMA: NOWOŚĆ mMIMO UPLINK 



Następnie opiszemy transmisję uplink użytkowników w SOMA. W SOMA dodatkowe dane łącza w górę 

po przesłaniu każdego symbolu pilota. Estymacja kanału łącza w górę i dekodowanie użytkowników 

odbywa się w sposób sekwencyjny, poprzez sekwencyjne oszacowanie kanału z kolejną eliminacją 

zakłóceń. Symbole pilota pierwszego użytkownika są przesyłane ortogonalnie zarówno do symboli 

pilota, jak i symboli danych wszystkich innych użytkowników, a dane wszystkich innych użytkowników 

są nieortogonalne, to znaczy współbieżnie przesyłane z symbolami pilota tylko jednego użytkownika 

(do opisu tej funkcji stosuje się termin „semiortogonalny”). Możemy również dodawać nowych 

użytkowników, ponieważ nie musimy rezygnować z transmisji danych w łączu w górę od 

wcześniejszych użytkowników. 

NADAJNIK 

W szczególności schemat koordynuje do K ≤ N - 1 użytkowników, gdzie N = TcBc to liczba zasobów w 

czasie i częstotliwości, w których kanał jest w przybliżeniu stały, to znaczy przedział koherencji. Liczbę 

tę można zidentyfikować w zależności od środowiska komunikacyjnego i mobilności użytkowników lub 

przy użyciu sondowania kanału, który szacuje ten parametr dla użytkowników. Koordynację między 

użytkownikami może zapewnić planista. Na rysuku przedstawiono przykład konfiguracji transmisji w 

górę, w której zaplanowano K = N - 1 użytkowników. 

 

 W każdym bloku koherencji użytkownik 1≤ j ≤ N -1 przesyła jeden symbol pilota i N - j symboli danych 

tak, że spełnione są dwie następujące właściwości: 

- Symbole pilota użytkowników są transmitowane przez ortogonalne zasoby czasowo-

częstotliwościowe. Zapobiega to zanieczyszczeniu pilota. Oznacza to, że symbole pilota nie kolidują ze 

sobą. 

- Symbole danych użytkownika j, dla wszystkich 1 ≤ j ≤ N - 1, zużywają wszystkie zasoby czasowo-

częstotliwościowe użytkowników j + 1 ≤  k ≤  N - 1, które są wykorzystywane zarówno do transmisji 

pilota, jak i transmisji danych. 

Odebrane symbole na stacji bazowej w oknie koherencji zilustrowano na rysunku. W danym przedziale 

czasowym niektórzy użytkownicy milczą i wydają się ortogonalni, podczas gdy inni użytkownicy 

transmitują nieortogonalnie. Na przykład, w pierwszej szczelinie czasowej tylko jeden użytkownik 

przesyła swojego pilota, a wszyscy pozostali użytkownicy wydają się ortogonalni, a w drugiej szczelinie 

czasowej pierwszy użytkownik przesyła swój symbol danych, a drugi użytkownik przesyła swój symbol 

pilota i tak dalej; por. cecha półortogonalna. Zatem odebrany sygnał przez i-ty element zasobu 

czasowo-częstotliwościowego jest określony wzorem,  



(2) 

gdzie yi oznacza odebrany wektor sygnału z szumem o wymiarze nt x 1, xpi oznacza przesłany symbol 

pilota od użytkownika i, xdj, i oznacza przesłany symbol danych od użytkownika j przez i-ty element 

zasobu czasowo-częstotliwościowego, a hi oznacza wektor kanału między użytkownikiem i a 

odbiornikiem, który ma wymiar nt x 1. Tutaj nt oznacza liczbę anten stacji bazowej, a oznacza funkcję 

wskaźnika. W porównaniu z najnowocześniejszym protokołem transmisji TDD, w nowej propozycji 

symbole pilota są zanieczyszczone przez symbole danych skoordynowanych użytkowników. Zatem 

oszacowanie kanału powinno obsługiwać zakłócenia od innych użytkowników, a detektor danych 

powinien obsługiwać zakłócenia od innych użytkowników, jak również symbole pilota. Następnie 

pokazujemy, że wspomnianą już SOMĘ można łączyć z odbiornikiem, który niweluje niekorzystne 

skutki wprowadzonych dodatkowych zakłóceń. 

ODBIORNIK 

Dla wyżej opisanego nadajnika, odbiornik jest skonstruowany z wykorzystaniem sekwencyjnego 

filtrowania przestrzennego z sukcesywną eliminacją zakłóceń. Poniżej używamy MF do rozdzielania 

sygnałów i omawiania, ile asymptotycznie wolnych od błędów symboli danych o stałej szybkości może 

być multipleksowanych wraz ze wzrostem liczby anten nt. Po odebraniu nałożonych zaszumionych 

sygnałów pasma podstawowego, odbiornik wykorzystuje demultiplekser, estymator kanału z 

minimalnym błędem średniokwadratowym (MMSE), a następnie przestrzenny MF w celu 

dekompozycji odebranych zaszumionych sygnałów pasma podstawowego skojarzonych z przesyłanymi 

pilotami i każdego modulowanego symbolu danych i postępuj w następujący sposób dla każdego 

użytkownika: 

Pierwszy użytkownik 

Wykorzystując znany symbol pilota i skojarzoną odebraną zaszumioną kopię, pierwszy estymator 

kanału uzyskuje oszacowanie wektora kanału dla pierwszego użytkownika. Otrzymany hałaśliwy 

symbol pilota pierwszego użytkownika jest nadawany przez, 

y1 = h1xp1 + z1 (3) 

W pierwszym elemencie zasobu czasowo-częstotliwościowego pozostali użytkownicy milczą, a 

pierwszy estymator kanału może oszacować wektor kanału h1 bez żadnych zakłóceń. Oszacowany 

wektor kanału można zapisać jako , gdzie ze1 oznacza błąd oszacowania kanału. 

Oszacowany wektor kanału jest następnie używany do filtrowania przestrzennego danych pierwszego 

użytkownika. Teraz odbiornik wykorzystując estymowany wektor kanału , pierwszego użytkownika 

otrzymany przez wektor sygnałowy y1, może wykonać znormalizowane MF dla 2 ≤ i ≤ N w następujący 

sposób: 



(4) 

Wraz ze wzrostem liczby anten, czyli nt → ∞, dla i.i.d. kanały (których średnie są całkowalne 

Lebesgue'a) z jednostkową wariancją i zgodnie z zasadą ortogonalności estymatora kanału MMSE (tj. 

błąd estymacji nie jest skorelowany z rzeczywistą realizacją kanału)  i silne prawo dużych liczb  mają 

następujące niemal pewne wyniki: 

 

To daje, 

(5) 

Jest to odbiornik asymptotycznie odzyskujący transmitowane zmodulowane symbole danych 

pierwszego użytkownika. 

Drugi użytkownik 

Wykorzystując znany symbol pilota transmitowany od drugiego użytkownika i odebraną zaszumioną 

kopię symbolu pilota, drugi estymator kanału uzyskuje oszacowanie wektora kanału między drugim 

użytkownikiem a stacją bazową. Odebrany sygnał w drugim użyciu kanału zawiera sygnał pilotujący 

drugiego użytkownika, który jest podawany przez, 

(6) 

Przesyłany sygnał pilotujący drugiego użytkownika jest zanieczyszczony danymi pierwszego 

użytkownika. W celu oszacowania kanału odbiornik musi anulować sygnał zakłócający od pierwszego 

użytkownika. W tym celu odbiornik musi znać wektor kanału h1 i przesyłany symbol danych pierwszego 

użytkownika xd1,2 transmitowany przez drugi element zasobu czasowo-częstotliwościowego. Jednak 



odbiornik wykorzystujący pierwszy estymator kanału zna oszacowanie h1 i wykorzystując pierwszy 

dekoder (lub detektor) odzyskał modulowany symbol xd1,2. Zatem pomimo nieortogonalnej transmisji 

danych i symbolu pilota, eliminacja zakłóceń jest możliwa, a drugi estymator kanału może znaleźć 

oszacowanie drugiego wektora kanału po wyeliminowaniu zakłóceń, tworząc następujący sygnał: 

(7) 

Teraz, używając sygnału , oszacowanie kanału można zapisać jako , gdzie szum 

estymacji ze2 jest nieskorelowany z {hi}N-1
i=1, {zi}N-1

i=3, gdy używany jest estymator kanału MMSE. Teraz 

stosując to samo podejście, jak w przypadku pierwszego użytkownika, stosując MF, otrzymujemy, 

(8) 

W ten sposób zmodulowane symbole danych drugiego użytkownika mogą być otrzymane przy użyciu 

cechy półortogonalnej. 

Użytkownik j 

Następnie rozważymy użytkownika j dla 3 ≤  j ≤ N - 1 i wyjaśnimy odpowiednie przetwarzanie sygnału. 

Aby odzyskać przesłane dane j-tego użytkownika, odbiornik musi oszacować wektor kanału skojarzony 

z j-tym użytkownikiem. Znany symbol pilota od j-tego użytkownika jest przesyłany przez j-te użycie 

kanału, a odebrana zaszumiona kopia symboli pilota jest podawana przez, 

(9) 

Przesyłany sygnał pilota od użytkownika j jest zanieczyszczony danymi od pierwszego użytkownika do 

użytkownika j - 1. W podobny sposób jak w przypadku drugiego użytkownika, aby dokonać dobrego 

oszacowania kanału, odbiornik musi usunąć zakłócające sygnały ze wszystkich użytkowników. 

Odbiornik może wykonać to zadanie w podobny sposób, jak dla drugiego użytkownika. 

Odbiornik wykorzystujący estymator kanału od 1 do j - 1 zna estymaty wektorów kanałowych h1 do hj- 

1 i, używając dekodera / detektora 1 do j-1, odzyskał {xdk,j}j-1
k=1. W związku z tym estymator j-tego kanału 

może oszacować wektor kanałowy hj i może wykonać eliminację zakłóceń w celu uzyskania, 

(10) 

Podobnie używając , oszacowanie kanału można zapisać , gdzie szum estymacji zej jest 

nieskorelowany z {hi}N-1
i=1, {zi}N-1

i=j+1. Teraz stosując to samo podejście, jak w przypadku pierwszego 

użytkownika, stosując MF, otrzymujemy, 



(11) 

Dlatego SOMA z bardzo dużą liczbą anten może zaplanować K użytkowników, w których użytkownik k 

może transmitować N - k asymptotycznie wolnych od błędów symboli. Zatem suma bezbłędnych 

symboli użytkowników wynosi, 

(12) 

gdzie górna granica jest osiągana, gdy K = N - 1. Dla schematu podstawowego z uczeniem ortogonalnym 

i optymalną liczbą użytkowników, całkowita liczba symboli asymptotycznie wolnych od błędów wynosi 

. W ten sposób SOMA asymptotycznie prawie podwaja przepustowość w porównaniu z 

bazowym TDD przy optymalnej liczbie użytkowników. Jeśli jednak system chce obsłużyć maksymalną 

liczbę użytkowników, to wzmocnienie liniowo rośnie wraz z N. Konstrukcja SOMA zgodnie z rysunkiem 

to sposób, w jaki nierówna liczba zasobów jest przypisywana każdemu użytkownikowi w określonej 

spójności. interwał. Jednakże, zmieniając kolejność użytkowników w wielu przedziałach koherencji, 

można uzyskać sprawiedliwe przypisanie dostępnych zasobów, tak aby średnio otrzymywali mniej 

więcej taką samą przepustowość. 

CHARAKTERYSTYKA SUMA SOMA 

Pełną charakterystykę schematu K-użytkownika można przeprowadzić przy użyciu obszaru szybkości, 

który jest wypukłym domknięciem wszystkich krotek szybkości podanych przez (R1, R2,…, Rk), gdzie Rk 

oznacza osiągalną szybkość dla użytkownika k dla wszystkich k ∈ [1: K] . Region kursu, czyli podzbiór  

R+K dla K użytkowników, jest na ogół trudny do wyobrażenia i wykorzystania w praktyce zastosowanie, 

gdy K jest duże. Dlatego wybieramy stawkę sumaryczną; to jest,  do scharakteryzowania 

schematu. 

GRANICE NA SOMIE 

W tej sekcji przedstawiamy przepustowość łącza w górę, gdy odbiornik nie ma anten, a kanały są i.i.d. 

Zanik Rayleigha z jednostkową wariancją i przedziałem koherencji długości N. Poniższa propozycja 

przedstawia nasz główny wynik, którym jest sumaryczny współczynnik SOMA z użytkownikami K = N - 

1, gdy estymacja kanału sekwencyjnego jest wyjaśniona w równaniu. (10). 

Twierdzenie 1 (sumaryczna stopa SOMA). SOMA z sekwencyjną estymacją kanału osiąga sumaryczny 

współczynnik, 

(13) 

gdzie 



(14) 

i 

(15) 

Tutaj Rk, Ppk, Pdk i Nek oznaczają odpowiednio osiągalną szybkość, średnią moc zużytą dla pilota i danych 

oraz wariancję błędu estymacji kanału dla użytkownika k, dla wszystkich 1 ≤ k ≤ N- 1, a N0 oznacza 

wariancję AWGN. 

Dla porównania stosujemy następującą górną granicę, gdy protokół SOMA i związane z nim 

oszacowanie kanału są ustalone.  

Twierdzenie 2 (Górna granica SOMA). Stawka sumy SOMA ma górną granicę jako: 

(16) 

gdzie 

(17) 

Następny wynik omawia szczelność granic. 

Twierdzenie 3 (Szczelność granic). Górna granica w twierdzeniu 11.2 utrzymuje stałą przerwę w 

stosunku do dolnej granicy w twierdzeniu 1 jako funkcję liczby anten; to znaczy RUB(nt) - RLB(nt) ≤ m, 

gdzie m nie zależy od nt. 

GRANICE NA KONWENCJONALNYM TDD 

Dodatkowo przedstawiamy granice sumarycznej stawki bazowego rozwiązania TDD dla 1 ≤ K ≤ N- 1 

użytkowników jako punkty odniesienia dla ocen numerycznych. Dwa z poniższych wyników pochodzą 

od Ngo które recytujemy dla kompletności. 

Twierdzenie 4 (bazowa sumaryczna stopa procentowa z MF bez SIC). Schemat bazowy z MF dla 

użytkowników K ≤ N -1 może osiągnąć stawkę sumaryczną, 

(18) 



gdzie 

(19) 

Twierdzenie 5 (Bazowa sumaryczna stopa procentowa z MF bez SIC). Schemat bazowy z MF dla 

użytkowników K N 1 może osiągnąć stawkę sumaryczną, 

(20) 

gdzie Nek jest podane w równaniu. (19). 

Osiągalny współczynnik równania (20) jest ściśle wyższa niż równanie. (18). Przy wyprowadzaniu 

nowego ograniczenia bierze się pod uwagę błąd oszacowania kanału w kierunku kanału przestrzennego 

użytkownika docelowego, w przeciwieństwie do błędu u Ngo. 

Twierdzenie 6 (bazowa sumaryczna stopa procentowa z MF i SIC). Schemat bazowy z MF dla 

użytkowników K  ≤ N - 1 i sekwencyjną eliminacją zakłóceń może osiągnąć sumaryczny współczynnik 

(21_ 

gdzie Nek jest podane w równaniu. (19). 

Na koniec podajemy sumaryczny współczynnik TDD z wymuszeniem zerowym (ZF) 

Twierdzenie 7 (Podstawowy sumaryczny współczynnik z ZF). Schemat bazowy z ZF dla użytkowników 

K  ≤ N - 1 może osiągnąć stawkę sumaryczną, 

(22) 

gdzie Nek jest podane w równaniu. (19). 

Z powyższych wyników obserwujemy, że wszystkie niedoskonałości spowodowane interferencją 

interuktora, szum AWGN i błąd estymacji kanału są liniowo zmniejszane o współczynnik 1/ nt - 1 i 1/nt 

- K przy użyciu odpowiednio MF i ZF. Porównując powyższe wyniki, zauważamy, że SOMA planuje 

więcej użytkowników kosztem dodatkowych zakłóceń ze strony pilotów nieortogonalnych i wyższego 

błędu estymacji kanału. Jednak te dodatkowe zakłócenia i błędy estymacji są podobnie zmniejszane o 

współczynnik 1/nt - 1 przy użyciu MF. 

OCENY NUMERYCZNE SOMY 



W tej sekcji omówimy przykłady liczbowe. W tym celu rozważymy możliwą do osiągnięcia sumę 

współczynnika schematu SOMA w równaniu. (13) a górna granica sumarycznego wskaźnika SOMA 

podana w równaniu. (16). W przypadku konwencjonalnego TDD rozważymy cztery granice: osiągalny 

współczynnik sumy z MF podany w równaniach (18), (20) i (21) oraz osiągalny sumaryczny 

współczynnik osiągalny przy ZF podany w równaniu (22). Poniższe rysunki  wykreślają  granice SOMA i 

konwencjonalnego TDD dla kanału z przedziałem koherencji N symboli. W przypadku SOMA liczba 

użytkowników jest ustawiona na K =  N – 1 (czyli maksymalna liczba użytkowników) i dla 

konwencjonalnego TDD wybieramy K = N/2 (co jest optymalne dla TDD, gdy nt ≫ 1  i K = N - 1, które 

jest maksymalną liczbą użytkowników. Dla wszystkich liczb Pdk = P i Ppk = P + Δ, gdzie Δ jest parametrem 

przesunięcia mocy do badania wpływu jakości estymacji kanału na sum-rate i ustawiamy wariancję 

AWGN w odbiorniku na N0 = 0 dB. Dla tych liczb definiujemy SNRd: = P/N0. Rysunki pokazują sumaryczny 

współczynnik odpowiednio dla N = 10, SNRd =  10 dB i Δ ¼ 0, 5, 10 dB. Rysunki ilustrują sumaryczny 

współczynnik odpowiednio dla N ¼ 10, SNRd ¼ 0 dB i Δ = 0, 10 dB. Rys. 11.9 pokazuje sumaryczny 

współczynnik odpowiednio dla N =50, SNRd = 10 dB i Δ= 10 dB. Mniejsze N odpowiada kanałowi szybko 

zmieniającemu się, a większe N odpowiada kanałowi wolno zmieniającemu się, przy czym w przypadku 

tego ostatniego koordynowana jest większa liczba użytkowników. Obserwujemy, że dla pokazanego 

zakresu numerów anten, nt, SOMA może zapewnić do prawie 70% wzrostu przepustowości w stosunku 

do konwencjonalnego TDD przy optymalnej liczbie użytkowników.  

 



 

 



 

 



 

 

Asymptotyczne wzmocnienie SOMA (tj. Wzmocnienie dla nt → ∞) w stosunku do konwencjonalnego 

TDD w różnych przypadkach rośnie wraz z liczbą anten i może sięgać nawet 100%. Ponadto widzimy, 

że podstawowe rozwiązanie TDD działa bardzo słabo, gdy jest skonfigurowane z maksymalną liczbą 

użytkowników, ponieważ nie wykorzystuje efektywnie dostępnych stopni swobody. Jednak 

proponowany schemat SOMA działa znacznie lepiej, sprytnie koordynując transmisję w sposób 

półortogonalny. Większa złożoność odbiornika, w szczególności przy ocenie kanału, jest kosztem 

uzyskania tej poprawy wydajności. Obserwujemy również, że zwiększenie mocy pilotów zwiększa 

sumaryczny współczynnik, ponieważ poprawia jakość estymacji kanału, co z kolei poprawia jakość 

filtrowania przestrzennego. To również sprawia, że dolna granica zbliża się do górnej granicy. Innymi 

słowy, estymacja kanału o wysokiej jakości pozwala na usunięcie zakłóceń intruza i spójną kombinację 

sygnałów w kierunku pożądanego kanału. Z rysunków widzimy, że dolna granica zachowuje prawie 

stałą odległość od górnej granicy jako funkcja liczby anten, co jest zgodne z wynikiem w Twierdzeniu 

3. W przypadku transmisji małej mocy dodatkowo widzimy, że ZF i SIC nie poprawiają w znaczący 

sposób wydajności, a MF bez SIC zapewnia wydajność porównywalną do ZF. Jednak ZF jest bardziej 

przydatny w przypadkach wyższych mocy lub gdy liczba użytkowników jest bardzo duża (tj. Powolne 

zanikanie). Szybkość sumowania dla powolnego zanikania jest znacznie wyższa w porównaniu do 

szybkości zanikania szybko, ponieważ wolniejsze zmiany w kanale radiowym pozwalają na planowanie 

większej liczby użytkowników w bloku koherencji, co znacznie zwiększa szybkość sumaryczną. 

UOGÓLNIONA SOMA 

Następnie przedstawiamy koncepcję GSOMA. Rysprzedstawia wieloużytkownikową transmisję 

GSOMA, w której użytkownicy są pogrupowani w J grup, gdzie każda grupa zawiera kj użytkowników 

dla j  ∈ {1, 2, …, J}, a to całkowita liczba użytkowników.  



 

Użytkownik i w grupie j stosuje sekwencję pilotażową si dla wszystkich j ∈ {1, 2, …, J}. To jest sekwencja 

pilotażowa, są ponownie wykorzystywane przez różne grupy użytkowników. Sekwencje pilota w każdej 

grupie są wzajemnie ortogonalne tak, że umożliwia to oszacowanie kanału wolnego od zakłóceń dla 

użytkowników w każdej grupie. Multipleksowanie z podziałem kodowym (CDM) może być używane do 

transmisja pilotażowej każdej grupy. Maksymalna liczba sekwencji pilotowych wynosi zatem maxjkj. 

Konwencjonalne ponowne użycie sekwencji pilotowych, w których symbole pilotujące zakłócają się 

nawzajem, skutkuje „zanieczyszczeniem pilotowym”, co poważnie obniża wydajność użytkowników. 

Jednak dzięki temu nowemu rozwiązaniu możliwe jest ponowne wykorzystanie sekwencji 

pilotażowych w kontrolowany sposób. Ponowne użycie pilota odbywa się półortogonalnie w celu 

zwiększenia wydajności widmowej sieci. Jednak ingerencja jest kontrolowane przez transmisję 

przesunięcia zasobów (np. przesunięcia czasowego lub przesunięcia częstotliwości) tak, że odebrane 

pakiety w węźle dostępowym mMIMO mają następującą strukturę: 

• Sygnały pilotujące z różnych grup są odbierane nieortogonalnie (np. nienakładające się szczeliny 

czasowe z przesunięciem czasowym). 

• Sekwencje pilotujące z grupy j ∈{1, 2, …, J} doświadczają tylko zakłóceń od symboli danych 

użytkowników z grup od 1 do j - 1. To znaczy, sekwencje pilotujące z pierwszej grupy są odbierane 

wolny. Oznacza to, że pozostali użytkownicy wydają się milczeć po stronie odbiorcy, gdy użytkownicy 

z pierwszej grupy transmitują swoje sygnały pilota. 

Dzięki GSOMA użytkownik może użyć częściowego wygaszania, które ma taką samą ziarnistość jak 

długość regionu pilota, aby kontrolować zakłócenia międzygrupowe. GSOMA obejmuje zarówno 

konwencjonalne rozwiązanie TDD zaproponowane przez Marzettę , jak i schemat SOMA jako przypadki 

szczególne. Gdy każda grupa zawiera jednego użytkownika i nie stosuje się wygaszania, GSOMA 

redukuje się do SOMA. Gdy istnieje tylko jedna grupa z maksymalną liczbą użytkowników, wówczas 

GSOMA redukuje się do konwencjonalnego TDD, w którym stosowane są wzajemnie ortogonalne 

sekwencje pilotowe. Dlatego odpowiednio zaprojektowana GSOMA może łączyć zalety zarówno 



SOMA, jak i konwencjonalnego TDD. Zaletą GSOMA w stosunku do konwencjonalnego TDD jest to, że 

planuje więcej grup, co zwiększa zagregowany wskaźnik. Ponieważ w obrębie każdej grupy sekwencje 

pilotowe są wzajemnie ortogonalne, jak w konwencjonalnym TDD, pozwala to na wykonanie 

wspólnego kanału oszacowanie bez zakłóceń dla wszystkich użytkowników w każdej grupie i 

zastosowanie wspólnego filtrowania przestrzennego, takiego jak ZF, na grupę w celu stłumienia 

zakłóceń między użytkownikami wśród użytkowników w każdej grupie. Zwiększa to również łączną 

stawkę.  

DWUGRUPOWE GSOMA 

W tej sekcji dostosowujemy projekt GSOMA do przypadków obu grup i omawiamy dwa tryby 

transmisji. 

TRYB 1: BEZ WYGASZANIA 

Rysunek przedstawia protokół transmisji i odpowiedni odbiornik dla dwóch grup, w których nie ma 

wygaszania.  

 

 

Użytkownicy są podzieleni na dwie grupy, tak że każda grupa jest zaprojektowana zgodnie z 

konwencjonalnym TDD, w którym jest to połowa spójności czas, to jest 1/2Tc, jest używany do 

transmisji pilota, a druga połowa jest wykorzystywana do transmisji danych. Aby umożliwić 

oszacowanie kanału bez zakłóceń, stosuje się przesunięcie czasu równe 1/2Tc. Odbiornik najpierw 

szacuje kanał użytkowników w pierwszej grupie, wykorzystując wiedzę o ortogonalnych sekwencjach 

pilotujących, a następnie wykonuje wspólne filtrowanie przestrzenne w celu zdekodowania danych z 

pierwszej grupy. Zdekodowane dane są przesyłane z powrotem do estymatora kanału drugiej grupy w 

celu przeprowadzenia eliminacji zakłóceń przed estymacją kanału. Po usunięciu zakłóceń kanały 

drugiej grupy są estymowane przy użyciu znanych ortogonalnych sekwencji pilotujących używanych 

dla użytkowników z drugiej grupy. Dekodowane dane z drugiej grupy są wykorzystywane do usuwania 

zakłóceń na symbolach pilota z pierwszej grupy. To sekwencyjne oszacowanie i dekodowanie kanału 

jest iteracyjnie kontynuowane, aż wszystkie dane zostaną pomyślnie zdekodowane. Następnie 



przedstawiamy przepustowość pojedynczej komórki łącza w górę dla protokołu na kolejnym rysunku z 

L kolejnych podramek, gdy odbiornik ma nt anten i kanały są i.i.d.  

 

Rayleigh zanika z wariancją jednostek. Najpierw rozważymy MF, a potem ZF. Dowód można uzyskać, 

stosując podobne podejście, jak w przypadku SOMA. 

Twierdzenie 8. Protokół transmisji z rysunku, gdzie każda grupa zawiera K użytkowników, a odbiornik 

wykorzystuje MF, osiąga sumaryczny przepływ, 

(23) 

gdzie 

 

a Ppj,l, Pdj,l oznaczają średnią moc pobieraną przez pilota i symbole danych użytkowników w grupie j ∈ 

{1, 2} i podramce l ∈ {1, 2,…, L} i Nej,l oraz N0 odpowiednio oznacza wariancję AWGN przy błędzie 

estymacji odbiornika i kanału, a Ne1,0 = Pd1,0 =Pp1,L+1 = 0. 

Twierdzenie 9. Protokół transmisji na rysunku, gdzie każda grupa zawiera K użytkowników, a odbiornik 

wykorzystuje ZF, osiąga sumaryczną prędkość, 

(24) 

TRYB 2: Z WYGASZANIEM 

W przypadku, gdy macierz zawiera mniej elementów antenowych w odniesieniu do planowanej liczby 

użytkowników w każdej grupie, korzystne jest częściowe wygaszenie części ramek podrzędnych, aby 



poprawić estymację kanału, a w konsekwencji poprawić wydajność filtrowania przestrzennego, co  z 

kolei poprawia wydajność widmową  systemu. Wzór wygaszania powinien być wybrany na podstawie 

interferencji intruza, gdy dla większych zakłóceń wybierany jest wzór wygaszania o większej gęstości i 

podobnie należy wybrać rzadszy wzór wygaszania dla mniejszych zakłóceń, aby poprawić wydajność 

widmową systemu. Drugi rysunek przedstawia protokół transmisji dla dwóch grup, w których 

stosowany jest blanking. Użytkownicy są zorganizowani w dwie grupy, a transmisja jest zorganizowana 

tak, że symbole pilota z pierwszej grupy nie doświadczają żadnych zakłóceń. Jest to przydatne do 

ulepszenia estymacji kanału dla użytkowników w pierwszej grupie, poprawia to również eliminację 

zakłóceń dla estymacji kanału drugiej grupy. Ponadto taki układ jest również przydatny, gdy pierwsza i 

druga grupa zagrażają odpowiednio dalekim i bliskim użytkownikom. 

Twierdzenie 10. Protokół transmisji na rysunki gdzie każda grupa zawiera K użytkowników, a odbiornik 

wykorzystuje MF, osiąga sumaryczny przepływ, 

(25) 

gdzie Ppj i Pdj oznaczają średnią moc pobieraną przez pilota i symbole danych użytkowników w grupie j 

∈{1, 2}, a N0 oznacza wariancję AWGN w odbiorniku. Wielkość Nej = Nej,1 oznacza wariancję błędu 

estymacji kanału dla użytkowników z grupy j ∈ {1, 2}. 

Twierdzenie 11. Protokół transmisji na rysunku gdzie każda grupa zawiera K użytkowników, a odbiornik 

wykorzystuje ZF, osiąga sumaryczny przepływ, 

(26) 

gdzie Nej = Nej,1 dla j ∈ {1, 2} podano w Twierdzeniu 10. Z sumarycznych współczynników w twierz 11.8–

11.11 można zauważyć, że niedoskonałości spowodowane interferencją interuktora, błąd estymacji 

kanału i AWGN są liniowo zmniejszane o współczynnik 1/nt-1 i 1/nt-K odpowiednio dla MF i ZF . 

Dodatkowo widzimy, że ZF eliminuje interferencję intruzów w każdej grupie dzięki transmisji danych, 

co jest jedną z zalet GSOMA w stosunku do SOMA. 

NUMERYCZNE OCENY GSOMA 

Dla porównania rozważamy TDD z podziałem czasu jako punkt odniesienia, gdy zasoby są 

współdzielone między dwie grupy użytkowników, gdy każda grupa jest zaprojektowana zgodnie z 

konwencjonalnym TDD. To, używając ZF, daje sumaryczną stawkę, 

(27) 

gdzie Nej = N0 /N0 + Ppj 



. 

Następnie omówimy dwa liczbowe przykłady sumarycznej stawki. Dwa rysunki przedstawiają 

sumaryczną szybkość schematów jako funkcję liczby anten dla N = BcTc = 100, gdzie liczba 

użytkowników w każdej grupie wynosi K = 1/2 N = 50.  

 

 



 

Ustawiamy Pd1,l = Pd1, Pd2 l  = Pd2 (tj. równomierną alokację mocy w podramkach) i N0= 0 dB, a moc 

skojarzonych pilotów jest ustawiona o 10 dB wyżej niż dane dla wszystkich użytkowników, aby 

zapewnić dobry kanał oszacowanie. Na każdym rysunku rozważane są cztery schematy: TDD z 

podziałem czasu z ZF, SOMA z MF, GSOMA z protokołem transmisji (tj. Tryb 1) z ZF i L = 100, GSOMA z 

protokołem transmisji (tj. Tryb 2). Ustawiamy Pd1 = 0, Pd2 = 20 dB, na drugim, Pd1 =10, Pd2 = 5 dB. W obu 

przypadkach GSOMA zapewnia zwiększoną łączną szybkość w porównaniu z TDD z podziałem czasu. 

Wzmocnienie jest bardziej wyraźne w grupach z większą różnicą w sile odbieranego sygnału, dla 

których Tryb 1 działa lepiej 

WNIOSKI 

Zaprezentowaliśmy ulepszone rozwiązanie wielodostępne do komunikacji mMIMO w łączu w górę i 

scharakteryzowaliśmy jego sumaryczną szybkość dla macierzy z nieskończoną liczbą anten, a także dla 

skończonej liczby anten. Wyniki pokazały, że schemat może prawie podwoić łączną przepustowość w 

porównaniu z konwencjonalnym TDD dla macierzy wielkoskalowych. Rozszerzenia obecnych prac 

obejmują badanie i optymalizację schematu dla scenariuszy wielokomórkowych. 


