
Szacowanie kanału dla systemów mmWave massive MIMO 

WPROWADZENIE 

Pozyskiwanie dokładnych informacji o stanie kanału (CSI) ma zasadnicze znaczenie w systemach MIMO 

o falach milimetrowych (mmWave) . Stąd, sposób niezawodnego i wydajnego pozyskiwania CSI jest 

fundamentalną kwestią, aby w pełni wykorzystać potencjalne zalety systemów MIMO firmy mmWave. 

W porównaniu z konwencjonalną komunikacją mmWave i masywnym MIMO pracującym z 

częstotliwością poniżej 3–6 GHz, oszacowanie kanału (CE) w systemach MIMO mmWave jest 

trudniejsze, głównie z następujących powodów. 

1. Liczba anten w mmWave Masywny MIMO może być bardzo duża. W masywnych systemach MIMO 

mmWave liczba anten zarówno w stacji bazowej (BS), jak i stacji ruchomej (MS) może być znacznie 

większa niż w konwencjonalnych masywnych MIMO pracujących z częstotliwością poniżej 3–6 GHz ze 

względu na znacznie mniejszą długość fali mmWave sygnały . To implikuje wyzwanie polegające na 

tym, że CE w mmWave masywnej MIMO może być trudniejsze, nawet gdy rozważa się dupleks z 

podziałem czasu (TDD) wykorzystujący wzajemność kanałów, ponieważ strona użytkownika może 

również wykorzystywać dziesiątki anten. W związku z tym systemy MIMO firmy mmWave mogą 

cierpieć z powodu zbyt wysokiego narzutu pilota dla CE. Należy również zwrócić uwagę, że nawet dla 

systemów komunikacyjnych opartych na TDD synchronizacja, błąd kalibracji łańcuchów częstotliwości 

radiowych (RF) i inne kwestie gwarantujące wzajemność kanałów nie są trywialne, zwłaszcza w 

komunikacji mmWave . 

2. Komunikacja mmWave podlega specjalnym ograniczeniom sprzętowym. Koszt sprzętu i zużycie 

energii przez transceivery, w tym szybkie konwertery analogowo-cyfrowe (ADC) i konwertery cyfrowo-

analogowe, syntezatory, miksery itp., W komunikacji mmWave są znacznie większe niż w przypadku 

konwencjonalnej komunikacji komórkowej . Stąd ogromny, niski koszt anteny, ale ograniczona liczba 

drogich łańcuchów RF mogą być atrakcyjną strukturą nadajnika-odbiornika dla masywnych systemów 

MIMO mmWave. Taka konstrukcja nadajnika-odbiornika sprawia, że CE jest większym wyzwaniem. Ze 

względu na znacznie mniejszą liczbę łańcuchów RF niż w antenach, trudno jest wykorzystać efektywne 

obserwacje o małych rozmiarach do oszacowania masywnych kanałów MIMO mmWave o dużych 

rozmiarach. 

3. Stosunek sygnału do szumu (SNR) przed formowaniem wiązki jest niski w komunikacji mmWave. W 

komunikacji mmWave szerokość pasma może wynosić setki megaherców lub nawet wiele gigahertów, 

co spowoduje znacznie większy szum termiczny . Ponadto, ze względu na silną kierunkowość sygnału 

mmWave, niski SNR przed formowaniem wiązki również utrudnia CE . Ponieważ niezawodne CE zwykle 

wymaga wystarczającego SNR, wskazuje, że co najmniej częściowa informacja o stanie kanału w 

nadajniku (CSIT) może być wymagana, aby zapewnić kształtowanie wiązki w nadajniku w celu 

dopasowania do kanałów MIMO mmWave dla niezawodnego CE. W związku z tym CE w systemach 

MIMO typu mmWave powinny uwzględniać nie tylko przetwarzanie sygnału w cyfrowym paśmie 

podstawowym, ale także charakterystykę analogowych sieci z przesunięciem fazowym (PSN) w 

analogowej częstotliwości radiowej, co może uczynić CE bardziej złożonym. Wreszcie przesunięcie 

Dopplera w mmWave może być bardziej oczywiste ze względu na pasmo wysokich częstotliwości, a 

także należy wziąć pod uwagę efekt blokady. 

4. Sprzężenie zwrotne kanału jest wymagane nawet w trybie TDD: Ponieważ użytkownicy z jedną 

anteną są zwykle brani pod uwagę w konwencjonalnych, masywnych MIMO ze względu na ograniczony 

współczynnik kształtu, do wstępnego kodowania wymagany jest tylko CSIT. Jednak w mmWave 

masywne MIMO, w których zarówno BS, jak i MS mogą być wyposażone w masywne anteny, wstępne 

kodowanie w łączu w górę i łączenie w łączu w dół w MS są również niezbędne dla poprawy 



niezawodności łącza. Dlatego CSI znany zarówno przez BS, jak i MS jest również wymagany dla 

masywnych systemów MIMO mmWave, co wskazuje na kolejne wyzwanie, które CSI nabyte w łączu w 

górę poprzez wykorzystanie wzajemności kanału powinno również zostać przekazane z powrotem do 

MS. W przyszłej heterogenicznej sieci 5G (HetNet) panuje zgoda co do tego, że mmWave może zostać 

wykorzystana do obsługi szybkiej płaszczyzny danych, podczas gdy pasmo częstotliwości w 

konwencjonalnych sieciach komórkowych może zostać wykorzystane do obsługi płaszczyzny 

sterowania . Stąd zarówno BS, jak i MS mogą wykorzystywać płaszczyznę sterowania do uzyskania 

sprzężenia zwrotnego CSI. 

Przedstawimy kompleksowy przegląd najnowocześniejszych rozwiązań CE dla systemów mmWave 

massive MIMO.  

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

W tej sekcji najpierw pokrótce przedstawimy model kanału w komunikacji mmWave massive MIMO. 

Następnie oferujemy dwie obiecujące struktury nadawczo-odbiorcze dla mmWave massive MIMO: 

hybrydową strukturę nadawczo-odbiorczą MIMO z analogowym PSN i odbiornik z jednobitowym 

przetwornikiem ADC. Obie struktury nadawczo-odbiorcze są inspirowane ograniczeniami sprzętowymi 

komunikacji mmWave, podczas gdy mogą zapewniać wysokie szybkości transmisji danych przy 

pomijalnej utracie wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi systemami MIMO, dzięki rzadkości 

kanałów MIMO mmWave. 

MODEL KANAŁOWY 

Eksperymenty wykazały, że masywne kanały MIMO typu mmWave wykazują oczywistą rzadkość w 

dziedzinie przestrzennej lub kątowej. Wynika to z dużej utraty ścieżki dla sygnałów innych niż linia 

wzroku (NLOS), gdzie tylko niewielka liczba zdominowanych ścieżek (zazwyczaj 3-5 ścieżek w 

realistycznych środowiskach) składa się ze znaczących komponentów wielościeżkowych MIMO 

mmWave. Jeśli weźmiemy pod uwagę szeroko stosowany ULA, masywny kanał MIMO mmWave punkt-

punkt można zamodelować jako [5] 

(1) 

gdzie NT i NR to odpowiednio numery anten nadajnika i odbiornika, ρ to średnia utrata ścieżki, L to 

liczba wielościeżkowa, αl to zespolone wzmocnienie l-tej ścieżki, θl lub φl ∈ [0,2π] to kąty azymutu 

przylotu lub odlotu (AoAs / AoDs). W (1), 

(2) 

i 

 

       (3) 



są wektorami sterującymi odpowiednio w odbiorniku i nadajniku. Co więcej, 

 (4,50 

oraz macierz diagonalna Hα = diag {α1, α2,… αL}, gdzie λ id to odpowiednio długość fali i odstęp między 

antenami. Rzadkość kanałów mmWave w domenie przestrzennej lub domenie kątowej (L jest mała, 

np. 3–5) i masywna macierz kanałów MIMO (NT i NR mogą być duże, na przykład dziesiątki lub nawet 

setki) oznacza, że masywny kanał MIMO mmWave macierz ma właściwość niskiego rzędu. Na przykład 

rysunek przedstawia rozkład prawdopodobieństwa energii pojedynczych wartości H w porządku 

malejącym względem różnych L, gdzie NT = 512, NR = 32 i przyrosty ścieżki są zgodne z niezależnym i 

identycznie rozłożonym (i.i.d.) złożonym rozkładem Gaussa   

 

Można zauważyć, że masywna macierz kanałowa MIMO mmWave ma oczywistą właściwość niskiego 

rzędu. Rzadkość kanałów mmWave w domenie przestrzennej lub w domenie kątowej, a także niska 

właściwość macierzy kanałów MIMO w masywnej masie mmWave zostaną wykorzystane do 

zaprojektowania energooszczędnego i energooszczędnego nadajnika-odbiornika dla masywnych 

systemów MIMO mmWave. 

STRUKTURA TRANSCEIVERA W mmWave MASSIVE MIMO 

w mmWave massive MIMO, koszt sprzętu i zużycie energii szybkiego przetwornika ADC, syntezatorów 

itp. Mogą być nie do pominięcia. Dlatego w przypadku systemów MIMO mmWavemassive struktura 

nadajnika-odbiornika, zgodnie z którą każda antena wymaga powiązanego łańcucha RF, ponieważ 

konwencjonalne systemy MIMO pracujące na częstotliwościach poniżej 3–6 GHz mogą być niemożliwe. 

Aby rozwiązać ten problem, struktura transceivera z analogowym PSN stała się obiecującym 

kandydatem dla masywnych systemów MIMO mmWave. Tę specyficzną konstrukcję nadajnika-

odbiornika można zilustrować na rysunku.  



 

 

 

Można zauważyć, że w przypadku stacji BS (MS) liczba łańcuchów RF NRF (zakładamy, że MS ma również 

łańcuchy RF NRF ) jest znacznie mniejsza niż w przypadku anten NBS(NMS) , który zasadniczo różni się od 

tego w konwencjonalnych systemach MIMO z pełnym cyfrowym kodowaniem wstępnym / łączeniem. 

Rozważ taką strukturę nadajnika-odbiornika w łączu w dół: przetwarzanie kształtowania wiązki w BS 

można uznać za kaskadę analogowej macierzy formowania wiązki RF FRF ∈ ℂNBSxNRF i cyfrowej macierzy 

kształtującej wiązkę w paśmie podstawowym FBB ∈ℂNRFxNs, gdzie Ns jest liczbą niezależnych strumieni 

danych. Odpowiednio, łączenie w MS ma również analogową macierz łączącą RF WRF∈ ℂNMSxNRF i 

cyfrową macierz łączącą pasmo podstawowe WBB ∈ ℂNRFxNs. Jeśli s ∈ ℂNsx1 jest sygnałem uczącym 

używanym dla CE w BS, a n ∈ ℂNsx1 jest efektywnym odebranym szumem w MS, odebrany sygnał w MS 

po połączeniu może być wyrażony jako 

(6) 

gdzie W = WRFWBB i F= FRFFBB. 

Zdecydowanie większość najnowocześniejszych schematów CE dla masywnych systemów MIMO 

mmWave opiera się na takiej strukturze transceivera z analogowym PSN. Przetwornik ADC o niskiej 

rozdzielczości przy odbiorniku jest kolejnym obiecującym kandydatem do zmniejszenia kosztu 

odbiornika i zużycia energii w mmWave massive MIMO . Wykazano, że w porównaniu z przetwornikami 

ADC o wysokiej rozdzielczości, przetworniki ADC o niskiej rozdzielczości mogą być realizowane z 

prostszymi obwodami, zużywają mniej energii i mają jedynie niewielką utratę wydajności przy niskim 

SNR . Rysunek poniższy przedstawia strukturę odbiornika wykorzystującą każdy jednobitowy 

przetwornik ADC do odpowiednio odbierania w fazie i kwadraturowego sygnału pasma podstawowego 

z każdego łańcucha RF.  



 

 

Później przedstawimy również konkretny schemat CE w systemach MIMO mmWave z jednobitowym 

ADC w odbiorniku. 

SCHEMATY SZACOWANIA KANAŁÓW W OPARCIU O KOMPRESYWNE WYKRYWANIE (CS) 

W tej sekcji szczegółowo omówimy schematy CE oparte na CS dla systemów mmWave Masywnych 

MIMO. Zaczynamy od krótkiego wprowadzenia pojęcia teorii wykrywania kompresyjnego (CS). 

Następnie formułujemy problem CE jako standardowy problem CS. Ponadto omówiono również 

konkretny wybór macierzy transformacji, projekt książek kodowych i praktyczne algorytmy rzadkiej 

rekonstrukcji kanałów. 

KONCEPCJA TEORII CS 

Oczywiście większość ciągłych sygnałów ze świata rzeczywistego ma naturalną redundancję lub 

korelację, co oznacza, że efektywna szybkość informacji przenoszona przez takie sygnały może być 

znacznie mniejsza niż ich szerokość pasma. Równoważnie liczba efektywnych stopni swobody 

odpowiednich sygnałów dyskretnych może być znacznie mniejsza niż ich wymiary, co wskazuje, że 

sygnały te wykazują rzadkość w niektórych dziedzinach transformacji. Na tym tle opracowano teorię 

CS, która pokazuje, że rzadkość sygnału można wykorzystać do odtworzenia oryginalnego sygnału ze 

znacznie mniejszej liczby próbek niż wymagane przez klasyczne twierdzenie o próbkowaniu Shannona-

Nyquista [8]. Mówiąc konkretnie, rozważymy standardowy problem CS, czyli 

(7) 

gdzie sygnał rzadki x ∈ ℂNx1 ma poziom rzadkości k (tj. x ma k elementów niezerowych), Φ∈ℂMxN to 

macierz pomiaru, a y=Φx ∈ℂMx1 to sygnał pomiarowy. W teorii CS liczy się, jak uzyskać x, rozwiązując 

niedokreślone równanie. (7) z M≪N podanym y i Φ. Generalnie x może nie wykazywać samej rzadkości, 

ale rzadkość pojawia się w niektórych domenach transformacji, to znaczy x = Ψs, gdzie Ψ∈ℂNxN jest 

macierzą transformacji, a s ∈ ℂNx1 jest sygnałem rzadkim o poziomie rzadkości k. W ten sposób (7) 

można dalej wyrazić jako 

(8) 



gdzie Θ=ΦΨ. W teorii CS istnieją trzy podstawowe kwestie, jak następuje : 

(1) Dziedzina transformacji rzadkiej: dla CS istotne jest znalezienie odpowiedniej macierzy 

transformacji Ψ, aby przekształcić oryginalny sygnał x w rzadki sygnał s. 

(2) Rzadka kompresja sygnału: Projekt Θ powinien kompresować wymiar pomiarów, jednocześnie 

minimalizując utratę informacji, co można oszacować za pomocą spójności lub ograniczonej 

właściwości izometrii Θ. 

(3) Odzyskiwanie rzadkiego sygnału: Ważne jest zaprojektowanie algorytmów odzyskiwania rzadkiego 

sygnału w celu niezawodnej rekonstrukcji s z ograniczonego sygnału pomiarowego y. 

SZACOWANIE FORMULACJI KANAŁU JAKO PROBLEMU CS 

Rozważamy łącze w dół CE w masywnych systemach MIMO mmWave z hybrydową strukturą 

nadajnika-odbiornika MIMO dla scenariuszy z jednym użytkownikiem. W tym scenariuszu stacja BS ma 

anteny NBS, ale łańcuchy RF NRF ≪NBS, podczas gdy MS ma anteny NMS, ale łańcuchy RF NRF ≪NMS. W 

łączu zstępującym CE, BS przesyła wzorce wiązki treningowej NBS
Tr, oznaczone 

z NT
BS = NRFNSlot

BS, a MS używa NMS
Tr łączące wzorce, oznaczone jako 

, do odbioru sygnałów, gdzie NT
MS = NRFNSlot

MS. W trakcie etapu CE, 

BS transmituje NBS
Tr różne wzorce wiązki szkoleniowej w kolejnych szczelinach czasowych NBS

Tr, 

podczas gdy MS wykorzystuje wzorce łączące szczeliny NMS w celu odbierania sygnałów dla każdego 

wzorca wiązki szkoleniowej w kolejnych podrzędnych szczelinach czasu NMS. Konkretnie, jeśli BS 

transmituje uczący wzorzec wiązki fp∈ ℂNBSx1, a MS wykorzystuje odbiornik łączący wzorzec wq ∈ ℂNMSx1, 

to odebrany sygnał można zapisać jako 

(9) 

W odbiorniku, stacja MS wykorzystuje kolejne podrzędne szczeliny czasowe w szczelinie NMS
Slot, aby 

odebrać każdy wzór wiązki treningowej transmitowany przez stację bazową BS. Należy zwrócić uwagę, 

że ze względu na hybrydową strukturę nadajnika-odbiornika MIMO z łańcuchami RF NRF ≪NBS w MS, 

MS może jednocześnie wykorzystywać wzorce łączenia NRF do pozyskiwania sygnału yp∈ ℂNRFx1 w 

każdym podczasowym szczelinie. Dla p-tego wzorca uczącej wiązki nadawczej, odebrany sygnał 

może być wyrażony jako 

(10) 

gdzie  

  to hałas. Ponieważ stacja BS będzie transmitować NBS
Tr 

różne wzorce sygnałów szkoleniowych w kolejnych szczelinach czasowych NBS
Tr, zagregowany sygnał 

odbioru w MS może być dalej wyrażony jako 

(11) 

gdzie  



Wektoryzując odebrany sygnał Y, możemy dalej uzyskać 

(12) 

gdzie używamy równości vec(ABC) = CT ⊗A vec(B) dla macierzy A, B i C oraz v=vec(N). Oczywiste jest, 

że możemy użyć konwencjonalnych algorytmów liniowych, takich jak estymator najmniejszych 

kwadratów (LS), aby uzyskać oszacowanie vec (H) z yMS, czyli 

(13) 

Jednak wymaga, aby (13) było przedokreślonym równaniem, czyli NTr
BSNTr

MS  ≥ NMSNBS. W mmWave 

massive MIMO system z setkami anten, wykorzystujące algorytm LS do pozyskiwania  będzie 

cierpieć z powodu zbyt dużej złożoności obliczeniowej i narzutu czasu dla CE. Na szczęście, 

wykorzystując rzadkość masywnych kanałów MIMO mmWave, oczekuje się, że wykorzysta teorię CS 

do oszacowania masywnych kanałów MIMO mmWave o dużych rozmiarach na podstawie pomiarów 

małych rozmiarów. Jak omówiliśmy, pierwszą kluczową kwestią w teorii CS jest znalezienie 

odpowiedniej macierzy transformacji, aby przekształcić wektor vec (H) w rzadki sygnał. Wykorzystując 

rzadkie AoA / AoD mmWave massive MIMO  w domenie kątowej, zakłada, że AoAs / AoDs są pobierane 

z jednolitej siatki punktów G z G ≥ L, czyli θl i φl dla 1 ≤ l ≤ L pochodzi z jednorodnego zestawu kątów 

{0,2π /G,…, 2π(G-1) / Gg}. Należy zwrócić uwagę, że rzeczywiste AoA / AoD są wartościami ciągłymi w 

zakresie od 0 do 2π. Ignorując błąd kwantyzacji siatki, macierz kanału H można wyrazić jako 

(14) 

gdzie 

(15) 

i 

(16) 

przy . Ze względu na rzadkość masywnych kanałów 

MIMO mmWave,  wydaje się rzadkością, to znaczy większość elementów  a ma wartość zero, a 

tylko elementy L związane z AoA i AoD są niezerowe. Wstawiając (14) do (12), możemy dalej uzyskać 

 

      (17) 

gdzie używamy równości (A ⨂ B)(C ⨂ D) = (AC) ⨂ (BD) dla macierzy A, B, C i D. Dla uproszczenia (17) 

można dalej zapisać jako 



(18) 

gdzie . W ten sposób można 

oszacować kanały systemów MIMO mmWave masywnych rozwiązując następujący problem 

optymalizacyjny w ramach CS , czyli 

(19) 

gdzie  jest oszacowaniem rzadkiego sygnału za, a δ jest progiem związanym z szumem. W związku 

z tym ostateczne oszacowanie kanałów jest podane przez 

(20) 

gdzie  

 

REKONSTRUKCJA KRÓTKICH KANAŁÓW ZA POMOCĄ CS 

Drugą kwestią w teorii CS jest to, jak zrekonstruować oryginalne rzadkie sygnały o dużych wymiarach 

z pomiarów o małych wymiarach. Zdecydowanie większość najnowocześniejszych rzadkich schematów 

CE jest rozwiniętych na podstawie klasycznego algorytmu OMP (ang. Ortogonal matching matching) ze 

względu na jego małą złożoność i dobrą wydajność. 

Aby rozwiązać problem optymalizacji w (19), Lee i inni zaproponował oparty na OMP estymator 

rzadkich kanałów, który jest przedstawiony w algorytmie 1. 

 

Należy zwrócić uwagę, że w Algorytmie 1 qi jest i-tą kolumną Q, a oznacza podwektor, którego 

elementy pochodzą z  z indeksami związanymi z Ωt, QΩt oznacza podmacierz Q o indeksach 

określonych przez Ωt, a Q† jest pseudoinwersją Q. 

Jak już omówiliśmy, rzeczywiste AoA / AoD są stale rozłożone w zakresie od 0 do 2π. W związku z tym 

większe G oznacza lepszą rozdzielczość macierzy transformacji dla lepszej wydajności estymacji AoA / 



AoD. Jednak duże G doprowadzi do zaporowo dużej złożoności obliczeniowej. Aby zrealizować 

dokładność. CE o niskiej złożoności, Lee i inni ponadto zaproponowali ulepszony algorytm OMP 

nazwany algorytmem multigrid OMP (MG-OMP). Algorytm ten może adaptacyjnie zawęzić 

rozdzielczość macierzy transformacji zgodnie z poprzednim CE. Algorytm MGOMP znajduje się w 

Algorytmie 2. 

 

 

Algorytm MG-OMP zaczyna się od zgrubnej siatki (lub zgrubnej rozdzielczości w celu oszacowania AoA 

/ AoD) i zwiększa tylko rozdzielczość wokół siatki, w której AoAs / AoD są obecne. Dla r-tego etapu w 

dziesiątej iteracji, (6.18) w algorytmie MG-OMP można przepisać jako 

(21) 

gdzie  

 

 to macierz pomiaru na r-tym etapie w t-tejj iteracji, AR, Gr ∈ ℂNMSxGr i AT,Gr ∈ ℂNBSxGr. Zauważ, że kolumny 

w AR,Gr i AT,Gr to wektory odpowiedzi macierzy odpowiadające 



siatce kandydatów AoA / AoD. 

PROJEKTOWANIE BELKI TRENINGOWEJ I WZORY ŁĄCZENIA WEDŁUG TEORII CS 

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym problemem w teorii CS jest to, jak niezawodnie skompresować 

pierwotny rzadki sygnał i zminimalizować utratę informacji. Dla (21) problem ten można przekształcić 

w projekt . 

Ponieważ macierz pomiaru jest iloczynem macierzy rzutowania/ściskania (F i W) i macierzy 

transformacji (AR,Gr i AT,Gr), a macierz transformacji jest adaptacyjna na różnych etapach i iteracjach, w 

tej sekcji będziemy opracować macierz projekcyjną / kompresyjną F i W. Dla mmWave massive MIMO 

z hybrydową strukturą transceivera, obie kształtowane wiązki w nadajniku i łączenie w odbiorniku 

można podzielić na część analogową i cyfrową, czyli F=FRFFBB i W=WRFWBB jak w (6), gdzie 

 i to macierz kształtująca wiązkę i macierz łącząca w RF, odpowiednio, 

i FBB 2ℂNTr BS NTr 

BS i to odpowiednio macierz kształtująca wiązkę i macierz łącząca 

w cyfrowym paśmie podstawowym. Ze względu na ograniczenia sprzętowe w systemach MIMO 

mmWave ogromne, RF macierz formowania wiązki i macierz łącząca mają następujące właściwości: 

(1) Elementy FRF i WRF mają stałą obwiednię. 

(2) Kolumny FRF powinny obejmować wszystkie AoD, a kolumny WRF powinny obejmować wszystkie 

AoA. 

(3) Zarówno FBB, jak i WBB są macierzami blokowo-diagonalnymi określonymi przez 

(22) 

i 

(23) 

z FBB,i ∈ ℂNRFxNRF i WBB,i ∈ ℂNRFxNRF. Mając te właściwości, zasugerowano zastosowanie wiązek dyskretnej 

transformaty Fouriera (DFT) do FRF kształtującej wiązkę RF w nadajniku, gdzie kolumny FRF są wybierane 

z macierzy DFT o rozmiarze NTr
BS x NTr

BS. Podobnie, wzorce łączenia RF WRF w odbiorniku wykorzystują 

macierz DFT, w której kolumny WRF są wybierane z macierzy DFT o rozmiarze NTr
 MS x NTr

MS. Opierając 

się na FRF i WRF, dalej rozwijamy FBB i WBB w ramach teorii CS. W teorii CS spójność macierzy można 

uznać za jakość maierzy pomiaru w zakresie wydajności ściskania. Spójność pomiaru określa się jako 

(24) 

gdzie dla wygody pomijamy r, t i G, a qm oznacza m-tą kolumnę macierzy Q. W teorii CS, mniejsze μ(Q) 

może prowadzić do lepszej wydajności odtwarzania rzadkich sygnałów. Ponieważ  



i FTAT
T,G i WHAH

R,G są odpowiednio przetwarzane w BS i MS, 

odpowiednie cyfrowe kształtowanie wiązki lub projektowanie macierzy łączącej można przekształcić w 

następujące problemy: 

(25,26) 

Wykazano, że optymalne rozwiązanie (25) można podać jako 

(27) 

gdzie UBB, i oraz ΛBB, i są macierzami odpowiednio wektorów własnych i wartości własnych, to znaczy 

(28) 

Podobnie, optymalne rozwiązanie (26) można podać jako 

(29) 

gdzie UBB,i oraz ΛBB, i są macierzami odpowiednio wektorów własnych i wartości własnych, to znaczy 

(30) 

UWAGA 

W tej sekcji przedstawiliśmy oparty na CS system CE dla mmWave massive MIMO .Schemat CE 

zaproponowany uwzględnia głównie masywne kanały MIMO mmWave z LOS. Schemat CE 

zaproponowany w [4] może obsługiwać masywne kanały MIMO mmWave z wieloma ścieżkami i 

opracowywana jest adaptacyjna książka kodowa o wielu rozdzielczościach. Jednak są to nadal niektóre 

kluczowe kwestie dla praktycznej implementacji schematów CE opartych na CS. Pierwszą kwestią jest 

optymalne formowanie wiązki lub łączenie wzoru. Chociaż zapewnił optymalne cyfrowe formowanie 

wiązki w paśmie podstawowym i wzorce łączenia, optymalne analogowe formowanie wiązki i 

projektowanie wzorców łączących jest nadal problemem wymagającym dalszych badań. Drugą kwestią 

jest kompromis między błędem kwantyzacji dla ciągłego AoA / AoD w praktyce a wydajnością CE przy 

założeniu dyskretnych AoA / AoD. W związku z tym pożądana jest analiza teoretyczna, aby wyjaśnić 

projekt algorytmu taktycznego, biorąc pod uwagę wymóg dokładności działania CE. Wreszcie, jeśli 

MIMO mmWave ogromne nie jest rzadkie w niektórych specjalnych scenariuszach (na przykład biuro 

wewnętrzne), należy zapewnić adaptacyjny schemat CE oparty na CS, aby poradzić sobie z tą sytuacją. 

SZACOWANIE KANAŁU Z JEDNOBITOWYMI ADC W ODBIORNIKU 

W tej sekcji przedstawimy schemat CE dla masywnych systemów MIMO mmWave z jednobitowymi 

przetwornikami ADC w odbiorniku . Podobnie jak w hybrydowych systemach MIMO z analogowym 

PSN, struktura odbiornika z jednobitowymi przetwornikami ADC również wykorzystuje rzadkość 



masywnych kanałów MIMO mmWave z niewielką utratą wydajności w porównaniu z konwencjonalną 

strukturą nadajnika-odbiornika MIMO. 

WIRTUALNA REPREZENTACJA KANAŁU mmWave massive MIMO  

Zaczynamy od wprowadzenia reprezentacji wirtualnych kanałów masywnych kanałów MIMO 

mmWave w następujący sposób: 

(31) 

gdzie AR  ∈ ℂNRxNR i AT ∈ ℂNTxNT są jednolitymi macierzami DFT, a  a jest wirtualną macierzą kanału. 

Należy zaznaczyć, że (31) jest szczególnym przypadkiem (14), gdzie rozdzielczość AoA w MS to G= NR, 

a rozdzielczość AoD w BS to G=NT. Używając transformacji Fouriera w (31), elementy oryginalnej 

macierzy kanałowej mmWave masssive MIMO w domenie anteny są mapowane jeden do jednego w 

dziedzinie kątowej, a m-ty wiersz i n-ty element kolumny w  można interpretować jako 

wzmocnienia kanału związane z m-tym odbiornikiem AoA i n-tym nadajnikiem AoD. Wirtualny kanał H 

z NT = 256, NR = 32 i dwiema ścieżkami można zilustrować na rysunku  

 

Dla wygody  zakłada, że wektory odpowiedzi macierzy nadajnika / odbiornika są wybrane z kolumn 

macierzy DFT AT/AR. Przy tym założeniu   jest czystą rzadką macierzą. To znaczy tylko L elementów 

w  jest niezerowych. Aby uprościć analizę, zakładamy, że każdy element w  a jest zgodny z 

rozkładem Bernoulliego-Gaussa, to znaczy 

(32) 

(33) 



gdzie  to m-ty wiersz i n-ty element kolumny w r jest 

prawdopodobieństwem, a σL
2 to średnie wzmocnienie kanału. 

MAKSYMALNE OCENY PRAWDOPODOBIEŃSTWA (ML) 

Uważamy, że odebrany sygnał po ADC można wyrazić jako 

(34) 

gdzie Y ∈ ℂNRxTo, To jest wymaganym narzutem treningowym, sign() to funkcja signum, F=ATS ∈ ℂNTxTo 

to sygnał treningowy w nadajniku, a N ∈ ℂNTxTo to szum. Wektoryzując Y, możemy uzyskać 

(35) 

W przypadku mmWave  massive MIMO z jednobitowym ADC w odbiorniku,  każdy łańcuch RF ma dwa 

ADC; w ten sposób sygnał odbiornika w cyfrowym paśmie podstawowym może być wyrażony jako 

(36) 

gdzie 

(36, 37,38, 39, 40) 

W tym celu ten problem CE został przekształcony jako problem szacowania ML; to znaczy oszacuj  

pod warunkiem i Ξ, to znaczy, 



(41) 

gdzie  to i-ty element , ψi to i-ty wiersz Ξ, σ2 to wariancja części rzeczywistej lub części obrazowej 

AWGN, Φ(·) to normalna skumulowana funkcja dystrybucji. Oczywiste jest, że optymalnym 

oszacowaniem  jest estymator ML, to znaczy 

(42) 

Jednak znalezienie oszacowania  w postaci zamkniętej może być trudne.  

 OSZACUJ KANAŁY PODEJŚCIEM ITERACYJNYM 

W tym podrozdziale krótko przedstawimy dwa algorytmy CE z iteracyjnym podejściem do uzyskania 

estymacji spotkania  (42). Pierwszy algorytm CE jest zawarty w algorytmie 3, zwanym algorytmem 

maksymalizacji oczekiwań (EM). 

 

Oprócz algorytmu EM w algorytmie 3, Mo i inni] zaproponowali również połączenie algorytmu 

uogólnionego przybliżonego przekazywania wiadomości (GAMP) i algorytmu EM jako algorytmu EM-

GAMP. W przypadku algorytmu EM-GAMP wykorzystywana jest właściwość rzadkości , a parametry 

η i σL
2 są uczone, ponieważ w praktyce są nieznane. 

UWAGA 

W tej sekcji omówiono schemat CE dla masywnych systemów MIMO mmWave z jednobitowym 

odbiornikiem . W tym scenariuszu problem CE jest konwertowany na problem estymacji ML, w którym 

algorytm EM, przybliżony algorytm przekazywania wiadomości lub ich warianty są wykorzystywane lub 

proponowane do oszacowania kanałów. Jednak istniejące algorytmy CE uwzględniają tylko dyskretne 

AoA / AoD, co nie jest praktyczne. W rzeczywistości, dla ciągłego AoA / AoD w praktyce, każda ścieżka 

będzie cierpieć z powodu kątowego rozrzutu w wirtualnej domenie kątowej z powodu efektu 

przecieku. Stąd, jak skutecznie oszacować kanały z faktycznie ciągłymi AoA / AoD jest nadal wyzwaniem 

i będzie gorącym tematem w najbliższej przyszłości. 

SCHEMATY SZACOWANIA PARAMETRYCZNYCH KANAŁÓW DLA mmWave masssive MIMO 

W przypadku mmWave masssive MIMO z antenami nadawczymi NT i antenami odbiorczymi NR 

rozmiar H może być duży i można oszacować nieznane elementy NTNR. Jednak dzięki rzadkości kanałów 

mmWave masssive MIMO, jak pokazano w (1), istnieją tylko parametry 3L≪NTNR, które całkowicie 

określają H, to znaczy {αl, θl, φl, 1 ≤ l ≤ L}. Stąd, jeśli możemy uzyskać estymację tylko 3L parametrów i 



znać informacje a priori o rozmaitości tablicowej, możemy zrekonstruować H o dużym rozmiarze. W 

porównaniu z poprzednimi schematami CE, które zakładają dyskretne AoA / AoD, w tej sekcji 

proponujemy parametryczny schemat CE , który może uzyskać estymację super-rozdzielczości 

parametrów AoA / AoD i powiązanych zyski ścieżek. Parametryczny schemat CE składa się głównie z 

zgrubnego CE do uzyskania wystarczającego SNR w odbiorniku i dokładnego CE do oszacowania 

parametrów dominujących w kanałach. Poza tym, w oparciu o ten schemat CE, przedstawimy również 

powiązany schemat hybrydowego kształtowania wiązki, który może efektywnie obsługiwać wielu 

użytkowników i wiele strumieni dla każdego użytkownika. Na koniec przedstawiamy również wyniki 

symulacji w celu weryfikacji zaproponowanego schematu. 

SZACOWANIE KANAŁÓW NIETYPOWYCH W SUPERROZDZIELCZOŚCI 

Schemat rzadkiego CE o super rozdzielczości składa się z następujących czterech etapów. 

 

 

(1) Pierwszy stopień to zgrubne CE. Ten etap można zilustrować na rysunku A, który ma na celu 

uzyskanie częściowego CSIT w celu wygenerowania odpowiednich wzorców kształtowania wiązki dla 

następującego dokładnego CE z poprawioną mocą odbieranego sygnału. W szczególności stacja BS 

sekwencyjnie rozgłasza wstępnie zdefiniowane wzorce formowania wiązki LBS w kolejnych szczelinach 

czasowych LBS, podczas gdy w każdej szczelinie czasowej każdy użytkownik sekwencyjnie odbiera 

sygnał z wzorcami łączącymi LMS w kolejnych podrzędnych szczelinach czasowych LMS. Następnie każdy 

MS przekazuje indeksy kilku optymalnych wzorców formowania wiązki / łączenia do stacji BS. 

(2) Drugi etap to znalezienie CE w MS. Proces ten można przedstawić na rysunku B, który ma na celu 

oszacowanie AoA i związanych z nim przyrostów ścieżki w każdym MS. BS wykonuje formowanie wiązki 

zgodnie ze sprzężeniem zwrotnym, podczas gdy k-ty MS szacuje AoA i przyrosty ścieżki, wykorzystując 

skończoną szybkość teorii innowacji (analogowy CS). Za pomocą predefiniowanych sygnałów 

treningowych F ∈ ℂNBSxTB
S z narzutem czasowym TBS, zgodnie z (10), odebrane sygnały w MS można 

wyrazić w następujący sposób: 

(43) 

Ponadto (43) można dalej zapisać jako 

(44) 

gdzie  . Oczywiste jest, że AR jest macierzą Vandermonde'a, co wskazuje, 

że możemy użyć estymacji parametrów sygnału za pomocą algorytmu techniki niezmienności 



wymiernej (ESPRIT) do oszacowania AoA i związanych z tym przyrostów ścieżki czyli θl i αl dla 1 ≤ l ≤ L. 

Następnie MS zwraca szacunkową wartość parametru do stacji bazowej. 

(3) Trzeci etap to znajść CE w BS. Ten etap można przedstawić na rysunku5C, który ma na celu 

oszacowanie AoD i przyrostów ścieżki w stacji bazowej. Konkretna procedura jest podobna do drugiego 

etapu, w którym k-ty MS transmituje sygnały treningowe, podczas gdy BS estymuje kanały. 

(4) Wreszcie, zgodnie z oszacowanymi AoA / AoD i odpowiednimi wzmocnieniami ścieżki, zarówno BS, 

jak i MS mogą zrekonstruować wysokowymiarową macierz kanału. W ten sposób możemy realizować 

zarówno CSIT, jak i CSI u odbiorcy (CSIR). 

WIELOUŻYTKOWNIKOWE I WIELOSTRUMIENIOWE (MU-MS) HYBRYDOWE BEAMFORMING / ŁĄCZENIE 

Aby zweryfikować poprawność proponowanej super-rozdzielczości rzadkiej CE, proponujemy dalej 

schemat kształtowania / łączenia wiązki MU-MS oparty na hybrydowej strukturze transceivera MIMO 

, który może efektywnie obsługiwać wielu użytkowników i wiele strumieni dla każdego MS. Konkretnie, 

zgodnie z oszacowanymi parametrami, zarówno BS, jak i k-ta MS mogą zrekonstruować macierz kanału 

Hk zgodnie z (1). Hk można wyrazić następująco zgodnie z rozkładem wartości osobliwych (SVD): 

(450 

gdzie zarówno są macierzami unitarnymi, 

 są macierzami diagonalnymi, których elementy przekątne 

są osobliwe wartości Hk, a Rk jest efektywną rangą Hk. Przybliżenie w (6.45) wynika z niskiej rangi 

właściwości Hk z Σ2
k ≈ 0, tak że U1

k ∈ ℂNMSxRk i . (45) wskazuje, że NRF można 

zredukować do Rk w pojedynczym użytkowniku (SU) -MIMO z powodu tylko Ns = Rk efektywnych 

niezależnych strumieni. Ponadto możemy wykorzystać macierz wstępnego kodowania  Rk

 i łączącą macierz , aby efektywnie zrealizować transmisję 

wielostrumieniową. Ponadto, w przypadku kaskady cyfrowej macierzy wstępnego kodowania FBB,k 

∈ℂRkxRk (lub kombinacji macierzy WBB,k ∈ ℂRkxRk) i analogowej macierzy wstępnego kodowania FRF,k ∈ 

ℂNBSxRk (lub kombinacji macierzy WRF,k ∈ ℂNMSxRk), możemy może używać FBB,kFRF, k (lub (WBB,kWRF,k) H) do 

przybliżenia Fk (lub Wk). Biorąc pod uwagę na przykład kodowanie wstępne, możemy zastosować 

następujące podejście iteracyjne w celu uzyskania FBB,k i FRF,k, które mogą zminimalizować ||Fk- FRF,k 

FBB,k ||F, czyli 

(46) 

a elementy w FRF,k są stałym modułem. Aby znaleźć odpowiednie FBB,k i FRF,k, proponujemy następujący 

algorytm heurystyczny 4. 



 

Podobnie, możemy uzyskać analogową macierz łączącą FRF,k i cyfrową macierz łączącą FBB,k przy użyciu 

tego samego podejścia. Poza tym niektóre strategie alokacji mocy, takie jak napełnianie wodą, można 

zintegrować z cyfrowym kodowaniem wstępnym / łączeniem pasma podstawowego w celu dalszej 

poprawy osiągalnej wydajności. Ponadto weźmy pod uwagę MU-MIMO łącza w dół, w którym macierz 

kanałów między BS i K MS można oznaczyć jako H ∈ ℂKNMSxNBS i można ją przedstawić  

 zgodnie z (45). W związku z tym 

możemy dalej uzyskać 

(47) 

gdzie zakłada się, że Hk dla 1 ≤ k  ≤ K ma ten sam efektywny stopień Rk = R. Do wstępnego kodowania / 

łączenia w proponowanych systemach MU-MIMO, analogowa macierz wstępnego kodowania w BS z 

łańcuchami KR RF to FRF =  [FRF,1, FRF,2,… , FRF K] ∈ ℂNBSxKR, a analogowa i cyfrowa łączenie macierzy dla k-

tego MS z łańcuchami R RF może wynosić odpowiednio WRF,k i WBB,k. Aby jeszcze bardziej wyeliminować 

zakłócenia wielu użytkowników, w BS proponuje się cyfrowe kodowanie FBB = , 

 i . Wstępne kodowanie / 

łączenie w łączu w górę jest podobne do tego w łączu w dół Proponowany schemat wstępnego 

kodowania / łączenia może diagonalizowa równoważny kanał 

(48) 

realizowanie transmisji dla wielu użytkowników i wielu strumieni, która zasadniczo różni się od 

istniejących hybrydowych schematów wstępnego kodowania / łączenia. Co więcej, dzięki oczywistej 

właściwości lowrank macierzy kanałowej MIMO mmWave masywnej, jak pokazano na rysunku, 

proponowane kodowanie wstępne / łączenie ze zmniejszoną liczbą łańcuchów RF ma jedynie znikomą 

utratę wydajności. 

SYMULACJE NUMERYCZNE 

Ryunek porównuje pojemność (ilość bitów na kanał (bpcu)) proponowanego hybrydowego schematu 

wstępnego kodowania / łączenia MU-MS z optymalnym pełnym cyfrowym schematem wstępnego 

kodowania / łączenia w łączu w dół, gdzie badane są zarówno przydział mocy do napełniania wodą, jak 

i przydział równej mocy.  W symulacjach uwzględniono ULA zarówno w BS, jak i MS, częstotliwość 



robocza wynosi 60 GHz, K = 4, NBS = 512 i NMS= 32. W celu uzyskania optymalnego pełnego schematu 

cyfrowego zakładamy, że liczba łańcuchów RF jest równa liczbie anten, gdzie jako górną granicę 

pojemności przyjmuje się idealne CSIT i CSIR. W proponowanym schemacie liczba łańcuchów RF w 

każdym MS i BS wynoszą odpowiednio 4 i 16, gdzie rozważane są przypadki idealnego CSI znanego 

przez transceiver i nieidealnego CSI uzyskanego przez proponowany parametryczny schemat CE. W 

przypadku masywnych kanałów MIMO typu mmWave L w symulacjach podąża za dyskretnym 

rozkładem jednorodnym Ud , a AoA / AoD podąża za ciągłym, równomiernym rozkładem Uc [0,2π). W 

przypadku wzmocnień ścieżki rozważamy zanikanie sygnału Rican składającego się z jednej ścieżki w 

linii wzroku (LOS) i ścieżki L- 1 o równej mocy nie będącej linią światła (NLOS), gdzie wzmocnienia 

ścieżki podążają za wzajemnie niezależnym złożonym rozkładem Gaussa z zerowymi średnimi , a 

Kfactor oznacza stosunek mocy ścieżek LOS do mocy ścieżek NLOS. 

Rysunek pokazuje, że proponowany schemat hybrydowy MU-MS z idealnymi CSIT i CSIR ma znikomą 

utratę pojemności w porównaniu z optymalnym pełnym schematem cyfrowym, chociaż proponowany 

schemat wykorzystuje tylko znacznie mniejszą liczbę łańcuchów RF.  

 

Dzieje się tak, ponieważ proponowany schemat wykorzystuje niską rangę właściwość macierzy 

kanałów MIMO o masywnej masie mmWave, gdzie pojemność wykazuje efekt pułapu, gdy liczba 

łańcuchów RF jest wystarczająco duża . Co więcej, wraz ze wzrostem narzutu dla CE, wydajność 



proponowanego schematu z parametrycznym schematem CE zbliża się do idealnego CSI. Dzieje się tak, 

ponieważ zwiększona liczba pomiarów może poprawić wydajność CE. Poza tym schematy z przydziałem 

mocy do napełniania wodą przewyższają te, w których przydział mocy jest taki sam, co wskazuje, że w 

praktycznym projektowaniu systemu należy wziąć pod uwagę fakt, że w celu zwiększenia 

przepustowości należy wziąć pod uwagę napełnianie wodą lub inne alokacje mocy. 

UWAGA 

W tej sekcji zaproponowaliśmy parametryczny schemat CE dla masywnych systemów MIMO mmWave. 

Proponowany schemat usuwa niepraktyczne założenie dyskretnych AoA / AoD omówionych w sekcjach 

wześniejszych i może oszacować super-rozdzielczości AoA / AoD. W celu dalszej weryfikacji 

poprawności proponowanego parametrycznego schematu CE, proponujemy również powiązany 

hybrydowy schemat wstępnego kodowania / łączenia MU-MS, który może obsługiwać wielu 

użytkowników i wiele strumieni dla każdego MS. Wyniki symulacji pokazują również, że pojemność 

kanału proponowanego hybrydowego schematu wstępnego kodowania / łączenia MU-MS z 

proponowanym parametrycznym schematem CE zbliża się do optymalnego pełnego cyfrowego 

schematu wstępnego kodowania / łączenia, z niewielką utratą wydajności. 

SZACOWANIE PODPRZESTRZENI I SZACOWANIE KANAŁÓW W OPARCIU O ROZKŁAD (SED) 

W systemach mmWave massive MIMO , ze względu na rzadkość kanałów MIMO w masie mmWave, 

macierz kanałów MIMO w masywnej masie mmWave wydaje się być właściwością niskiego rzędu. 

Oznacza to, że tylko kilka trybów własnych może być używanych do transmisji, szczególnie dla 

masywnych systemów MIMO typu mmWave, w których większość trybów własnych ma pomijalną moc 

. W parametrycznym schemacie CE kompletna macierz kanału jest najpierw rekonstruowana zgodnie 

z zdominowanymi parametrami kanału, a następnie uzyskuje się zdominowane tryby własne zgodnie 

z SVD zrekonstruowanej pełnej macierzy kanału. Jednak ten schemat wymaga informacji a priori o 

kolektorze tablicowym. W tej sekcji schemat CE oparty na SED może bezpośrednio oszacować 

zdominowane mody własne, a nie cały kanał. 

SZACOWANIE PODPRZESTRZENI W TRADYCYJNYCH SYSTEMACH MIMO 

Jak omówiliśmy, tylko R (indeks k jest pominięty dla uproszczenia w tej sekcji) tryby własne skojarzone 

z dominującymi wartościami osobliwymi są efektywne do transmisji. Stąd naszym celem jest 

bezpośrednie oszacowanie zdominowanych wektorów osobliwych U1 i (V1)H. Dla wygody najpierw 

zilustrujemy, jak uzyskać oszacowanie podprzestrzeni w tradycyjnych systemach MIMO z pełnym 

cyfrowym schematem wstępnego kodowania / łączenia. W konwencjonalnych systemach MIMO 

oszacowanie podprzestrzeni może być realizowane przez wielokrotne operacje amplify-and-forward 

(AF) między BS i MS. Aby dokładniej zilustrować ten proces, rozważymy, jak oszacować wektory 

osobliwe z prawostronną dominacją w stacji bazowej w bezszumowej transmisji pojedynczej ścieżki. 

Najpierw stacja BS wybiera losowy wektor formowania wiązki o normach jednostkowych q1, a 

następnie przesyła go do stacji MS. Odebrany sygnał s1 = Hf1 jest następnie przesyłany z powrotem do 

MS. Ta procedura jest wykonywana iteracyjnie. W szczególności ilustrujemy tę procedurę w algorytmie 

5. 



 

 

Ta sama procedura może być również zastosowana przy użyciu echa zainicjowanego przez MS do 

oszacowania U1, który jest wektorami własnymi HHH z dominacją R. 

ROZSZERZENIE DO HYBRYDOWEJ STRUKTURY TRANSCEIVERA MIMO 

Tu dodatkowo rozszerzamy schemat CE oparty na SED o mmWave massive MIMO z hybrydową 

strukturą nadawczo-odbiorczą. Oczywiste jest, że sposób uzyskania oszacowania {HHH}m
l=1 w BS ma 

zasadnicze znaczenie dla schematu CE opartego na SED. Jednak w przypadku hybrydowej struktury 

nadajnika-odbiornika MIMO z analogowym i cyfrowym kształtowaniem / łączeniem wiązki w nadajniku 

i odbiorniku, istnieje kilka problemów, które mogą stanowić wyzwanie dla zastosowania algorytmu SE-

ARN w systemach mmWave massive MIMO. Po pierwsze, cyfrowy wektor formowania wiązki ql musi 

być aproksymowany iloczynem analogowej i cyfrowej macierzy formowania wiązki. Co więcej, echo 

zainicjowane przez BS zależy od działania AF w MS, co może być niemożliwe w przypadku hybrydowej 

struktury nadajnika-odbiornika MIMO. Ponadto zarówno stacja BS, jak i MS mogą przetwarzać 

odebrany cyfrowy sygnał pasma podstawowego tylko po połączeniu analogowego RF innego niż 

odebrany sygnał w RF. Rozważamy estymację zdominowanych prawych wektorów osobliwych. W 

algorytmie 5 sygnał uczący ql transmitowany przez stację bazową BS może być realizowany przez 

kaskadę analogowej macierzy wstępnego kodowania FRF, l i cyfrowej macierzy wstępnego kodowania 

FBB,l, to jest ql  ≈ FRF,lFBB,l = fl. W odbiorniku MS otrzymuje odebrany sygnał sl = WH
BB,lWH

RF,lHfl, a następnie 

MS zwraca odebrany sygnał z wykorzystaniem hybrydowego wstępnego kodowania. Wreszcie stacja 

BS odbiera sygnał zwrotny z łączeniem hybrydowym. W rezultacie odebrany sygnał w stacji BS w 

pierwszej iteracji można wyrazić jako 

(49) 

gdzie  a prekodowanie i łączenie są oznaczone 

odpowiednio przez indeks dolny t i r. Zgodnie z (49) możemy stwierdzić, że istnieją dwa niedoskonałe 

czynniki wynikające z hybrydowej struktury nadajnika-odbiornika MIMO. 

(1) Uszkodzenia przetwarzania analogowego: Przetwarzanie sygnału w MS za pomocą hybrydy łączącej 

Wl,r
H i wstępne kodowanie Wl,t może obniżyć wydajność estymacji zdominowanych wektorów 



osobliwych. Co więcej, przetwarzanie odebranego sygnału w BS z hybrydowym łączeniem Fl,r wskazuje, 

że efektywny odebrany sygnał w BS jest obserwacją niskowymiarową. 

(2) Zniekształcenia wywołane rozkładem: błąd wynikający z dekompozycji ql w BS może również 

pogorszyć wydajność estymacji.  

Te dwa niedoskonałe czynniki wynikają z produktu ubocznego przenoszenia obciążenia wstępnego 

kodowania / łączenia cyfrowego pasma podstawowego do analogowego RF. W dalszej części 

zilustrujemy dalej, jak rozwiązać te dwa niedoskonałe czynniki. Po pierwsze, algorytm SE-ARN wymaga 

normy jednostki losowej q1 i można to łatwo zaimplementować za pomocą hybrydowej struktury 

nadajnika-odbiornika MIMO z wystarczającą dokładnością. Po drugie, rzeczywisty odebrany sygnał w 

MS to Wl,r
HHfl, a sygnał sprzężenia zwrotnego z MS to Wl,tWl,r

H Hfl inny niż Hfl, jak w konwencjonalnych 

systemach MIMO z pełnym cyfrowym kodowaniem wstępnym / łączeniem. Jednak to zniekształcenie 

można rozwiązać za pomocą wielu szczelin czasowych z analogową macierzą łączenia lub kodowania 

wstępnego DFT. W szczególności uważamy, że Wl,t = Wl,r ∈ ℂ(ToNRF)x(ToNRF) jest macierzą DFT ToNRF 

x ToNRF, i    z  , więc Wl,tWH
l,r = I. Podobnie stacja bazowa 

może również wykorzystywać wstępne kodowanie / łączenie analogowe DFT, aby zrealizować AF bez 

zniekształceń. 

UWAGA 

W tej sekcji przedstawiono oparty na technologii SED CE dla systemów MIMO firmy mmWave. W 

porównaniu z CE opartym na CS w rozdziale 6.3 i schematem CE dla jednobitowego odbiornika ADC w 

rozdziale 6.4, CE oparty na SED nie wymaga założenia dyskretnego AoA / AoD. Ponadto, w porównaniu 

z proponowanym przez nas parametrycznym schematem CE , schemat CE oparty na SED nie wymaga 

a priori informacji o rozmaitość macierzy i może bezpośrednio oszacować zdominowane pojedyncze 

wektory, zamiast rekonstruować pełną macierz kanału. Jednak komunikacja mmWave cierpi z powodu 

niskiego SNR przed formowaniem wiązki, a wielokrotne operacje AF między BS i MS mogą wprowadzać 

dużo szumów i obniżać dokładność CE. 

INNE SCHEMATY SZACOWANIA KANAŁÓW 

W tej sekcji omówimy pokrótce potencjał tego, jak istniejące schematy CE zaproponowane 

początkowo dla konwencjonalnych mmWave massive MIMO pracujących z częstotliwością poniżej 3–

6 GHz można dostosować do systemów MIMO mmWave masywnych. Pokrótce przedstawiono również 

schemat pozyskiwania danych CSI oparty na książce kodowej. 

CZY SCHEMATY SZACOWANIA KANAŁÓW W MASSIVE MIMO MOGĄ BYĆ DOSTOSOWANE DO 

MMWave MASSIVE MIMO?? 

W porównaniu z konwencjonalnymi masywnymi systemami MIMO pracującymi z częstotliwością 

poniżej 3–6 GHz, mmWave Masywne MIMO są bardziej atrakcyjne ze względu na większą 

przepustowość i kompaktowy układ anten. Jednak systemy mmWave ogromneMIMO cierpią z powodu 

niskiego SNR przed formowaniem wiązki. Co więcej, hybrydowa konstrukcja nadajnika-odbiornika 

MIMO zapobiega bezpośredniemu stosowaniu konwencjonalnych schematów CE proponowanych dla 

konwencjonalnych masywnych MIMO w systemach mWave MassMIMO. Jak dotąd przeprowadzono 

szeroko zakrojone badania nad CE dla konwencjonalnych masywnych systemów MIMO. W 

międzyczasie trwa standaryzacja konwencjonalnego masywnego MIMO, w tym projektu pilotażowego 

i CE. Dlatego ważne jest, aby zaprojektować schemat CE dla mmWave masywnego MIMO, 

kompatybilnego z tym w konwencjonalnym masywnym MIMO, aby obniżyć koszt sprzętu i dodatkowe 

narzuty systemu. Jednym z wykonalnych podejść jest zaprojektowanie odpowiedniego analogowego 



wstępnego kodowania / łączenia, które może przekształcić problem CE w hybrydowych systemach 

MIMO na ten w konwencjonalnych systemach MIMO. Można to zrealizować przez analogowe 

kodowanie wstępne / łączenie DFT przy użyciu wielu szczelin czasowych, jak w schemacie CE opartym 

na SED. Z innego podejścia, schematy CE oparte na CS, początkowo używane w konwencjonalnych 

masywnych MIMO, wykorzystujące rzadkość masywnych kanałów MIMO, mogą być również używane 

w systemach MIMO mmWave z pewnymi niewielkimi modyfikacjami, dzięki znacznie rzadszej 

właściwości mmWave ogromne kanały MIMO. 

SCHEMATY SZACOWANIA KANAŁÓW W OPARCIU O KODEKSY 

Schematy CE oparte na książce kodowej były szeroko badane w wielu standardach, w tym IEEE 

802.15.3c (TG3c) dla WPAN i IEEE 802.11.ad dla WLAN. Dokładniej, w IEEE 802.15.3c zaprojektowano 

wielopoziomową książkę kodową wraz ze schematem wyszukiwania ping-pong. Podstawową ideą tej 

metody jest podzielenie całej przestrzeni wiązki na kilka części najpierw z niską rozdzielczością, a 

następnie iteracyjny schemat wyszukiwania ping-ponga jest używany do wybrania najlepszej części 

przestrzeni wiązki. Następnie wyszukana najlepsza część zostanie ponownie podzielona z wyższą 

rozdzielczością na następną rundę wyszukiwania. Taka procedura będzie kontynuowana do czasu 

spełnienia któregoś kryterium. W IEEE 802.11ad przyjęto jednostronny schemat wyszukiwania w celu 

znalezienia optymalnej wiązki w dwóch krokach: sumator jest ustawiony tak, aby najpierw 

wyczerpująco wyszukiwał najlepszy prekoder, a następnie ten najlepszy prekoder jest ustalany w celu 

wyczerpującego wyszukiwania najlepszego sumatora. 

W przypadku CE opartego na książce kodowej uzyskany CSI jest niejawny inny niż jawny, jak w 

schematach CE omówionych wcześniej. Ponadto, po ukończeniu CE opartego na książce kodowej, 

zarówno BS, jak i MS również kończą formowanie wiązki i łączenie. W związku z tym ten rodzaj 

schematu akwizycji CSI można również uznać za formowanie / łączenie wiązki.  

PODSUMOWANIE 

Główne wyzwania związane z systemami CE inmmWave masywnych MIMO wynikają z dużego zestawu 

anten, niskiego SNR przed formowaniem wiązki oraz specjalnych struktur nadawczo-odbiorczych 

(hybrydowa konstrukcja nadajnika-odbiornika MIMO i odbiornik z jednobitowymi przetwornikami 

ADC). Aby rozwiązać te problemy, w tym rozdziale omówiliśmy różne schematy CE dla systemów MIMO 

firmy mmWave. Wyszczególniliśmy cztery rodzaje najnowocześniejszych schematów CE: schemat CE 

oparty na CS ,schemat CE z jednobitowym ADC w odbiorniku , parametryczny schemat CE  oraz schemat 

CE oparty na SED [10]. Z wyjątkiem trzeciego schematu, pozostałe trzy rodzaje schematów są oparte 

na hybrydowej strukturze nadajnika-odbiornika MIMO. W porównaniu ze schematem CE opartym na 

CS i schematem CE z jednobitowym ADC w odbiorniku, parametryczny schemat CE usuwa założenie 

dyskretnego AoA / AoD. Parametryczny schemat CE może uzyskiwać estymację AoA / AoD w super 

rozdzielczości, ale wymaga, aby rozmaitość tablicowa była informacją a priori, podobnie jak dwa 

pierwsze schematy. CE oparty na SED może bezpośrednio pozyskiwać zdominowane tryby własne, a 

nie cały kanał do transmisji. Ale operacja ping-ponga między BS i MS może wprowadzić zbyt dużo 

szumu i pogorszyć ostateczną wydajność oszacowania, szczególnie w mmWave z niskim SNR przed 

formowaniem wiązki. Poza tym pokrótce omówiliśmy potencjalne podejście do dostosowania 

istniejących schematów CE [11–13] początkowo zaproponowanych dla konwencjonalnych masywnych 

systemów MIMO pracujących na częstotliwościach poniżej 3–6 GHz do masywnych systemów MIMO 

mmWave. Na koniec przedstawiliśmy również pokrótce schemat CE oparty na książce kodowej. 


