Nowe quasi-deterministyczne podejście do modelowania kanałów w
pasmach fal milimetrowych
3.1 Wprowadzenie
Rosnące zainteresowanie korzystaniem z pasm fal milimetrowych dla mobilnych sieci
bezprzewodowych następnej generacji [1-5] prowadzi do wzrostu znaczenia badania właściwości
kanału propagacyjnego i właściwego opracowania modelu kanału. Nowe systemy i standardy
komunikacyjne wymagają modeli kanałów o falach milimetrowych mających zastosowanie w wielu
przypadkach i środowiskach, a także w szerokim zakresie częstotliwości od 30 GHz do 90 GHz. Jednak
pomimo dużej liczby eksperymentalnych kampanii pomiarowych i wyników w dzisiejszych czasach [611] dostępnych jest kilka praktycznych modeli kanałów fal milimetrowych. Jeden z wydanych modeli
kanałów został opracowany dla standardu IEEE 802.11ad w paśmie 60 GHz (57-64 GHz). Oparty jest na
pomiarach eksperymentalnych i badaniach ray tracingu i koncentruje się na ograniczonej liczbie
scenariuszy wewnętrznych z parametryzacją site-specific. Najnowsze wyniki projektu METIS 2020
sugerują wykorzystanie różnych podejść do modelowania kanałów, w tym modeli stochastycznych
(generycznych) i opartych na mapach (site-specific) z parametryzacją wyników pomiarów. Propagacja
sygnału w pasmach niższych niż 6 GHz jest właściwie badana; wiele dokładnych i realistycznych podejść
do modelowania stanowi podstawę zarówno do oceny powiązań, jak i poziomu systemu. Pasmo
milimetrowe musi zostać dokładnie zbadane pod kątem komunikacji bezprzewodowej, ponieważ 10krotny wzrost częstotliwości nośnej i 100x wzrost szerokości pasma prowadzi do jakościowych zmian
właściwości propagacyjnych. Po pierwsze, krótka długość fali powoduje znacznie wyższą stratę
propagacji zgodnie z równaniem Friisa. Aby temu zaradzić, wymagane są anteny o wysokim zysku. Aby
je wesprzeć, model kanału powinien uwzględniać właściwości przestrzenne promieni kanału w TX i RX,
a także obejmować szeroki zakres technologii anten adaptacyjnych, od transmisji wiązki RF do
przetwarzania pasma MIMO w paśmie podstawowym. Po drugie, jak potwierdzają liczne prace [7-9],
kanał propagacji 60 GHz ma charakter quasi-optyczny. Frakcja mocy docierającej do odbiornika z
powodu dyfrakcji i transmisji przez obiekty jest praktycznie nieprzydatna. Większość mocy transmisji
jest propagowana pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem za pośrednictwem LOS oraz promieni
odbitych pierwszego i drugiego rzędu. Aby ustanowić łącze komunikacyjne, muszą być używane
sterowalne anteny kierunkowe, skierowane w kierunku ścieżki LOS (jeśli jest dostępna) i / lub jednej
lub więcej najsilniejszych odbitych ścieżek. Dodatkową konsekwencją quasi-optycznej propagacji jest
to, że model kanału powinien być w pełni trójwymiarowy, biorąc pod uwagę propagację sygnału w
rzeczywistym środowisku. Przykładowo, ray tracing oparty na mapach może być skutecznym środkiem
do prognozowania przestrzennych i czasowych właściwości kanału i może być wykorzystywany do
wspomagania modelowania kanału. Po trzecie, należy zauważyć, że przy idealnych odbiciach każda
ścieżka propagacji obejmowałaby tylko pojedynczy promień. Jednakże, jak wykazano w badaniach
eksperymentalnych, każda odbita ścieżka faktycznie może składać się z szeregu promieni
rozmieszczonych blisko siebie w czasie i domenach kątowych z powodu chropowatości i złożonej
struktury powierzchni odbijających. W związku z tym podejście klastrowe ma bezpośrednie
zastosowanie do modeli kanałów dla systemów wewnętrznych i zewnętrznych fal milimetrowych z
każdym klastrem modelu odpowiadającym ścieżce odbitej LOS lub NLOS. Po czwarte, innym ważnym
aspektem propagacji fal milimetrowych jest polaryzacja. Jak wykazały badania eksperymentalne,
degradacja mocy jest głównie spowodowana niedopasowaniem polaryzacji między antenami.
Współczynnik dyskryminacji crosspolaryzacyjnej (XPD) spowodowany odbiciami na ścieżce propagacji
może wynosić około -15 do -20 dB. Na koniec, bezpośrednie pomiary eksperymentalne wykazały, że

nawet małe ruchy TX lub RX tylko na kilka centymetrów mogą znacząco zmienić funkcję transferu
kanału w dziedzinie częstotliwości. Podsumowując, model kanału 3D dla pasm fal milimetrowych
powinien w szczególności:
● Zapewnić dokładną charakterystykę czasoprzestrzeni w kanale propagacji (podstawowe wymaganie)
dla głównych modeli użytkowania;
● Wsparcie formowania wiązki sterowanych anten kierunkowych po obu stronach TX i RX bez
ograniczeń w technologii antenowej;
● Uwzględnienie charakterystyki polaryzacji anten i sygnałów;
● Obsługa niestacjonarnych charakterystyk kanału propagacji.
Podobne zadania zostały już rozwiązane podczas standardu IEEE 802.11ad (WiGig) opracował zestaw
modeli kanałów wewnętrznych z dokładną parametryzacją modeli. Jednak dalszy rozwój zarówno
technologii fal milimetrowych, jak i infrastruktury sieci mobilnych otwiera wiele nowych scenariuszy i
przypadków użycia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W projekcie MiWEBA (Milimeter-Wave
Backhaul and Access) heterogeniczna sieć małych komórek o milimetrowej fali jest uważana za
podstawę dla przyszłych systemów komunikacyjnych 5G. Odpowiednie scenariusze dostępu, połączeń
międzysieciowych i połączeń urządzenie-urządzenie (D2D) zostały opracowane dla scen plenerowych,
kanionów ulicznych i hal hotelowych. Nadchodzący nowy standard IEEE 802.11ay (NG60), uważany za
rozszerzenie istniejącego standardu 802.11ad, wprowadził nowe aplikacje i przypadki użycia, w tym
rozładowanie mobilne, bezprzewodowe backhauling, systemy masowej dystrybucji wideo, wirtualną i
rozszerzoną rzeczywistość itp. duża liczba scenariuszy i przypadków użycia sprawia, że tradycyjne
podejścia (stochastyczne, oparte na geometrii, stochastyczne, site-specific eterministic, map-based)
do modelowania kanałów są niepraktyczne ze względu na wymagania bardzo dużej ilości pomiarów
eksperymentalnych lub rozległych symulacji ray tracingu dla każdego scenariusza . Potrzebne jest nowe
podejście do modelowania kanałów w pasmach fal milimetrowych dla nowych środowisk
wewnętrznych i zewnętrznych, w oparciu o eksperymenty i teoretyczne przybliżenia.
3.2 Podejście do modelowania kanałów Q-D
Stan techniki do charakteryzowania kanałów komunikacji mobilnej obejmuje oddzielne opisy modeli
utraty ścieżki i przestrzenno-czasowych charakterystyk kanału, zazwyczaj składających się z odpowiedzi
impulsowych w kanale klastra i statystyki rozkładu kątowego. Najnowsze prace dotyczące modeli
kanałów fal milimetrowych również stosują takie podejście i wykorzystują różne techniki analizy
skupień do eksperymentalnego przetwarzania danych. Takie podejście sprawdza się jednak tylko w
warunkach NLOS, co nie jest głównym przypadkiem użycia dla systemu komunikacji fal milimetrowych.
Jednocześnie utrata propagacji cech fal milimetrowych prowadzi do osłabienia dalekich odbić i
dominacji promieni bliskich bezpośredniej ścieżce. Wymaga to nowych podejść do scharakteryzowania
niestacjonarnego kanału i efektów Dopplera. Aby zapewnić odpowiednie modelowanie wspomnianych
wyżej aspektów propagacji kanału, w niniejszej pracy zaproponowano i rozwinięto podejście quasideterministyczne (Q-D) do modelowania kanałów. Należy zauważyć, że w tym rozdziale autorzy
koncentrują się bardziej na samej metodologii niż na konkretnych modelach kanałów i ich
parametrach. Jednak niektóre przykłady modeli kanałów Q-D zostały przedstawione tutaj dla
wspólnych i najważniejszych scenariuszy. Od bardzo wczesnych prac eksperymentalnych i
teoretycznych w obszarze fal milimetrowych przez pionierów Lebedeva i Bose'a ujawniono quasioptyczną naturę propagacji sygnału fal milimetrowych. W celu praktycznej analizy systemów
komunikacyjnych w tym paśmie można pominąć efekty dyfrakcji (oczywiście nadal istnieją i można je
znaleźć za pomocą specjalnych pomiarów). Zgodnie z tym podejściem dla każdego ze scenariuszy

propagacji kanału, kilka najsilniejszych ścieżek propagacji (promienie, które wytwarzają istotną część
odebranej użytecznej mocy sygnału) są określane jako pierwsze, a propagacja sygnału przez nie jest
obliczana na podstawie geometrii rozmieszczenia, lokalizacji Stacje bazowe (BS) i sprzęt użytkownika
(UE) w deterministyczny sposób. Moc sygnału dostarczana przez każdy z promieni jest obliczana
zgodnie z teoretycznymi wzorami, biorąc pod uwagę straty przestrzeni swobodnej, odbicia,
właściwości polaryzacji i efekty mobilności UE: przesunięcie dopplerowskie i przesunięcie użytkownika.
Jednocześnie niektóre parametry w tych obliczeniach mogą być traktowane jako wartości losowe (np.
Współczynniki odbicia) lub nawet jako procesy losowe (np. Ruch UE). Należy zauważyć, że liczba takich
quasi-deterministycznych promieni (promienie D), które należy wziąć pod uwagę, może być różna,
ponieważ w różnych scenariuszach liczba najsilniejszych promieni jest różna. Na przykład, dla
scenariuszy otwartej przestrzeni zewnętrznej pokazano, że właściwości propagacji sygnału są w
większości określone przez dwa promienie D - promień LOS i odbicie od ziemi. W przypadku scenariusza
na zewnątrz kanionu ulicznego propagacja jest determinowana głównie przez LOS, ziemię i ściany
odbijają promienie. W przypadku lobby hotelowego (kryty dostęp do dużej przestrzeni publicznej)
należy wymodelować więcej promieni D. W tym scenariuszu proponuje się rozważenie wszystkich
promieni z odbiciami do drugiego rzędu jako promieni D (w sposób podobny do przyjętego w metodyce
oceny IEEE 802.11ad dla scenariuszy wewnętrznych). W rzeczywistym środowisku, oprócz silnych
promieni D, wiele innych odbijanych fal dociera do odbiornika z różnych kierunków. Na przykład są
samochody, drzewa, latarnie, ławki, daleko duże reflektory (budynki) itd. Wszystkie te promienie są
uwzględniane w modelach kanału QD jako promienie wtórne lub przypadkowe (promienie R) i są
opisane jako klastry losowe z określonymi parametry statystyczne wyodrębnione z dostępnych danych
eksperymentalnych i szczegółowe modelowanie ray tracingu. Ta część koncentruje się na racjonalnym
opisie nowego kanału metodologii modelowania i sposobie, w jaki została opracowana. Metodologia
może być wykorzystana zarówno do analizy systemu i łącza na poziomie przedstawionego systemu
komunikacji fal milimetrowych. Ponadto można opracować nowy model dla różnych scenariuszy przy
użyciu podejścia Q-D, szczególnie w oparciu o nowe pomiary eksperymentalne. Metodologia Q-D może
być używana do koordynowania kierunków kampanii pomiarowych, określania warunków
eksperymentów i sprzętu do mierzenia określonych parametrów, które mogą być użyte do budowy
odpowiednich modeli w ramach podejścia Q-D.
3.3 Pomiary eksperymentalne i interpretacja wyników dla kanałów fal milimetrowych
Ta sekcja przedstawia eksperymentalne wyniki pomiarów dla pasma 60 GHz w środowisku
zewnętrznym "w realnym świecie". Kampania pomiarowa została przeprowadzona przez Instytut
Fraunhofera Heinricha Hertza (HHI) w kilku lokalizacjach w Berlinie w Niemczech oraz przez Intel /
University of Nizhny Novgorod w Rosji. W poprzednich pracach wyniki podobnych pomiarów były
tradycyjnie wykorzystywane do oceny wykładnika straty ścieżki propagacji i profilu opóźnienia mocy
kanału. W niniejszej pracy pomiary eksperymentalne uzupełniono symulacją ray tracingu w
zrekonstruowanym środowisku pomiarowym 3D. Jak pokażemy w następnych rozdziałach, to
hybrydowe podejście do badania kanału, oparte zarówno na pomiarach jak i symulacjach, pozwala na
dogłębną analizę mechanizmów propagacji fal milimetrowych w rzeczywistych niestacjonarnych
środowiskach.
3.3.1 Eksperymentalny opis pomiarów i wyniki
Pomiary miejskich kanionów ulicznych
Pomiary miejskich kanionów ulicznych przeprowadzono podczas godzin pracy w kanionie ulicy
miejskiej, położony na Potsdamer Straße w centrum Berlina, Niemcy. Nowość tych eksperymentów
polega na długoterminowym badaniu niestacjonarności środowiska, które charakteryzuje się

obecnością stosunkowo dużych obiektów statycznych, a także wielu dynamicznych (ruchomych)
przeszkód i reflektorów typowych dla gęstego zewnętrznego obszaru miejskiego. Podczas pomiarów
zastosowano anteny dookólne zarówno po stronie TX, jak i RX. Pomiary przeprowadzono głównie dla
sondowania kanałów mmWave w szeregu stacjonarnych pozycji TX i RX w ustalonej odległości.
Przeprowadzono także dalsze eksperymenty, ale z ruchomym RX i stacjonarnym TX. Antena TX miała
wysokość 3,5 m nad ziemią, aby reprezentować typową stację bazową małej komórki, która jest
dodawana do istniejących słupów lampy. RX został zamontowany na wózku mobilnym z typową
wysokością anteny użytkownika 1,5 m. W pierwszym etapie wykonano wiele długoterminowych
pomiarów dla stacjonarnych pozycji TX i RX oddzielonych od siebie 25 m.W drugim etapie
przeprowadzono także pomiary mobilne, w których RX poruszał się ze stałą prędkością na chodniku w
odległości 50 m na każdą stronę stacjonarnego TX. Sygnalizator kanału zastosowany w tej kampanii
pomiarowej był oparty na specjalnie zbudowanej platformie FPGA z kluczowymi parametrami
wymienionymi tu;
Wartość

parametru

Częstotliwość nośnika

60 GHz

Pasmo

250 MHz

Moc wyjściowa

15 dBm

Antena zyskuje

2 dBi

Wzorzec anteny

Wszechkierunkowy (w płaszczyźnie poziomej) >? 30? połowa mocy
wiązki (w elewacji)

Wyjściowym sygnałem echosondy jest odpowiedź impulsowa kanału (CIR) dla każdej migawki pomiaru
wykonanej co 800 ms. Podczas pierwszego etapu uzyskano 62.500 migawek CIR dla każdej statycznej
pozycji pary TX i RX, co skutkuje pojedynczym okresem obserwacji wynoszącym 50 sekund.
Rysunek

pokazuje typową uśrednioną odpowiedź impulsową kanału uzyskaną z te statyczne pomiary.
Opóźnienie najwyższego piku na figurze wynosi w przybliżeniu 83 ns, co odpowiada ścieżce liniowości

(LOS) między statycznym TX i RX oddzielonym 25 m od siebie. Z pomiarów CIR uzyskano profil
opóźnienia zasilania kanału przez uśrednienie otrzymanych wartości mocy w czasie obserwacji 50 s
(współczynnik uśredniania N = 62 500). Ten średni profil opóźnienia zasilania (APDP) pokazano na
rysunku 3.2 dla dwóch różnych pozycji pary TX i RX. Zmiana poziomu mocy pomiędzy dwoma
położeniami odbiornika może być spowodowana przez jeden lub większą liczbę promieni (lub ścieżek)
docierających do RX z różnych kątów przybycia, np. Pochodzących z różnych powierzchni odbijających
z mniej więcej taką samą całkowitą długością ścieżki między TX a RX. Ze względu na ograniczoną
szerokość pasma pomiarów (250 MHz) te wielościeżkowe komponenty nie mogą być jawnie
rozdzielone i wytwarzają szybko zanikające efekty. Podczas drugiego etapu z ruchomym odbiornikiem
wykonano szereg 40 serii pomiarowych z 62 500 zdjęciami. Na podstawie uzyskanego eksperymentu
Wyniki APDP można obliczyć na podstawie pewnej liczby migawek, aby usunąć efekty zanikania.
Przykładowy wynik takiego przebiegu pomiarowego pokazano na rysunku

W tym pomiarze odbiornik został przesunięty w stronę nadajnika. Szybki efekt zanikania jest wyraźnie
widoczny na komponencie LOS po lewej stronie wykresu.
Pomiary w kampusie uniwersyteckim
Badanie w środowisku scenariuszowym na otwartej przestrzeni przeprowadzono w kampusie
Uniwersytetu Niżnego Nowogrodu. Antena TX została zamontowana na przedsionku budynku
kampusu uniwersyteckiego na wysokości 6,2 m nad ziemią, aby reprezentować BS. Antena RX została
zamontowana na ruchomej platformie o wysokości anteny wynoszącej 1,5 m, aby reprezentować
mobilne UE. Schematyczna ilustracja tego scenariusza została przedstawiona na rysunku

gdzie zastosowano następujące główne parametry: D0 jest bezpośrednią odległością LOS między
antenami TX i RX; L0 to pozioma odległość między nadajnikiem i odbiornikiem, H1 i H2 to odpowiednio
wysokość nadajnika i odbiornika. Do eksperymentalnego pozyskiwania i przetwarzania danych
wykorzystano specjalnie zaprojektowaną platformę pomiarową z kluczowymi parametrami
technicznymi. W zależności od odległości L0 nadajnik był wyposażony w anteny o różnym wzmocnieniu.
Dla odległości mniejszych niż 35 m prostokątna antena tubowa 14 x 18 mm osiągnięto 19,8 dBi,
natomiast dla większych odległości zastosowano wysokorozdzielczą antenę obiektywu z dużą aperturą
(100 mm) i zyskiem 34,5 dBi (patrz rys. 3.4). Odbiornik został wyposażony w antenę tubową o średnicy
d = 14 mm i zysku 12,3 dBi. Należy zauważyć, że szerokość pasma sygnału dźwiękowego użyta w tych
eksperymentach była równa 800 MHz, co zapewniało maksymalną rozdzielczość czasową 1,25 ns.
Zastosowanie anten kierunkowych zarówno w TX, jak i RX pomogło w odkryciu, że rozważany
scenariusz eksperymentalny charakteryzował się tylko dwoma najsilniejszymi ścieżkami propagacji (lub
promieniami). Pierwsza ścieżka odpowiada składnikowi LOS i drugiej ścieżce do odbicia od powierzchni
gruntu (asfaltu). Wszystkie inne ścieżki propagacji wywołane odbiciami od otaczających obiektów były
o ponad 15-20 dB niższe od tych dwóch najsilniejszych składników. Przykład mierzonej odpowiedzi
impulsowej kanału z dwoma wyraźnie wyróżniającymi się pikami przedstawiono na rysunku

Piki odpowiadają LOS, a składniki odbijające światło od ziemi znajdują się 2,5 n od siebie.
Parametr

Wartość

Częstotliwość

60 GHz

Pasmo

800 MHz

Moc wyjściowa

2,4 dBm

Czułość platformy

-75 dBm

Anteny TX

Obiektyw: d = 100 mm / Horn: 14 x 18 mm

Anteny TX

zysk 34,5 dBi / 19,8 dBi

Anteny TX HPBW

3° / 14° -18°

Antena RX

Okrągły horn d = 14 mm

Antena RX

zysk 12,3 dBi

Antena RX HPBW

30°

Różnica mocy między tymi dwoma wartościami szczytowymi jest w przybliżeniu równa
współczynnikowi odbicia gruntu (-6 dB). Początkowo badano zależność funkcji przenoszenia kanału
(CTF) od ruchu pionowego RX dla odległości L0 = 30,6 m. Na rysunku 3.7 przedstawiono szerokość
pasma CTF o szerokości 800 MHz, gdy wysokość RX zmienia się z 1,34 m na 1,5 m. Kilka oddzielnych
próbek CTF przedstawiono na rysunku

W tych eksperymentach zastosowano konfigurację polaryzacji anteny w poziomie / poziomie (H-H)
zarówno w antenach TX, jak i RX. Wykonano również pomiary dla innych konfiguracji polaryzacji, ale
użycie konfiguracji H-H pozwoliło nam wykluczyć dodatkowe efekty związane z kątem uderzenia

Brewstera. Jak pokazano na rysunkach, kanał ma selektywność wysokoczęstotliwościową w paśmie
800 MHz. Jednak najważniejszym wynikiem tych wyników są bardzo szybkie zmiany kanału
milimetrowego, gdy zmienia się wysokość RX. Tylko RX poruszający się w kierunku pionowym o 2-3 cm
powoduje znaczne zmiany kanału. Stosunek polaryzacji krzyżowej (XPR) mierzono również dla
promienia odbitego od ziemi w rozważanym scenariuszu doświadczalnym. W tym celu w nadajniku i
odbiorniku zastosowano ortogonalne konfiguracje polaryzacji anteny. Zgodnie z uzyskanymi wynikami
eksperymentalnymi wartość XPR była mniejsza niż -25 dB. Szerokopasmowe pomiary eksperymentalne
z antenami kierunkowymi ujawniły drobną strukturę kanału fal milimetrowych w otwartym środowisku
otwartym. Zaobserwowano, że typowa mobilna antena użytkownika otrzyma co najmniej dwa
promienie (bezpośredni promień LOS i promień odbitego podłoża) z raczej małym opóźnieniem
czasowym (2,5 ns dla 30 m). Należy zauważyć, że wraz ze wzrostem odległości między miejscami TX i
RX, opóźnienie czasowe i kąt przybycia między tymi promieniami maleją. Interferencja promieni
bezpośrednich i odbitych od gruntu uzasadnia szybkie efekty zanikania obserwowane w
eksperymentach z dookólną anteny na początku bieżącego odcinka i powinny być uwzględnione w
metodologii modelowania kanałów.
Badanie refleksji gruntu
Jak wykazano w poprzedniej sekcji, odbicie gruntu ma duży wpływ na propagację sygnału w środowisku
zewnętrznym. Dawne lotnisko w Berlinie Gatow zapewnia płaską i jednorodną powierzchnię asfaltu
dla nadajników i odbiorników do 1000 m, jak pokazano

Sygnalizator kanału był taki sam jak wcześniej opisany. Migawki kanału pomiarowego są pobierane w
równych odległościach od RX. Dla każdej migawki (odpowiedź impulsowa kanału) obliczana jest
chwilowa utrata ścieżki. Rysunek

pokazuje zmierzoną stratę ścieżki w zakresie od 40 do 1000 m na asfalcie (nadajnik w odbiornikach
Tx1, Tx2, Tx3; odbiornik przemieszczany między Rx1 i Rx4, polaryzacja pozioma). Filtr średniej ruchomej
o szerokości 20 próbek został zastosowany w celu zmniejszenia efektów szumów. Odległość 60 m jest
objęta jednym przebiegiem pomiarowym. Rysunek pokazuje zatem kombinację 16 kolejnych serii
pomiarów. Niektóre artefakty można zaobserwować na przejściach między poszczególnymi
przebiegami pomiarowymi. Może to być spowodowane niewielkimi zmianami wysokości anteny nad
podłożem i błędami pozycjonowania, gdy przetwornik został przeniesiony z Tx1 na Tx2 i Tx3. Wyniki
pomiarów polaryzacji pionowej nie są tutaj pokazane, ale wykazują takie samo zachowanie. Do
modelowania propagacji stosuje się proste podejście dwupromowe. Linia drogi widzenia (LOS) i
pojedyncza droga odbicia od podłoża są obliczane w sposób polarymetryczny. Właściwości odbicia
gruntu są modelowane zgodnie z prawami odbicia Fresnela, a absorpcja tlenu jest brana pod uwagę.
Dyskretna odpowiedź impulsowa jest dzielona i obliczana na ograniczoną pasmo kanału odpowiedź
impulsową i obliczana jest utrata ścieżki, jak to było zrobione z danymi pomiarowymi. Rysunek 3.9
pokazuje utratę ścieżki w zakresie od 40 do 1000 m przy szerokości pasma 250 MHz dla szybkości
absorpcji tlenu 0 dB i 14 dB na km. Ta ostatnia wartość dobrze pasuje do pomiaru i symulacji. Jest to
zgodne z modelem MPM, który zapewnia tłumienie na poziomie 13,9 dB na km parametrów
środowiskowych na dzień pomiaru. Porównanie zmierzonej i symulowanej utraty ścieżki pokazuje, że
liczba i odległość zanikających otworów są ogólnie dobrze wyrównane. Jednak w pomiarach występują
dodatkowe zakłócenia. Główną obserwacją z porównania wyników pomiarów z modelem z dwoma
kanałami jest bardzo dobre wyrównanie modelu z danymi eksperymentalnymi na odległościach do 500
m. Brak efektów zanikania w odległości większej niż 500 m wymaga dalszych badań. Zanikanie może
powodować znaczny wzrost utraty ścieżki w pewnych pozycjach, co wyraźnie widać na podstawie
pomiarów i symulacji. W związku z tym efekt zaniku spowodowany odbiciem gruntu powinien być
brany pod uwagę również w przypadku dalekodystansowych połączeń międzymiastowych.

3.3.2 Interpretacja wyników eksperymentalnych
Pomiary miejskich kanionów ulicznych
W badaniu strat ścieżek w kanionie ulicy miejskiej wykonano migawki pomiarów za pomocą anten
dookólnych, jak opisano wcześniej. Przy obliczaniu utraty ścieżki na tej podstawie brane są pod uwagę
wszystkie możliwe ścieżki propagacji między nadajnikiem i odbiornikiem. Na rysunku

strata ścieżki dla wszystkich odległości od 5 do 50 m jest przedstawiona jako wykres rozproszenia. Linia
ciągła przedstawia dopasowanie liniowe najmniejszych kwadratów (LS) odpowiadające średniej utracie
ścieżki. Parametry zidentyfikowane dla tego modelu utraty ścieżki można znaleźć tu
Parametr

Wartość

Odległość odniesienia d0

5m

LPL(d0)]dB

82

n

2,36

Najmniejsze dopasowanie kwadratowe przeprowadzono na modelu utraty ścieżki ze stałą utratą
ścieżki referencyjnej w odległości odniesienia:

Uzyskana wartość strat ścieżki jest zbliżona do wykładnika straty ścieżki wolnej przestrzeni równej 2.
Wskazuje to, że propagacja linii wzroku jest dominująca w tym środowisku. Wysoką wariancję utraty
ścieżki można jednak zidentyfikować jako powodującą zanikanie z odbicia od podłoża i ściany bocznej
Wykresy bitmapowe z opóźnieniem czasowym
Przybliżenie utraty ścieżki w tabeli 3.4 może dać wstępny wgląd w cechy kanału milimetrowego.
Niemniej jednak dogłębne zbadanie struktury kanału wymaga analizy odpowiedzi impulsowej kanału
zarówno z perspektywy statystycznej, jak i deterministycznej. Aby ocenić właściwości kanału fal

milimetrowych, zmierzone odpowiedzi impulsowe kanału zostały przetworzone przez poniższy prosty
algorytm progowej detekcji pików ,zgodnie z którym:
Punkt w profilu opóźnienia mocy P(tk) jest identyfikowany jako szczyt, jeżeli:

Piki odpowiadające najsilniejszym promieniom lub wielościeżkowym komponentom (MPC) rozdzielone
przez echosondę pokazano na rysunku

Do analizy zachowania kanału w czasie, opóźnienia wiązki a obserwacja zastosowano schemat
bitmapowy. Przykład takiego diagramu przedstawiono na tu

, gdzie pojawienie się / brak zidentyfikowanych najsilniejszych promieni są wskazane dla całkowity czas
obserwacji 50 s. Warto zauważyć, że w każdym pomiarze promień LOS osiąga 83 ns, co odpowiada
opóźnieniu spowodowanemu przez 25 m separację między TX i RX. Na ostatnim rysunku widać
również, że istnieją inne bardzo stabilne promienie. Promienie te mogą być związane z odbiciami od
dużych obiektów statycznych, takich jak ściany budynków i pawilony przystanków autobusowych. W
tym samym czasie niektóre promienie pojawiają się losowo i znikają z powodu małej mocy i / lub
blokady. Promienie te mogą być związane z odbiciami od odległych obiektów i blisko położonych
elementów dynamicznego środowiska ulicznego. Dla ruchomych pomiarów z ruchomym RX wykonano
40 serii pomiarowych z 62 500 zdjęciami. W związku z tym odpowiedni zestaw danych obejmuje 2,5
mln CIR. Ponieważ RX został przesunięty o ponad 25 m podczas każdego biegu, uzyskano dokładne
próbkowanie przestrzenne (odstęp 0,4 mm) na całej długości kanionu ulicznego.
Klasyfikacja promieni
W dynamicznych środowiskach (ulicach miast, placach, centrach handlowych itp.) Nawet bezpośredni
promień LOS i stałe odbite promienie są podatne na blokowanie. Przykład odbitych zdarzeń
blokujących promieniowanie zarejestrowanych podczas eksperymentalnej kampanii pomiarowej w
środowisku miejskiego kanionu ulicy można zobaczyć na wykresie mocy komponentów
wielościeżkowych

Efekty blokowania mogą być analizowane statystycznie za pomocą wykresów bitmapowych z
opóźnieniem czasowym danych pomiarowych uzyskanych z wielu eksperymentów. Procent
"aktywności promieniowej" można oszacować na podstawie tych wykresów. Przyjmując własności
ergodyczne procesu losowego blokowania, procent aktywności w czasie można wykorzystać jako
oszacowanie prawdopodobieństwa blokady w zespole statystycznym. Rysunek poniższy pokazuje
wykres słupkowy aktywności promieni w scenariuszu pomiarów Ulicznych Kanionów (pozycja blisko
ściany). Rysunek

pozwala na klasyfikację promieni w trzech różnych grupach:
● Promieniami o aktywności powyżej 80% -90% są promienie D: silne i zawsze obecne, jeśli nie
zablokowane. Procent zablokowania dla promieni D można oszacować na około 2% -4%
● Promieniami o aktywności wynoszącej około 40% -70% są promienie R: odbicia od odległych
obiektów statycznych, słabsze i bardziej podatne na blokadę ze względu na dłuższy dystans podróży.
● Promienie o wartości aktywności poniżej 30% to promienie F: migające odbicie od przypadkowych
poruszających się obiektów. Takie promienie nie są "blokowane", "faktycznie" pojawiają się "" przez
krótki czas.
Pierwszy typ promieni w znacznym stopniu przyczynia się do mocy sygnału, ponieważ jest obecny przez
cały czas i zwykle można go wyraźnie zidentyfikować jako odbicia od ważnych obiektów makro
scenariusza. Logiczne jest włączenie ich do modelu kanału jako deterministyczne (promienie D),
wartości wyliczone jawnie. Element losowości, ważne dla modelowania kanału statystycznego, mogą
być wprowadzane na poziomie wewnątrz klastra, poprzez dodanie losowego klastra rozkładającego się
wykładniczo do głównego D-ray. Drugi rodzaj promieni (promienie R) to odbicia od przypadkowych
obiektów lub obiektów, które nie są obowiązkowe w środowisku scenariusza. Tego rodzaju promienie
mogą być włączone do modelu w klasyczny statystyczny sposób, jako promienie o parametrach (moc i
opóźnienia) wybrane losowo zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi rozkładami. Trzeci rodzaj promieni
może zostać wprowadzony do modelu w taki sam sposób, jak promienie R, ale z dodatkowym
modelowaniem stochastycznym, aby uwzględnić prawdopodobieństwo pojawienia się i czasu trwania.
Uproszczone przybliżenie dwóch promieni
W sekcji 3.3.2 wykazano, że model kanału dwuramiennego złożony z modelu LOS i odbicie od ziemi
zapewniają bardzo dokładny opis kanału fal milimetrowych dla odległości do 500 mw "czystym"
środowisku otwartym (pole lotniska). W tej sekcji pokażemy, że prosty model z dwoma promieniami
można wykorzystać do przybliżonego opisu bardziej złożonych i wielodrożnych środowisk. Pierwszy

przykład, który pokazuje przewidywalną dokładność modelu dwukanałowego dla bardziej złożonego
środowiska otwartego obszaru (kampusu uniwersyteckiego), przedstawiono tu

Na rysunku pokazano jedną z funkcji pomiaru transmitancji kanału (CTF) i odpowiadające jej obliczenia
oparte na modelu dwupromowym. Odchylenie standardowe błędu wynosi tylko około 2 dB. Rysunek

przedstawia siłę sygnału szybkiego obniżania wartości dla wyników eksperymentalnych pomiarów w
kanionie ulicy miejskiej w porównaniu z przybliżeniem modelu dwukanałowego. Na podstawie tych
danych można zauważyć, że nawet w tym środowisku wielościeżkowym obserwujemy dobrą zgodność
między modelem a danymi eksperymentalnymi. Należy zauważyć, że przy odległościach większych niż
25 m promień odbitego podłoża jest prawie tak silny, jak promień bezpośredni z powodu suwania się

względem powierzchni ulicy. Interferencja między dwoma promieniami D tworzy duże quasi-okresowe
zanikające odstępy obserwowane na rysunku 3.16. Co więcej, głębokość zanikania można wykorzystać
do przybliżonego oszacowania strat odbicia i mocy wszystkich innych promieni resztkowych. Bardzo
dobra zgodność prostego modelu z dwoma promieniami z wynikami eksperymentalnymi w różnych
środowiskach pomiarowych na zewnątrz dowodzi, że kanał milimetrowy może być bardzo dobrze
opisany przez kilka dominujących promieni. Wspólna analiza eksperymentalnych danych pomiarowych
i ocen teoretycznych sugeruje przydatność do quasi-deterministycznego (Q-D) podejścia do
modelowania kanałów milimetrowych. Połączenie deterministycznego podejścia do oceny
najsilniejszych parametrów promienia z opisem statystycznym losowych składników jest kluczem do
spełnienia wymagań nowego modelu fal milimetrowych.
3.4 Quasi-deterministyczne podejście do modelowania kanałów fal milimetrowych
Wyniki eksperymentalne przedstawione w poprzednim rozdziale potwierdzają quasi-optyczny
charakter propagacji fal milimetrowych. Kanał komunikacji może być reprezentowany jako zestaw
promieni o różnych opóźnieniach i ścieżkach propagacji. Co więcej, analiza danych eksperymentalnych
wykazała, że generalnie promienie te można podzielić na trzy główne grupy: deterministyczne
promienie D, losowe promienie R i migające promienie F. Parametry i właściwości promieni w każdej
grupie można uzyskać na podstawie pomiarów eksperymentalnych i analizy ray-tracingu. Promienie
deterministyczne (promienie D) w modelu odpowiadają podejściom opartym na mapowaniu kanałów,
z jedną różnicą, że metodologia QD nie wymaga dokładnej mapy środowiska do rekonstrukcji,
ponieważ tylko najsilniejsze i zawsze obecne promienie są uważane za D -rys w tej metodologii.
Promienie R odpowiadają stochastycznemu podejściu do modelowania kanałów i biorą pod uwagę
pozostałe promienie, które trudno jest zliczyć bezpośrednio ze względu na złożoność środowiska i
czynniki losowe. Promienie F przedstawiają silne ścieżki, które pojawiają się przez krótki czas z powodu
chwilowych odbić od przejeżdżających samochodów, otwierania drzwi i innych szybko poruszających
się obiektów.
3.4.1 Ogólna struktura modelu kanału Q-D
Zgodnie z dokumentem modelowania kanałów w standardzie 802.11ad ogólny opis odpowiedzi
impulsowej kanału klastrowego (bez uwzględnienia polaryzacji) można podać:

gdzie h jest wygenerowaną całkowitą funkcją odpowiedzi impulsowej kanału, t oznacza aktualny czas;
ϕtx, θtx, ϕrx, ϕrx są kątami azymutu i elewacji odpowiednio nadajnika i odbiornika; Ai i Ci są odpowiednio
funkcją wzmocnienia i kanału odpowiedzi impulsowej dla ith klastra: δ ( ) jest funkcją delta Diraca i
kanału odpowiedzi impulsowej dla i-tego klastra; Ti, Φitx , Θitx , Φirx , Θirx i są współrzędnymi czasowokątowymi i-tego klastra; ai,k to amplituda k-tego promienia i-tego klastra ; τi,k, ϕi,ktx , θi,ktx ϕi,krx , θi,krx są
względnymi współrzędnymi czasowo-kątowymi k-tego promienia i-tego klastra. Proponowany model
kanału przyjmuje podejście grupowania z każdym klastrem składającym się z kilku promieni blisko
rozmieszczonych w domenach czasowych i kątowych. W rzeczywistym środowisku czas i parametry
kątowe różnych wiązek i promieni są funkcjami zmieniającymi się w czasie z powodu niestacjonarności.
Jednak tempo tych zmian jest stosunkowo powolne. Model kanału fal milimetrowych powinien
również wspierać właściwości polaryzacyjne anten i ścieżek propagacji. Polaryzacja fal

elektromagnetycznych opisuje orientację pola elektrycznego E i orientację natężenia magnetycznego
w przestrzeni i czasie. Wektor pola magnetycznego można zawsze jednoznacznie znaleźć, jeśli
orientacja wektora pola elektrycznego E i kierunek propagacji są znane. Tak więc właściwości
polaryzacji są zwykle opisane tylko dla wektora pola elektrycznego E. W obecnej metodologii
modelowania kanałów będziemy podążać za podejściem do symulacji efektów polaryzacji, która
została z powodzeniem zastosowana w metodologii modelowania kanałów 802.11ad Polaryzacja
emitowanego sygnału radiowego jest określana przez właściwości polaryzacji anteny. W strefie pola
dalekiego pola EM emitowanego przez antenę, wektor elektryczny E jest funkcją kierunku
promieniowania (zdefiniowanego przez kąt azymutu j i kąt elewacji q w układzie współrzędnych
odniesienia). Ilustrację transmitowanego wektora E w strefie dalekiego pola pokazano na rysunku

Wektor E jest prostopadły do kierunku propagacji k i może być rozłożony na dwa składowe
ortogonalne: Eθ i Eϕ, które należą odpowiednio do płaszczyzn stałych ϕ i stałych kątów θ. Znajomość Eθ
i Eϕ emitowanego sygnału (które mogą być funkcjami ϕ i θ) w pełni opisuje charakterystykę polaryzacji
anteny w strefie dalekiego pola. Kierunek polaryzacji może być opisany przez znormalizowany wektor
e, tak zwany wektor Jonesa. Polaryzację fal można opisać za pomocą rachunku Jonesa wprowadzonego
w optyce do opisu spolaryzowanego światła. W ogólnym przypadku wektor Jonesa składa się z dwóch
komponentów pola elektrycznego fali EM. Wektor Jones e definiuje się jako znormalizowany
dwuwymiarowy wektor pola elektrycznego E. Pierwszy element wektora Jonesa można zredukować
do liczby rzeczywistej. Drugi element tego wektora jest złożony i, w ogólnym przypadku, określa różnicę
faz między ortogonalnymi składowymi pola E. Z wybranymi bazami pola E (komponenty Eθ i Eϕ) dla TX
i RX anteny, charakterystyka polaryzacji każdego promienia kanału propagacji może być opisana przez
macierz polaryzacji kanałów H. W oparciu o eksperyment wyniki i teoretyczna analiza zjawiska,
charakterystyka polaryzacji modelu zostały wprowadzone na poziomie klastrów, przy założeniu, że
wszystkie promienie zawierające jeden klaster ma (w przybliżeniu) taką samą charakterystykę
polaryzacji. W związku z tym, rozszerzenie struktury kanału dla wsparcia polaryzacji wymaga zmiany
Współczynniki wzmocnienia współczynnika skalarnego A(i) na 2 x 2 klastyczne macierze polaryzacyjne
H(i), a realizacja odpowiedzi impulsowej kanału jest opisana przez macierz h:

Ogólny opis odpowiedzi impulsowej kanału można uzyskać w bardziej specyficznej formie, zgodnie z
zaproponowaną hybrydową, quasi-deterministyczną, stochastyczną metodologią. Odpowiedź
impulsowa kanału może być reprezentowana jako suma klastrów odpowiadających promieniom D
(bezpośrednie promieniowanie, odbicie gruntu, itp.), Skupienia odpowiadające promieniom R i

skupiskom odpowiadającym promieniom F. Każdy promień ma swoją własną macierz H, która
charakteryzuje polaryzację, moc i fazy dwóch składników polaryzacji, opóźnienie promieniowania T i i
charakterystyki kątowe, takie jak kąty odjazdu (AoD) (ϕdx, θtx) i kąty przybycia (AoA)(ϕrx, θrx). W takim
przypadku równanie transmisji dla kanału pojedynczego może być zapisane jako:

gdzie x i y są transmitowanymi i odbieranymi sygnałami, etx i erx są wektorami polaryzacji (Jones)
odpowiednio dla anten TX i RX, a Gtx (ϕ, θ) i Grx (ϕ, θ) są wzmocnieniami anten przy danym kancie
współrzędne. W ogólnym przypadku Gtx i Gtx są różne dla różnych polaryzacji i powinny być
reprezentowane jako wektory, podobnie jak etx i erx. W przypadku ścieżki sygnału LOS, macierz HLOS
jest zbliżona do macierzy identyczności (składy nie-diagonalne mogą być niezerowe, ale znacznie
mniejsze niż elementy diagonalne) pomnożone przez odpowiadający współczynnik wzmocnienia z
powodu utraty ścieżki i rotacji fazy z powodu opóźnienia propagacji sygnału. Rozchodzenie się LOS nie
zmienia charakterystyk polaryzacji sygnałów. Jednak charakterystyka polaryzacji sygnałów zmienia się
po odbiciach. Zmiana właściwości polaryzacji po odbiciu jest określona przez rodzaj powierzchni i kąt
padania. Tak więc charakterystyka polaryzacji może być różna dla różnych skupień, ale jest taka sama
dla promieni zawierających jedną grupę. Rysunek

ilustruje przykład ogólnej struktury odpowiedzi na impulsy kanału: liczba klastrów wiązek D i klastrów
wiązek R z rozkładającą się wykładniczo cienką strukturą wewnątrz klastra. Parametry wymagane do
obliczenia modelu kanału zestawiono tu:
Parametr

Opis

Fc

Częstotliwość nośnika, Hz

c

Prędkość światła c = 299 792 458 m/s

A0

Absorbcja tlenu, dB/km (0,015 dB/m dla 60 GHz)

Htx

Wysokość przetwornika powyżej poziomu gruntu, m

Hrx

Wysokość odbiornika nad ziemią, m

L

Odległość pozioma między TX a RX, m

Gtx(ϕ,θ)

Wzmocnienie anteny TX przy (ϕ, θ) współrzędnych kątowych

Grx(ϕ,θ)

Wzmocnienie anteny RX przy (ϕ, θ) współrzędnych kątowych

εr

Względna przenikalność elektryczna powierzchni gruntu w Fc

σ

Chropowatość powierzchni: odchylenie standardowe

ξ

Dyskryminacja krzyżowa, XPD

Ta notacja będzie używana dalej w opisie konkretnych scenariuszy.
3.4.2 Modelowanie promieni deterministycznych (wiązki D)
Promienie quasi-deterministyczne są obliczane jawnie zgodnie z parametrami scenariusza, geometrią
i warunkami propagacji. Ważną częścią proponowanego podejścia Q-D do modelowania kanałów jest
obliczenie odbitych parametrów promieni. Obliczenia są oparte na metodzie obrazów do określania
charakterystyk kątowych odbić pierwszego i wyższego rzędu. Równanie Friisa określa stratę ścieżki P
(w dB) na odległość d:

Równanie Fresnela służy do obliczenia mocy odbijanych promieni dla różnych komponentów
polaryzacji:

gdzie R jest współczynnikiem odbicia (stosunek mocy) powierzchni, φ jest małym kątem padania a

Jednak równanie Fresnela opisuje jedynie odbicie odbicia od idealnej powierzchni, podczas gdy w
rzeczywistości większość powierzchni może być traktowana jako "szorstka" w porównaniu do długości
fali sygnału zgodnie z kryterium szorstkości Rayleigha.

gdzie σh jest standardowym odchyleniem wysokości powierzchni wokół lokalnej średniej wartości w
obrębie pierwszej strefy Fresnela λ jest wolną przestrzenią fal, φ jest małym kątem padania mierzonym
względem stycznej do powierzchni. Powierzchnia może być uważana za gładką dla g < 0,3. Gdy
powierzchnia jest zgrubna, odbitym sygnałem są dwa komponenty: element zwierciadlany, który jest
spójny z sygnałem padającym, oraz element dyfuzyjny, który fluktuuje amplitudowo i fazowo z
rozkładem Rayleigha. Na przykład asfalt o odchyleniach powierzchni około 0,5 mm można uznać za

gładką powierzchnię małym kątem padania 10° (g = 0,2). Współczynnik odbicia składnika lustrzanego
jest różny od współczynnika wyznaczonego przez równania Fresnela za pomocą mnożnika stałego: R s
= ρsR, gdzie

Przez podstawienie w skali logarytmicznej, spadek mocy sygnału z powodu odbijającej powierzchni
chropowatej jest opisana współczynnikiem F:

Promienie D są ściśle zależne od scenariusza, ale we wszystkich rozważanych scenariuszach występują
dwa podstawowe promienie D: bezpośredni promień LOS i promień odbitego podłoża. Obliczenie tych
dwóch podstawowych parametrów promieniowania będzie takie samo dla wszystkich scenariuszy.
Promień bezpośredni
Bezpośredni promień LOS jest promieniem pomiędzy TX i RX. Jego parametry są obliczane za pomocą
wolnej przestrzeni Friisa - równanie utraty ścieżki pustej przestrzeni (patrz: tutaj ).
Opóźnienie: Opóźnienie bezpośredniego promienia jest obliczane z geometrii modelu:

Moc : Moc promieniowania bezpośredniego obliczona jako utrata ścieżki wolnej przestrzeni z
absorpcją tlenu:

Macierz kanału:

AoD : 0° azymut i wysokość
AoA : 0° azymut i wysokość
Promień odbity od ziemi
Odbite od ziemi promienie są obecne we wszystkich rozważanych scenariuszach. Jego parametry
są obliczono na podstawie równania strat Friis'a i równania Fresnela uwzględniające odbicie i
współczynnik rozproszenia powierzchni chropowatych. Zwróć uwagę, że elementy spolaryzowane
poziomo i pionowo transmitowanego sygnału będą różnie odzwierciedlane, a tym samym macierzy
kanału H powinny mieć różne przekątne
Opóźnienie Współczynnik odbicia od ziemi jest obliczany na podstawie geometrii modelu:

Moc odbijająca od ziemi obliczona jako utrata ścieżki wolnej przestrzeni z absorpcją tlenu, z dodatkową
stratą odbicia obliczoną na podstawie równań Fresnela. Strata odbicia R jest różna dla polaryzacji
pionowych i poziomych

Macierz kanału :

AoD :

Azymut 0°
Wysokość :

AoA :

Azymut 0°
Wysokość :

Polaryzacja dla promieni D
Zgodnie z proponowaną metodologią modelowania kanałów, wszystkie własności promieni
quasideterministycznych są obliczane jawnie. Macierz kanału H zawiera całą charakterystykę

polaryzacji promienia i jest obliczana na podstawie odbicia od zdefiniowane na powierzchniach
scenariusza. Wiadomo, że współczynniki odbicia są różne dla komponentów pola E zarówno
równoległych, jak i prostopadłych do płaszczyzny padania i zależą od kąta padania. Teoretyczne
sprzężenie między równoległymi i prostopadłymi składnikami odbitego sygnału wynosi zero dla
płaskich interfejsów mediów (granice). Jednak ze względu na brak ideałów (chropowatość)
powierzchni pewne sprzężenie zawsze istnieje w kanałach rzeczywistych. Przykład ścieżki odbitego
sygnału pierwszego rzędu pokazano na rysunku

Macierz polaryzacji dla ścieżki sygnału odbijanego pierwszego rzędu może być znaleziona jako iloczyn
macierzy, która obraca elementy wektora E z układu współrzędnych powiązanego z anteną TX do
układu współrzędnych powiązanego z padającą płaszczyzną. Następnie stosuje się macierz odbicia R ze
współczynnikami odbicia i współczynnikami sprzężenia crosspolaryzacyjnego, po czym następuje obrót
do układu współrzędnych powiązanego z anteną RX. W ten sposób macierz propagacji kanału dla
sygnałów odbitych pierwszego rzędu może być zdefiniowana jako:

Macierz najbardziej na lewo to ponowne obliczenie wektora polaryzacji z płaszczyznę padania do
współrzędnych RX, prawą matrycą jest ponowne obliczenie wektora polaryzacji TX do płaszczyzny
zapadalności. W centrum jest macierzą odbicia R, która zawiera współczynniki odbicia Rꓕ i R|| dla
prostopadłych i równoległych komponentów pola elektrycznego Eꓕ iE|| odpowiednio. Elementy ξ1 i ξ2
w macierzy R są współczynnikami sprzężenia polaryzacji krzyżowej. Zwróć uwagę, że struktura
macierzy H nie uwzględnia strat propagacji wzdłuż odpowiedniej ścieżki odbitej, która powinna być
brana pod uwagę w ostatecznym modelu, ale nie wpływa na właściwości polaryzacji. Struktura
macierzy polaryzacji H dla odbicia drugiego rzędu i zawiera dodatkowe macierze rotacji i odbicia:

Należy zauważyć, że w ogólnym przypadku pierwsza padająca płaszczyzna nie pokrywa się z drugą
padającą płaszczyzną. W związku z tym wymagane jest dodatkowe przeliczenie z układu współrzędnych
powiązanego z pierwszą płaszczyzną padającą z układem współrzędnych związanym z drugą
płaszczyzną padającą. Elementy niediagonalne macierzy kanału H reprezentują depolaryzację sygnału,
tj. Sprzężenie między ortogonalnymi składowymi wektora E po stronie TX i RX. Istnieją dwa
mechanizmy depolaryzacji: sprzężenie odbicia (sprzężenie pomiędzy równoległymi i prostopadłymi
składowymi wektora E przy odbiciu) i sprzężenie geometryczne (sprzężenie ze względu na różne
orientacje względne anten TX i RX). Można zauważyć, że proponowane podejście pozwala obliczyć oba
mechanizmy, aby stworzyć dokładny model wpływu polaryzacji.
3.4.3 Modelowanie statystyczne losowych promieni (promienie R)
Aby uwzględnić liczbę promieni, których nie da się łatwo określić deterministycznie (odbicia od
obiektów, które nie są w pełni określone w scenariuszu, obiekty o losowym lub nieznanym położeniu,
obiekty o złożonej geometrii, odbicia wyższego rzędu, itp.) stosuje się podejście statystyczne w
metodologii modelowania kanałów Q-D. Dokładniej, statystyczne podejście do impulsu kanału
klastrowego stosuje się modelowanie odpowiedzi .Podejście statystyczne to podstawowy sposób
generowania promieni R, który jest stosowany w metodologii modelowania kanałów Q-D. Klastry
docierają w momentach Ti zgodnie z procesem Poissona i mają czasy między przybyciami, które są
rozkładane wykładniczo. Amplitudy skupień A(Ti) są niezależnymi zmiennymi losowymi Rayleigha, a
odpowiadające im fazy Θi są niezależnymi, jednolitymi zmiennymi losowymi w [0,2 p]. Charakterystyka
kątowa (AoD, AoA) promieni losowych zależy od scenariusza i zostanie zdefiniowana w odpowiednich
sekcjach z opisem parametrów modeli kanałów. Przy takich założeniach, składowe chaosu losowego
odpowiedzi impulsowej kanału są podane przez:

gdzie Ti jest czasem przybycia i-tego klastra mierzonym od czasu przybycia do promienia LOS, A(Ti), Θi
to amplituda i faza i-tego klastra. Ci jest intra-klastrem odpowiedzi impulsowej określonej poniżej.
Promienie R są losowe, z Rayleighem rozłożone amplitudy i fazy losowe, z rozkładającym się
wykładniczo profilem opóźnienia mocy. Całkowita moc promieni R jest określona przez współczynnik
K w odniesieniu do mocy bezpośredniego składnika LOS:

gdzie PLOS jest mocą promienia LOS, P(Ti) to moc elementu klastra z czasem przybycia T, K jest
stosunkiem LOS do wszystkich komponentów NLOS (współczynnik K), oraz γ oznacza stałą rozpadu

mocy dla klastrów. Opóźnienia klastra Ti są opisaną funkcją niezależnej funkcji gęstości
prawdopodobieństwa między nadejściem sparametryzowanej przez współczynnik przybycia λ:

Konkretne wartości parametrów PDP, λ, K i γ są zdefiniowane w sekcjach modeli kanałów dla danego
scenariusza.
Polaryzacja dla promieni R
Losowe promienie (promienie R) są określone przez profil opóźnienia mocy i charakterystyki kątowe.
Promienie R modelowały odbicia wyższego rzędu, odległe odbicia w środowisku otwartym i odbicia od
różnych obiektów losowych pojawiły się w obszarze działania systemu komunikacyjnego. Są one
generowane stochastycznie, tworząc te parametry jako wartości losowe z predefiniowanymi funkcjami
rozkładu prawdopodobieństwa (PDF). W modelu kanału 802.11ad [12] opracowano przybliżenia
statystyczne dla różnych typów odbijanych klastrów w oparciu o dostępne dane eksperymentalne i
symulacje ray tracingu. Zaproponowano zestaw przybliżeń dla przekątnych i poza diagonalnych
elementów odbić pierwszego i drugiego rzędu dla typowych warunków w pomieszczeniach (sala
konferencyjna, kabina i salon) jako kombinacji logormalnych i jednolitych rozkładów. W Q-D modelu
amplituda promienia aproksymowana jest przez rozkład Rayleigha (który jest bliski log-normal), aby
prosta stała matryca polaryzacyjna Hp mogła być użyta do wprowadzenia właściwości polaryzacji do
promieni R. Macierz polaryzacji kanałowej Hp dla promieni R jest określona przez

Wartości ze znakiem ± zakłada się, że mają one losowy znak (+1 lub -1, na przykład) z równym
prawdopodobieństwem, niezależnie od innych wartości. W przypadku promieni gromady głównego
promienia losowego macierz polaryzacji jest taka sama jak w przypadku promieni losowych.
3.4.4 Losowe odbicie Generowanie promieni R
Syntetyczne przetwarzanie apertury wyników eksperymentalnych wykazało, że odbicia od różnych
obiektów środowiskowych, takich jak drzewa, latarnie, przystanki autobusowe itp., można wyraźnie
zidentyfikować (z dokładną oceną położenia reflektora) na podstawie danych eksperymentalnych.
Takie promienie powinny być brane pod uwagę wraz z promieniami D, które pochodzą z dużych
obiektów, ale określenie położenia każdego reflektora sprawia, że opis scenariusza jest złożony i
konkretny. W związku z tym proponuje się generowanie tego rodzaju promieni (promienie R lub
promienie F) jako odbicia od losowo umieszczonych obiektów sferycznych, które (w przeciwieństwie
do obiektów płaskich) mogą tworzyć zwierciadlaną ścieżkę odbicia między dowolnymi dwoma
punktami w przestrzeni 3D. Na razie, w oparciu o pomiary eksperymentalne, promienie R jako odbicia
od przypadkowych obiektów zostały wprowadzone tylko w scenariuszu z kanionem ulicznym, oprócz
statystycznie wygenerowanego profilu opóźnienia mocy promieni R. W ten sposób generowane są
również promienie F, z różnicą czasu istnienia ścieżki w aplikacjach, w których analizowane są dłuższe
okresy.
3.4.5 Struktura wewnątrz klastra

Chropowatość powierzchni i obecność różnych nieregularnych obiektów na rozważanych
powierzchniach odbijających i wewnątrz nich (cegły, okna, obramowania, włazy, tablice ogłoszeń na
ścianach itp.) prowadzą do oddzielenia zwierciadlanego promienia odbicia od szeregu dodatkowych
promieni o podobnych opóźnieniach i kątach: skupienie. Mechanizm powstawania skupisk na
powierzchni o dużych nierównościach przedstawiono na rysunku

Można zauważyć, że odbicie od szorstkich powierzchni powoduje rozprzestrzenianie się sygnału pod
kątem i opóźnieniem. Parametry wewnątrz klastra modelu kanału oszacowano na podstawie danych
pomiarowych. Poszczególne promienie zostały zidentyfikowane w dziedzinie czasu i zmierzono
charakterystyki statystyczne, w tym średnią liczbę promieni, szybkość przybycia promienia i czas zaniku
mocy promieni. Na podstawie uzyskanych wyników podano model statystyczny dla parametrów
domeny czasu klastra. Strukturę modelu przedstawiono schematycznie na rysunku

Dla każdego promienia bazowego strukturę wewnątrz klastra określa:

gdzie Nintra jest liczbą składników wewnątrzgrupowych, τk jest czasem przybycia k-ty składnik wewnątrz
klastra mierzony od czasu przybycia podstawowego D-ray lub R-ray, α(τk), p (τk) i θk to amplituda, moc
i faza k-tego wewnątrzgrupowego składnik. Komponenty wewnątrz klastra są losowe, z dystrybucją
Rayleigha amplitudy i fazy losowe, z rozkładającym się wykładniczo profilem opóźnienia mocy.
Całkowita moc składników wewnątrzgrupowych jest określona przez współczynnik K z w odniesieniu
do podstawowej mocy promieni D lub R:

Generalnie generowanie struktury wewnątrz klastra jest bardzo podobne do generacji promieni, z
wyjątkiem tego, że w przypadku generowania promieni R, promień LOS jest wykorzystywany jako czas
i baza mocy, a do generowania struktury wewnątrz klastra wykorzystuje się do tego celu D-ray w
kształcie klastra lub R-ray. Łącząc wszystkie promienie D, promienie R i ich odpowiednie komponenty
struktury wewnątrz klastra da ostateczną odpowiedź impulsową kanału. Identyfikacja promieni
wewnątrz klastra w domenie kątowej wymaga zwiększenia rozdzielczości kątowej za pomocą anten
kierunkowych o bardzo dużym wzmocnieniu. Inne podejście polegało na zastosowaniu techniki
"wirtualnej macierzy antenowej", w której nisko kierunkowy element anteny wykorzystywany jest do
wykonywania pomiarów w wielu położeniach wzdłuż wirtualnej macierzy antenowej w celu
utworzenia efektywnego otworu anteny, został wykorzystany w projekcie MEDIAN. Wyniki te
przeanalizowano, w oparciu o zalecenie modelowania rozprzestrzeniania się kątów wewnątrz klastra
dla kątów azymutu i kątów podniesienia dla nadajnika i odbiornika jako niezależnych normalnie
rozdzielonych zmiennych losowych ze średnią zerową i RMS równej 50: N (0, 50). Należy pamiętać, że
rozsądne jest założenie, że różne typy klastrów mogą mieć wyróżniającą się strukturę wewnątrz klastra.
Na przykład właściwości klastrów odbijanych od nawierzchni drogi mogą różnić się od właściwości
klastrów odbitych od ceglanych ścian z powodu odmiennej struktury powierzchni materiału. Można
również założyć, że właściwości klastrów odbijanych pierwszego i drugiego rzędu są różne, a klastry
odbite drugiego rzędu mają większe spready w domenach skroniowych i kątowych. Wszystkie te efekty
są rozumiane jako rozsądne. Ponieważ jednak liczba dostępnych wyników eksperymentalnych była
ograniczona, opracowano wspólny model wewnątrz klastrowy dla wszystkich typów klastrów.
Modyfikacje różnych modeli wewnątrz klastra dla różnych typów klastrów mogą być przedmiotem
przyszłego kanału ulepszenia modelu.
3.4.6 Modelowanie zatorowe
Właściwa symulacja efektów blokowania jest ważną częścią modelowania kanałów fal milimetrowych.
We wszystkich rozważanych scenariuszach, które obejmują symulacje łącza dostępu ścieżki propagacji
sygnału są blokowane przez ludzi lub pojazdy przerywające promienie ze statycznymi pozycjami AP i
UE, lub przez ruch UE w obszarach, w których zacienione są niektóre promienie. Konieczność
wprowadzenia blokady do modelu kanału 3D potwierdzają pomiary eksperymentalne. Przeciwny, ale
podobny efekt to pojawienie się nowych promieni na krótki czas - na przykład odbicia od
przejeżdżających pojazdów i innych ruchomych odbić obiekty. Oba efekty można zaobserwować w
wynikach eksperymentalnych pomiarów anteny dookólne . Rysunek

ilustruje mechanizm blokady promieni i wyglądu promienia. Po zdjęciu średni czas blokady i czas
trwania flashowania odbicia można oszacować jako:
Tblockage ~ 0: 5 m (szerokość człowieka) / 1 m/s (średnia prędkość) ~ 0,5 - 1 s
Tflash ~ 4,5 m (długość samochodu)/15 m/s (średnia prędkość) ~0,2 - 0,3 s
Analiza danych eksperymentalnych w wykresach bitmapowych z opóźnionym promieniowaniem
czasowym daje w przybliżeniu te same wartości. Średni okres użytkowania (SP) typowej komunikacji w
zakresie fal milimetrowych systemy są równe 1-3 ms (802.11ad). Oznacza to, że podczas blokady lub
okresu flashowania mijają tysiące okresów serwisowych i dziesiątki tysięcy ramek. Symulacje na
poziomie systemu rzadko obejmują więcej niż tysiąc klatek, więc Zablokowanie może być modelowane
jako zdarzenie statyczne zamiast dynamicznego. Blokada jest określana raz na migawce kanału i
pozostaje taka sama w czasie. W przypadku symulacji transmisji strumieniowej VoIP i wideo, które
wymagają analizy dłuższych okresów, momenty blokowania można wprowadzić jako proces Poissona
z odpowiednimi parametrami
3.4.7 Modelowanie mobilności kanału i wpływ
Efekty mobilności w modelu kanału Q-D są opisane przez bezpośrednie wprowadzenie wektor
prędkości dla każdego UE. W kanale wielościeżkowym ruch UE prowadzi do dodatkowego obrotu fazy
dla każdej ścieżki propagacji, ale dla celów modelowania kanału, efekt ruchu może być wprowadzony
dla promieni D i dla najsilniejszych promieni R w ten sam sposób. Dodatkowa rotacja faz dla i-ray
wywołana przesunięciem częstotliwości Dopplera jest obliczana jako

gdzie fDi jest przesunięciem częstotliwości dla i-tego promienia, v jest chwilowym wektorem UE
prędkości

, ri jest wektorem jedności owego kierunku wiązki, a ( ,) oznacza produkt skalarny. Wektor prędkości
v może być reprezentowany przez sumę jego skalarnych składników:
v = vxi + vyj + vzk
Poziome elementy wektora prędkości są specyficzne dla scenariusza. Dla scenariuszy bez
preferowanego kierunku ruchu, takiego jak lobby hotelowe lub otwarty obszar, pozioma składowa
prędkości może mieć równomiernie rozłożony kierunek i losową lub stałą wartość. W przypadku
kanionu ulicznego ruch wzdłuż ulicy może być modelowany z predefiniowaną prędkością (3-5 km / h
dla pieszych, 30-120 km / h dla pojazdów), a ruch po drugiej stronie ulicy może być modelowany jako
zero średnia losowa Gaussian proces. Jak pokazano w sekcji 3.3.1, ruch pionowy mobilnego UE ma
większy wpływ na kanał i powinien być rozpatrywany niezależnie. W ważnym przypadku, gdy mobilne
UE jest w posiadaniu człowieka, różne modele ludzkiego chodu można zastosować do ruchu
pionowego z (t). W ramach metodologii Q-D ruch pionowy jest traktowany jako stacjonarny losowy
proces Gaussa z funkcją korelacji równą:

Parametry funkcji korelacji należy dostosować do rzeczywistego ruchu pieszego z prędkością 3-5 km /
h. Dla rozważanych modeli kanałów dla pieszych zakładamy σz = 0,05 m i τz = 0,5 s. Składnik pionowy
vz wektora prędkości v może być zdefiniowany przez ruch pionowy zðtÞ użytkownika jako pierwszej
pochodnej. Znając wektor prędkości i promienie kąta przybycia (AoAs), wartości rotacji faz można
obliczyć z powyższego równania i dodać do odpowiednich faz D i faz promieni R. Ruch UE może
prowadzić do selektywnego czasowo zaniku powodowanego przez interferencję dwóch lub więcej
promieni. Głębokość zanikania może być duża, zwłaszcza w przypadku LOS i zakłóceń odbitych od ziemi
z dużą odległością przy stosunkowo niskiej przepustowości sygnału. Dla podróżujących w ruchu z
prędkością 3 km / h, można obliczyć maksymalne przesunięcie Dopplera, które będzie wynosić około
170 Hz dla częstotliwości nośnej 60 GHz z typowym czasem koherencji kanału tc równym 1 / f D = 6
ms. Ale dla prędkości pojazdu 120 km / h maksymalne rozproszenie Dopplera osiągnie 6700 Hz z
odpowiednim czasem koherencji τc = 0,15 ms. Aby ocenić potencjalny wpływ efektów mobilności na
przyszłe systemy komunikacyjne 5 milimetrów, parametry standardu IEEE 802.11ad dla Wi-Fi fal
milimetrowych są porównywane tu
Parametry systemowe IEEE 802.11ad

Parametry kanału milimetrowego

Czas trwania próbki 0,3-0,5 ns

Opóźnienie rozprzestrzeniania 3-5 ns

Szerokość pasma 2 160 MHz

Szerokość pasma koherencji 200-350 MHz

Symbol czas trwania 242 ns / 328 ns

Częstotliwość Dopplerowska 167-6,700

z typowymi parametrami kanału fal milimetrowych. Duża dostępna szerokość pasma (2160 MHz) jest
kompensowana przez bardzo krótki okres symbolu: 242 ns dla trybu OFDM i 328 ns dla trybu SC FDE .
Typowy kanał z falą milimetrową o czasie koherencji większym niż 0,15 ms w najgorszym przypadku
wysokiej mobilności nie zostanie zmieniony w okresie symbolu. Jednocześnie, w typowym czasie
trwania ramki wynoszącym około 0,5 ms, kanał pojazdu może podlegać znaczącym zmianom, które
powinny być brane pod uwagę w przyszłych układach warstw PHY, harmonogramowaniu i alokacji
zasobów czasowo-użytkownika. Tabela umożliwia również ocenę aspektów związanych z
przepustowością projektu systemu. Propagacja wielościeżkowa z typowym rozkładem opóźnienia

wynoszącym około 3-5 ns prowadzi do selektywności częstotliwościowej w kanale fal milimetrowych
o szerokości pasma koherencji około 300 MHz. Tak więc, system komunikacji fal milimetrowych o
szerokości pasma kanału mniejszej niż ta wartość może doświadczać głębokiego selektywnego w czasie
płaskiego zanikania, co może prowadzić do awarii systemu.
3.5 Implementacja modeli kanałów Q-D
Generowanie trójwymiarowego modelu kanału fal milimetrowych zgodnie z metodologią Q-D składa
się z następujących kroków:
● Definicja scenariusza i parametrów modelu.
● Obliczanie parametrów D-ray zgodnie z wybranym scenariuszem zalecenia.
● Obliczanie parametrów promieniowania R zgodnie z wybranym scenariuszem zalecenia.
● Zastosowanie blokady ścieżki zgodnie z wymogami scenariusza dla wybranych klastrów.
● Zastosowanie wzorców anten TX i RX oraz algorytmów kształtowania wiązki.
● Konwersja surowych danych odpowiedzi impulsowej kanału na dyskretny czas wymagane przez
symulacje.
Przepływ generacji modelowania kanałów przedstawiono na rysunku

3.5.1 Model kanału dostępu do kampusu uniwersyteckiego

Model kanału kampusu uniwersyteckiego przedstawia scenariusz z dużymi otwartymi obszarami z
niskimi i zapasowymi budynkami, takimi jak kampus uniwersytecki, tereny parkowe, place miejskie.
Modelowanie geometrii i wdrożenie UE
Geometria scenariusza Open Area jest oparta na heterogenicznym scenariuszu sieci 3GPP. Scenariusz
ten reprezentuje rozmieszczenie z sześciokątnym układem dla węzłów makr LTE i pewną liczbą węzłów
o niskiej mocy LTE równomiernie zrzucanych w strefach gorących obszaru geograficznego każdego z
obszarów maczanych. Scenariusz zostaje poszerzony o dodanie fal milimetrowych do stref gorących.
Biorąc pod uwagę zastosowanie anten kierunkowych kilka fal milimetrowych należy umieścić w gorącej
strefie o różnych orientacjach. Parametry rozmieszczenia scenariusza otwartego obszaru zestawiono
w tabeli i zilustrowano na rysunku
Parametr

Wartość

Odległość między lokalizacjami

500 m

Liczba komórek makr na witrynę

3

Liczba stref gorących na makro komórkę ,NHN

4

dMCN-HN_min

75 m

dHN-HN_min

40 m

Wysokość węzła cieplnego, HHN

6m

Upuszczenie UE

Występujące w grupach *

Liczba użytkowników na komórkę makr, Nusers

>100

Frakcja użytkowników hotspotów, PHotspot

9/10

rHotzone

40 m

dHN-UE_min

5m

dMCN-UE_min

35 m

Wysokość UE, HUE

1,5 m

Liczba BS fali milimetrowej na strefę hotzone

3

Materiał powierzchni

Asfalt

Powierzchnia εr

4 + 0,2j

Chropowatość powierzchni (odchylenie standardowe) 3 mm

● Napraw całkowitą liczbę użytkowników, Nusers, zrzuconych z każdego obszaru geograficznego makro.
● Losowo i jednolicie upuść skonfigurowaną liczbę węzłów hot-zone, NHN, w każdym obszarze
geograficznym makro (ten sam numer NHN dla każdego makra obszar geograficzny).
● Losowo i jednolicie upuść użytkowników Nusers_HN w promieniu rHotzone każdego z nich węzeł hotzone,
gdzie Nusers HN [ bPHotspotNusers / NHN ]i PHotspot to ułamek użytkowników hotspotów.
● Losowo i jednolicie upuść pozostałych użytkowników, Nusers – Nusers_HNNHN na cały makro obszar
geograficzny danej makrokomórki (w tym obszar strefy gorącej).
Obliczenia promieni D i promieni R na otwartych obszarach
W kampusie uniwersyteckim (na zewnątrz większy obszar) wdrażanie scenariuszy UE ma tylko dwa
dominujące promienie: promień odbitego światła i promień odbitego podłoża. Promienie te są liczone
jako deterministyczne i jednoznacznie wyliczone zgodnie z sekcją 3.4.2. Oprócz głównych
deterministycznych składników, promieni bezpośrednich i naziemnych, są przypadkowe elementy
reprezentujące rozproszenie odbicia. Odbicie od odległych ścian, obiektów losowych i odbicie drugiego
rzędu są brane pod uwagę jako elementy losowe, a ich parametry są zestawione w tabeli
Parametr

Wartość

Liczba klastrów, Ncluster

3

Przybycie klastra, λ

0,05 ns -1

Stała zaniku mocy klastra, γ

15 ns

Współczynnik K

6 dB

AOA

Wysokość: U [AOAground: AOALOS]
Azymut: U [-60: 60°]

AOD

Wysokość : U [AODground: AODLOS]

Azymut: U [-60: 60°]
Zarówno promienie D, jak i promienie R w modelu kanału otwartego mają cienką strukturę klasterową,
która dodaje promienie pozakursorowe do głównego komponentu D-ray i R-ray. Chociaż bezpośredni
promień LOS może również mieć strukturę klastrową ze względu na zmiany ścieżki propagacji i
częściowo zamknięty przez przeszkody strefy Fresnela, w proponowanym modelu bezpośredni
promień nie ma klastrów.
3.5.2 Model kanału dostępu do kanionu ulicznegp
Kanał uliczny (dostęp do ultra-wysokiej stopy w centrum miasta) model kanału reprezentuje typowy
miejski scenariusz: ulice miasta z chodnikami dla pieszych wzdłuż wysokich długich budynków. W tym
scenariuszu modeluje się łącze dostępu między punktami dostępowymi na słupach latarni i UE w
rękach ludzkich.
Modelowanie geometrii i wdrożenie UE
Geometria scenariusza dostępu do kanionu ulicznego, który jest wykorzystywany do oceny
parametrów modelu kanału za pomocą symulacji śledzenia promieni, jest pokazana na rysunku

Odpowiednie parametry liczbowe zestawiono w tabeli
Parametr

Wartość

Wysokość AP, Htx

6m

Wysokość UE, Hrx

1,5 m

Odległość AP od najbliższej ściany, Dtx

4,5 m

Szerokość chodnika

6m

Szerokość drogi

16 m

Długość ulicy

100 m

Odległość AP-AP, ten sam bok

100 m

Odległość AP-AP, różne boki

50 m

Materiały drogowe i chodnikowe

Asfalt

Droga i chodnik εr

4 + 0,2j

Szorstkość dróg i chodników σg (odchylenie standardowe)

0,2 mm

Materiał ścian budowlanych

Beton

Ściany budynków εr

6,25 + 0,3j

Chropowatość ścian budynków wynosi (odchylenie standardowe)

0,5 mm

Obliczenia D-Ray i R-ray z kanionu na ulicy
W scenariuszu ulicznego kanionu (dostęp do ultra-wysokich stóp) instalacje UE pogrupowane są na
stosunkowo wąskiej ścieżce, z dwoma dominującymi odbijanymi promieniami oprócz bezpośredniego:
promieniem odbitym od ziemi i promieniem odbitym od ściany . Wszystkie te promienie są liczone jako
deterministyczne i jawnie obliczane podczas modelowania kanałów. Parametry promienia odbitego od
ściany są określane w ten sam sposób, co odbicie od ziemi, ale zamiast wysokości anteny H tx i Hrx
odległości pomiędzy antenami i najbliższą ścianą Dtx i Drx. Oprócz deterministycznych składników,
promieni bezpośrednich i odbitych, są przypadkowe elementy reprezentujące rozpraszanie odbicia.
Odbicie od odległych ścian i odbicia drugiego rzędu są brane pod uwagę jako elementy losowe. Losowe
składniki statystyk odpowiedzi impulsowej kanału pochodzą z kanionu ulicznego (ultraszybkie hotspot) w modelowaniu w poprzednich sekcjach oraz z danych pomiarowych
Parametr

Wartość

Liczba klastrów, Ncluster

5

Szybkość przybycia klastra, λ

0,03 ns-1

Stała zaniku mocy klastra, γ

20 ns

Współczynnik promieniowania K

10 dB

AoA

Wysokość: U [-20: 20°]
Azymut: U [-180: 180°]

AoD

Wysokość: U [-20: 20°]
Azymut: U [-180: 180°]

Parametry klastra dla modelu D w kanionie ulicznym i promieni R pokazano w tabeli

Parametry

Wartość

Promień post-kursora K-factor, K 4

dB (tylko NLOS)

Czas rozpadu mocy po kursorze, γ

4,5 ns

Przybycie po kursie,λ

0,31 ns-1

Promień po kursie rozkładu amplitudy

Rayleigh

Liczba promieni posakresowych, N

4

3.5.3 Model kanału dostępu do lobby hotelowego
Model kanału hotelowego (kryty dostęp do dużego obszaru publicznego) reprezentuje typowy
scenariusz wewnętrzny: dużą halę z wieloma użytkownikami wewnątrz. Podobne modele kanałów
wewnętrznych zostały uwzględnione, z wykorzystaniem statystycznego podejścia do modelowania
kanałów, odpowiedniego do symulacji warstwy łącza. Proponowane podejście quasi-deterministyczne
opiera się na określonej lokalizacji UE i może być wykorzystywane również do symulacji na poziomie
systemu.
Modelowanie geometrii i wdrożenie UE
Podstawowe parametry i geometrię zestawiono w tabeli
Parametry

Wartość

Wysokość AP, Htx

3,5 m

Pozycja AP

Środek najbliższej ściany

Wysokość UE, Hrx

1,5 m

Wysokość pomieszczenia

4m

Szerokość pomieszczenia

10 m

Długość pokoju

15 m

Materiał podłogowy

Beton

Podłoga εrf

4 + 0.2j

Chropowatość podłoża σf (odchylenie standardowe)

0,1 mm

Ściany materiał

Beton

Ściany εrw

4 + 0,2j

Ściany chropowatości σw (odchylenie standardowe)

0,2 mm

Materiał sufitu

Płyta gipsowo-kartonowa

Sufit

6,25 + 0,3j

Chropowatość sufitu sc (odchylenie standardowe)
i zilustrowano

0,2 mm

Wyliczenia D i L promienie hotelu
Model kanału 3D do scenariusza lobby hotelowego powinien zawierać promienie odbicia do drugiego
rzędu jako promienie D, obliczone na podstawie metody obrazów i równania Fresnela
Parametr

Wartość

Liczba klastrów, Ncluster

5

Wskaźnik przybycia klastra, λ

0,01 ns-1

Stała zaniku mocy klastra, γ

15 ns

Współczynnik promieniowania K

10 dB

AoA

Wysokość: U [-80: 80°]
Azymut: U [-180: 180°]

AoD

Wysokość : U [-80: 80°]
Azymut: U [-180: 180°]

Dokładne formuły wszystkich promieni D są zbyt długie i tak jest. Zaleca się stosowanie do obliczeń
algorytmu śledzenia promieni. Oprócz deterministyczne odbicia od ścian, sufitu i podłogi, promienie R
przedstawiają odbicia od innych obiektów w pomieszczeniu, które nie są wyraźnie opisane w
scenariuszu. Parametry promieni R w modelu kanału lobby hotelowego są podsumowane w
Parametr

Wartość

Promień post-kursora K współczynnik, K

10 dB

Czas rozpadu mocy po kursorze, γ

4,5 ns

Przybycie po kursie, λ

0,31 ns? 1

Promień po kursie rozkładu amplitudy

Rayleigh

Liczba promieni następczych, N

6

Parametry wewnątrz klastra dla scenariuszy dostępu do pomieszczeń są pobierane bezpośrednio z
odpowiedniego scenariusza wewnętrznego opracowanego i są oparte na pomiarach
eksperymentalnych
3.5.4 Modele kanału dosyłowego
Schemat backhaulingu w scenariuszu powyżej dachu (ART) przedstawia łącze typu backhaul między
dwoma punktami dostępowymi ART, zwykle z antenami o bardzo dużym zysku i wysokiej
kierunkowości. Podobnie, backhaul na poziomie ulicy reprezentuje połączenie między dwoma
punktami dostępowymi, zwykle umieszczonymi w latarniach w kanionie ulicy. Zastosowanie anten
kierunkowych prowadzi do absolutnej dominacji bezpośredniego promienia LOS, podczas gdy inne
promienie (które mogą występować w tym środowisku) są znacznie słabsze. Zatem model kanału
dosyłowego backhaul ART i Street Street powinien brać pod uwagę tylko bezpośredni promień LOS.

Jednocześnie bezpośrednia ścieżka może być częściowo zatkana (przez obiekty znajdujące się w
granicach pierwszej strefy Fresnela) lub może się różnić ze względu na niestabilność atmosfery
(temperatura, gęstość powietrza, mgła i inne efekty pogodowe). Aby wprowadzić te ważne dla efektów
scenariuszy backhaulingu, struktura klastra jest dodawana do promienia LOS. Parametry klastra
przedstawiono w tabeli
Parametr

Wartość

Promień post-kursora K współczynnik, K

10 dB

Czas rozpadu mocy po kursorze, γ

10 ns

Przybycie po kursie, λ

0,03 ns? 1

Promień po kursie rozkładu amplitudy

Rayleigh

Liczba promieni pozakresowych, N

4

3.6 Wniosek
W tej części zaproponowano nową, quasi-deterministyczną metodologię modelowania kanałów fal
milimetrowych. Metodologia opiera się na wielu wcześniejszych pracach eksperymentalnych i kilku
specjalnych kampaniach pomiarowych przy 60 GHz podczas projektu MiWEBA w różnych
scenariuszach i środowiskach. Ponieważ pasmo 60 GHz znajduje się dokładnie w środku zakresu
częstotliwości fal milimetrowych 30-90 GHz, wyniki przedstawione w tej pracy można ekstrapolować
w obu kierunkach, dzięki czemu opracowana metodologia ma zastosowanie do tego zakresu
częstotliwości. Kampania pomiarowa w kanionie ulicznym została przeprowadzona przy użyciu anten
dookólnych w połączeniu z symulacjami śledzenia promieni w rzeczywistym środowisku ulicznym w
Berlinie. Wyniki pomiarów wykorzystano do opracowania metodyki i oceny parametrów modelu. Inne
pomiary przeprowadzono w idealnym środowisku otwartym (stare lotnisko), aby badać LOS i odbijać
promienie od ziemi z ustawieniami anten kierunkowych. Ostatnia kampania została przeprowadzona
przy użyciu anten kierunkowych w bardziej realistycznym scenariuszu otwartego obszaru kampusu
uniwersyteckiego. Oceniono parametry gruntowego odbicia, rozproszenia i polaryzacji krzyżowej.
Przeprowadzono dodatkowe badania w celu doświadczalnego badania wpływu ruchu UE na funkcję
przenoszenia kanału. W rezultacie opracowano nowe podejście Q-D do modelowania kanałów
zewnętrznych na częstotliwości 60 GHz. Metodologia ta oparta jest na reprezentacji funkcji odpowiedzi
impulsowej na fali milimetrowej przez kilka silnych scenariuszospecyficznych deterministycznych
promieni (promienie D) i pewną liczbę stosunkowo niewielkich promieni losowych (promienie R), które
reprezentują losowe lub niezdefiniowane komponenty środowisko. Proponowana metodologia
pozwala stworzyć modele kanałów dla nowych scenariuszy, wykorzystując jedynie podstawowe
założenia dotyczące geometrii środowiska, warunków środowiskowych i mobilności użytkowników.
Elastyczna kombinacja podejść deterministycznych i statystycznych ma rozsądną złożoność i
dokładność porównywalną z pełnymi specyficznymi dla miejsca modelami deterministycznymi. Jako
przykład zastosowania metodologii Q-D opracowano modele kanałów dla otwartego obszaru (kampus
uniwersytecki), kanionu ulicy i lobby hotelowego. Odpowiednie parametry modelu dla łączy
dostępowych zostały wybrane w oparciu o pomiary eksperymentalne i symulacje ray tracingu.
Wyraźne wprowadzenie deterministycznych promieni D i losowych promieni R w ramach podejścia do
modelowania kanału Q-D pozwoliło na właściwy opis rzeczywistego dynamicznego środowiska
zewnętrznego, biorąc pod uwagę efekty blokowania i mobilności. Wszechstronność metodologii Q-D
pozwala na łatwe rozszerzenie tworzonych modeli kanałów na inne przypadki użycia w tym samym
środowisku. Na przykład model kanału dostępu do ulicy można zmodyfikować dla D2D i połączeń

międzystanowych na poziomie ulicy. Na razie metodologia modelowania kanałów Q-D opracowana w
ramach wspólnego projektu UE-Japonia w ramach 7PR MiWEBA została zaakceptowana jako
podstawowe podejście do modelowania kanałów w nadchodzącym standardzie IEEE 802.11ay. Ten
standard obejmuje nie tylko nowe scenariusze, ale także nowy model użycia, taki jak SU-MIMO i MUMIMO. Problem ulepszenia modelu Q-D do wspierania trybów MIMO, zapewniający odpowiednią
spójność przestrzenną i częstotliwościową, jest przedmiotem ostatnich prac, ale wymaga dodatkowych
badań i ocen. Ponadto, modele kanałowe parametrów wewnątrz klastra powinny być udoskonalone
dla wszystkich określonych scenariuszy i środowisk poprzez dodatkowe pomiary eksperymentalne przy
użyciu sprzętu o wyższej rozdzielczości kątowej i czasowej.

