Systemy antenowe o dużej skali
Tu przedstawiamy jedną z najbardziej znanych technologii kandydujących 5G, czyli systemy antenowe
o dużej skali (LSAS). Surowe wymagania dotyczące wydajności widmowej, narzucone zarówno przez
rozwój nowych, wymagających dużej ilości danych aplikacji komunikacyjnych, jak i rosnącą liczbę
urządzeń mobilnych, doprowadziły do zaprojektowania systemów komunikacyjnych w przeszłości, w
teraźniejszości i najprawdopodobniej w dającej się przewidzieć przyszłości .Wprowadzenie systemów
komunikacji z wieloma wejściami i wieloma wyjściami (MIMO) zrewolucjonizowało podejście do
zwiększania prędkości transmisji danych. Rzeczywiście, systemy z wieloma antenami stanowią
podstawę obecnych standardów komunikacji mobilnej, takich jak Long-Term Evolution (LTE). Oczekuje
się jednak, że systemy komunikacyjne 5G zapewnią wysokie szybkości transmisji danych, ale powinny
również to robić w sposób energooszczędny. Stworzyło to coraz większą dynamikę badań nad LSAS,
gdzie redukcja kosztów i ulepszenia oferowane zarówno w sprzęcie, jak i komponentach przetwarzania
sygnału stacji bazowych (BS), motywują dodanie większej liczby anten do dalszego zwiększania
pojemności, przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitej mocy konsumpcja. LSAS, również
powszechnie określane jako masywne systemy MIMO, ma na celu jednoczesną poprawę wydajności
widmowej i energetycznej obecnych standardów mobilnych poprzez włączenie setek anten na stacjach
bazowych (BS), aby obsługiwały dziesiątki użytkowników jednocześnie. Oczywiście, zatrudnienie tak
dużej liczby anten mają znaczną liczbę implikacji na różnych poziomach projektowych od implikacji
przepustowości kanału do implikacji sprzętowych i przetwarzania sygnału, takich jak projektowanie
macierzy antenowych lub wymóg natychmiastowego informowania o stanie kanału (CSI) w celu
osiągnięcia obiecanych ulepszeń. Ten szeroki zakres implikacji motywuje treść tego rozdziału, który
koncentruje się na opisaniu podstawowych cech LSAS i kładzie szczególny nacisk na najbardziej ważne
praktyczne aspekty wdrażania. W szczególności sekcja 4.1 zawiera przegląd głównych zalet i wad LSAS:
główne zalety obiecane przez duże systemy antenowe wraz z wyzwaniami związanymi z ich
praktycznym wdrożeniem i działaniem. Następnie w Sekcji 4.2 opisano modele konwencjonalnie
stosowane do charakteryzowania masowych systemów komunikacyjnych i podsumowano główne
wyniki uzyskane w kampaniach pomiarowych. Wreszcie, sekcja 4.3 kończy tą część, opisując szereg
istotnych aspektów, które należy uwzględnić przy optymalizacji i projektowaniu LSAS.
4.1 Obietnice i wyzwania LSAS
Intuicyjnie zwiększając liczbę anten wykorzystywanych ogólnie do komunikacji poprawia się osiągalne
wskaźniki ze względu na zwiększoną zyskowność zróżnicowania i multipleksowania. Jednakże korzyści
przewidziane przez zastosowanie LSAS wykraczają poza powyższą koncepcję, wykorzystując szczególne
cechy kanałów komunikacyjnych na dużą skalę, jak wyszczególniono poniżej. Aby ułatwić ekspozycję,
zasady LSAS są zilustrowane w tym rozdziale przez skupienie się na przesyłaniu sygnałów ze stacji
mobilnych (MS) w kierunku BS (etap łącza wstępującego), ponieważ przedstawione tu podstawowe
koncepcje są bezpośrednio przetwarzalne dla łącza w dół. Rozważmy system komunikacji mobilnej
złożony z komórek M, jak pokazano na rysunku 4.1.

W tym ogólnym systemie każda stacja BS jest wyposażona w N anten i jednocześnie obsługuje
użytkowników K z jedną anteną. Wyróżniającą cechą LSAS w odniesieniu do obecnie wdrażanych
systemów jest to, że N może być rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset anten, tj. relacja N >> K jest zwykle
spełniona. Złożony wąskopasmowy model pasma częstotliwościowego nieskorelowanego kanału
częstotliwości w powyższym systemie jest zazwyczaj zapisywany jako

gdzie hk,c,m ∈ ℂNx1 reprezentuje kanał komunikacyjny między kodem użytkownika umieszczony w k-tej
komórce i N antenach stacji bazowej znajdującej się w komórce m-tej. Ponadto dk,c,m charakteryzuje
składnik blaknięcia o dużej skali, który może obejmować zarówno utratę ścieżki, jak i zanikanie cienia,
podczas gdy gk,c,m ∈ ℂNx1 oznacza niskoskalowaną składową kanału zanikającego ,kanału między k-tym
użytkownikiem znajdującym się w c-tej komórce i stacja bazową która zapewnia zasięg użytkownikom
w m-tej komórce. Powyższy model kanału zakłada, że komponent blaknący na dużą skalę jest
identyczny dla wszystkich anten na stacji bazowej, co jest rozsądnym czynnikiem, gdy wymiary matrycy
antenowej są niewielkie w porównaniu z odległością od użytkowników. Zauważmy, że chociaż
zakładamy, że transmitowana jest pojedyncza nośna dla uproszczenia zapisu, model ten można łatwo
rozszerzyć na szeroko stosowane ortogonalne zwielokrotnianie z podziałem częstotliwości (OFDM).
Rzeczywiście, hk,c,m dokładnie charakteryzuje wąskopasmowy kanał propagacji w danej podnośnej
transmisji OFDM. Często przydatne jest zastosowanie złożonego kanału komunikacyjnego Hc,m ∈ ℂNxK
między K MS w komórce c a m-tą stacją bazową , zdefiniowanym tak:

Podobnie Dc,m = diag(d1c,m, d2c,m, … , dKc,m),
c,m ∈ [1, … M} i Gc,m = diag(g1c,m, g2c,m, … , gKc,m),
c,m
∈ [1, … M}. W całej tej sekcji zapisy Gc,m są uważane za niezależne i identycznie rozdzielonymi
zmiennymi losowymi spełniającymi 𝔼[Gc,mGHc,m] = IN ∀c,m ∈ {1…M}. W poprzednim wyrażeniu 𝔼[⋅] to
operator oczekiwania a IN reprezentuje N x N macierz tożsamości Zwróć uwagę, że na tym etapie nie
ma żadnych założeń w konkretnym rozkładzie, z którego pochodzą współczynniki kanału. Sygnał
odebrany przez c-ty BS, yc ∈ ℂNx1 , przy danym użyciu kanału dla transmisji symbolu łącza zwrotnego,
jest zwykle wyrażany jako

gdzie xm ∈ ℂKx1 oznacza złożony sygnał transmitowany przez stacje MS w m-tej komórce, a n ∈ ℂNx1
reprezentuje standardowy addytywny biały wektor szumu Gaussa (AWGN) z wpisami spełniającymi ni
~ ∁𝒩(0,1). Sygnał transmitowany przez k-tego użytkownika jest ograniczony, aby spełnić średnie
ograniczenie mocy 𝔼[|xm,k|2]. Co więcej, ρ charakteryzuje stosunek między średnią mocą transmisji a
średnią mocą szumu. W poprzednich wyrażeniach ~ można odczytać jako "rozpowszechniany jako" a
∁𝒩(a,b) reprezentuje zmienną losową po złożonym rozkładzie normalnym ze średnią a i wariancją b .
Koncepcje przedstawione w tej sekcji, o ile nie zaznaczono inaczej, wprowadza się rozważając system
jednokomórkowy (M = 1), gdy wystarczy ujawnić szczególny wgląd w LSAS, a subindeksy c i m są
pominięte dla uproszczenia. Poniżej omawiamy kluczowe obietnice z teoretycznego studium LSAS,
wraz z głównymi wyzwaniami w ich praktycznym wdrażaniu.
4.1.1 Obietnice LSAS
4.1.1.1 Korzystna propagacja i utwardzanie kanałów
Spektralne zyski wydajności oferowane przez LSAS zasadniczo opierają się na dwóch zjawiskach
propagacji, które występują, gdy N rośnie duży: tak zwana korzystna propagacja i efekty umocnienia
kanału. Wykazano, że w domenie asymptotycznej, gdy N rośnie w stosunku do K, LSAS z N >> K
doświadcza sprzyjających warunków propagacji, tzn.

W powyższym wyrażeniu (⋅)H oznacza hermitowski wektor lub macierz koniugatu. Zwróć uwagę, że
powyższe dwa wyrażenia oznaczają, że:

Mówiąc wprost, korzystne warunki propagacji są odczuwane, gdy kanały komunikacyjne różnych
użytkowników stają się ortogonalne zanikający składnik małej skali dla hHk hk, .Fizycznie, ortogonalność
kanału pojawia się w wyniku posiadania dużej liczby anten w BS i może być interpretowana w
następujący sposób: im bliższy ortogonalny kanał użytkownika, tym większa różnica w kanałach
komunikacyjnych różnych użytkowników. Ułatwia to przestrzenne rozdzielanie strumieni danych
przesyłanych przez różnych użytkowników po stronie BS, ponieważ ich kanały stają się odrębne.
Rzeczywiście, korzystne warunki propagacji mają bezpośredni wpływ na przepustowość łącza uplink w
systemie MIMO dla wielu użytkowników, określanym jako Cu. W szczególności pojemność łącza w górę
mierzona w bitach na sekundę (bitów / s) jest podana przez

gdzie B oznacza szerokość pasma systemowego w hercach (Hz), a det(⋅ ) jest operatorem wyznacznika
.Powyższe wyrażenie uzyskuje się, zakładając, że LSAS BS ma doskonałą znajomość macierzy kanału H.
Warte odnotowania jest ,że, ostatnia równość nie zależy od małych współczynników zanikania, gk,

które występują z powodu korzystnej propagacji warunki przedstawione .W prostych słowach, skutki
zanikania na małą skalę uśredniono, co jest jedną z głównych motywacji wdrożenie LSAS w systemach
5G. Ostatnia równość pojemności łącza w górę również ujawnia jego bezpośrednią zależność od
wielkoskalowych współczynników zanikania, dk; które zazwyczaj różnią się znacznie wolniej niż
parametry blaknięcia na małą skalę . Istotnie, zmiany możliwych do osiągnięcia wskaźników w czasie
są tradycyjnie uważane za jedyną funkcję współczynników zanikania na małą skalę. Ponieważ te
parametry nie wpływają na ekspresję , osiągalne szybkości powodują zmniejszenie czasowych zmian w
miarę wzrostu liczby anten BS, zjawisko określane jako umacnianie kanału. Innymi słowy, chwilowe
osiągalne wskaźniki są zbliżone do osiągalnych współczynników ergodycznych . Ogólnie rzecz biorąc,
zjawisko hartowania kanałów wskazuje, że wdrożenie LSAS w BS systemów komórkowych może
ułatwić spójne dane użytkowników w długim okresie czasu, poprzez usunięcie różnic wprowadzanych
przez efekty znikające na małą skalę, co poprawia jakość doświadczeń użytkowników. (QoE).
Przeanalizujmy powyższą obserwację, korzystając z przykładu pokazanego na rysunku 4.2

Tutaj ewolucja średniej wydajności spektralnej, Su = Cu/ B, jest pokazana dla rosnącej liczby anten BS
dla przypadków K = 4 i K = 8. Jest to oznaczone pogrubionymi liniami ciągłymi na rysunku . Rysunek
pokazuje również 90-procentowe przedziały ufności, które wiążą region zawierający 90% wartości
chwilowej wydajności spektralnej. Są one oznaczone przez zacienione obszary wokół linii ciągłych dla
każdego z K = {4,8} przypadków. W celu zilustrowania, rozważymy tutaj zanikanie Rayleigha, tj. i-te
wejście wektora kanału następuje po hk, ~ ∁𝒩(0,1) i pomija efekt blaknięcia na dużą skalę (D = IK). Co
więcej, ρ = 1/N; tj. moc transmisji jest niezależna od liczby anten nadawczych N, ale wzrasta
proporcjonalnie do liczby użytkowników K. Wyniki rysunku pokazują, że 90% przedziały ufności, tj.
grubość zacienionych obszary są zmniejszane w miarę wzrostu N dla obu K = {4,8}, co oznacza, że
użytkownik ocenia stawki różnią się mniej w odniesieniu do średniej, zgodnie z oczekiwaniami efektu
utwardzania kanałów. Dodatkowo można zauważyć, że maksymalne średnie stawki wynoszą w
przybliżeniu osiągnięte dla rozsądnych skończonych wartości N ≈ 50 dla przypadku K = 4, a N ≈ 100
anten jest wymaganych dla K = 8. Dzieje się tak, ponieważ potrzebna jest większa liczba anten do
przybliżenia korzystnych warunków propagacji, gdy rośnie K, trend, który jest również spójny, gdy
rozważane jest łącze w dół. Powyższe wyniki pokazują, że zarówno korzystna propagacja, jak i

umocnienie kanałów obiecane przez LSAS mają wyraźny pozytywny wpływ na wskaźniki komunikacji.
Jednak złożoność systemu pod względem sprzętu i oprogramowania powinna być również brana pod
uwagę przy charakteryzowaniu korzyści osiąganych przez LSAS. Na przykład znaczny wzrost liczby
anten może ogromnie skomplikować przetwarzanie sygnału wymagane w BS dla transmisji symboli
(wstępne kodowanie) i wykrywania, które są niezbędne dla doświadczania zarówno korzystnego
propagowania, jak i utwardzania kanałów w praktycznych systemach. Okazuje się jednak, że
najprostsze liniowe prekodery i detektory stają się optymalne z asymptotycznie dużą liczbą anten BS,
co upraszcza działanie LSAS. Omawiamy ten aspekt w poniższej sekcji.
4.1.1.2 Liniowe przetwarzanie sygnału i idealne prawo skalowania mocy
Przetwarzanie sygnału pasma podstawowego w łączu komunikacyjnym jest zwykle przeprowadzane w
postaci wstępnego kodowania i wykrywania sygnału. Konkretnie, schematy wstępnego kodowania są
wykorzystywane w BS podczas transmisji zstępującej. Mają one na celu kształtowanie
transmitowanych symboli w BS zgodnie ze współczynnikami kanału, tak, że symbole informacyjne
mogą być dokładnie wykrywane przez proste przetwarzanie w stwardnieniu rozsianym. Podobnie,
schematy detekcji są wykorzystywane dla stacji BS podczas transmisji łącza uplink w celu określenia
oryginalnych symboli przesyłanych przez terminale użytkowników. Powyższa procedura oferuje
korzystny efekt przesunięcia złożoności przetwarzania sygnału do stacji bazowych, upraszczając w ten
sposób złożoność na terminalach użytkownika, gdzie możliwości obliczeniowe i dostarczanie energii są
bardziej ograniczone. Schematy kodowania wstępnego i wykrywania można podzielić na liniowe i
nieliniowe w zależności od zastosowanych operacji przetwarzania sygnałów, co dodatkowo wpływa na
ich działanie złożoność przetwarzania sygnału .Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zasadniczy kompromis
między nimi, tj. nieliniowe wstępne kodowanie i schematy detekcji zwykle oferują lepszą wydajność w
porównaniu z liniowymi kosztami wymagającymi bardziej skomplikowanego przetwarzania sygnału.
Jednak rzeczy zmieniają się w obszarze LSAS, gdzie nawet najprostsze liniowe programy do wstępnego
kodowania i wykrywania stają się asymptotycznie optymalne. Pokazujemy to wyraźnie w poniższym,
dla reprezentatywnego przypadku transmisji w górę. Poprzez zastosowanie liniowej operacji
wykrywania na odebranym sygnale wyrażona przez matrycę detekcji W ∈ ℂNxN, sygnał wyjściowy może
być wyrażony jako

gdzie r ∈ ℂKx1 jest wektorem kolumnowym zawierającym szacunki przenoszonych symboli K przez
terminale użytkownika z jedną anteną, tj. rk reprezentuje estymację symbolu transmitowanego przez
komunikator użytkownika w danym użyciu kanału. Zauważmy, że dla uproszczenia notacji przyjęliśmy
scenariusz z pojedynczą komórką, tj. m = 1). Rozważmy najprostszy przypadek, w którym W = HH, który
jest powszechnie określany jako detekcja dopasowanego filtrowania (MF) lub maksymalnego
współczynnika łączenia (MRC) .Następnie sygnał przetworzony, w sprzyjających warunkach propagacji
, można rozszerzyć jako

Pierwszy wyraz w podsumowaniu końcowym , N√ρDx, odpowiada sygnałowi składniak, podczas gdy
drugi wyraz, HHn, reprezentuje komponent szumowy powstały po wykryciu liniowym. Należy
zauważyć, że H jest statystycznie niezależne od n. Dlatego stosunek sygnału do szumu (SNR) k-tego
użytkownika można wyrazić jako

gdzie oczekiwanie jest podejmowane na małej skali blaknięcie elementów gk, transmitowane symbole
xk i komponent szumu n. Zwracamy uwagę, że jest to uzasadnione faktem, że statystyki dotyczące
kanałów przestrzennych, które obejmują komponenty blaknięcie na dużą skalę, zmieniają się z
mniejszą szybkością (kilka okresów spójności kanałów), gdy w porównaniu z poprzednimi czynnikami,
które zmieniają się w tempie porównywalnym do wskaźnika symboli. Zauważ, że z ostatniej równości
wynika z założenia, że 𝔼[|xk|2]. oraz z korzystnej charakterystyki propagacji, omówione w poprzedniej
sekcji. Rzeczywiście, dla korzystnych warunków propagacji, mamy 𝔼[|gHkn|2] = N dla jednostkowego
szumu wariancji przyjętego w modelu. Powyższy SNR generuje szybkość łącza w górę dla użytkownika:

Należy zauważyć, że szybkość łącza w górę na użytkownika Rk z wykrywaniem MF jest identyczna z
maksymalną osiągalną szybkością, jaką k-ty użytkownik doświadcza w korzystnych warunkach
propagacji przedstawione. Innymi słowy, zastosowanie najprostszej strategii przetwarzania sygnału
może teoretycznie osiągnąć maksymalne szybkości w korzystnych warunkach propagacji, które
stanowią jeden z najbardziej znaczących aspektów LSAS. Z fizycznego punktu widzenia wynikająca
intuicja jest taka, że duża liczba anten w BS umożliwia skoncentrowanie energii na użytkownikach.
szczególne kierunki przestrzenne. Wynik ujawnia inny zauważalny aspekt LSAS: liniowy wzrost
efektywnej wartości stosunku sygnał / szum SNR z liczbą anten w BS N, gdy do wykrywania
wykorzystywany jest MF z doskonałym CSI. Innymi słowy, wymagana moc transmisji do uzyskania
pewnej skali SNR odwrotnie proporcjonalnie do liczby anten N w BS, w korzystnych warunkach
propagacji. Jest to określane jako idealne prawo skalowania mocy LSAS, które może być osiągnięte
tylko wtedy, gdy idealna informacja o stanie kanału (CSI) jest dostępna w BS i bezpośrednio
generalizuje inne schematy wstępnego i detekcyjnego]. Prawo dotyczące skalowania mocy ma również
ważną implikację w projektowaniu sprzętu LSAS: ponieważ moc wykorzystywana do transmisji może
zostać zmniejszona, aby osiągnąć wydajność systemu z mniejszą liczbą anten, transceivery mogą być
zbudowane z częstotliwością radiową (RF) elementy o niższym zakresie dynamicznym, a zatem mogą
być tańsze i bardziej energooszczędne. Co więcej, niezawodność LSAS jest również zwiększona w
porównaniu z ich odpowiednikami w małej skali, ponieważ awaria jednego z wielu nadajnikówodbiorników RF nie wpływa znacząco na wydajność całego systemu. Powyższe wyniki uzyskuje się
jednak przy idealistycznych założeniach korzystnych warunków propagacji i doskonałej CSI w BS. W
tym kontekście do tej pory nie określono wyraźnie wymaganej liczby anten, dla których korzystne
warunki propagacji wchodzą w życie. Co więcej, dobrze wiadomo, że różne strategie wstępnego
kodowania i wykrywania zapewniają różne osiągalne szybkości, gdy skończoną liczbę anten rozważa
się w BS [19,20,23]. Aspekt ten można wyraźnie zaobserwować na rysunku 4.3,

gdzie pokazano możliwe do osiągnięcia wskaźniki różnych liniowych schematów wykrywania w
porównaniu z osiągalną wydajnością widmową kanału, dla rosnącej liczby anten BS N, K = 8
użytkowników i ρ = 10/N. Rozważane schematy wykrywania są już wprowadzone MRC (W = HH),
detektor z wymuszeniem zera (ZF) (W = H† = (HHH)-1H ) i detektor minimalnego średniego kwadratu
błędu (MMSE) (W = HHH + ξIK)-1HH . W poprzednich wyrażeniach, (⋅)† i (⋅)-1 oznaczają odpowiednio
pseudodwrotność i odwrotność macierzy, a ξ > 0 jest stałą, która zasadniczo zależy od systemu SNR
Dodatkowo, wyniki numeryczne są porównywane z prostymi wyrażeniami asymptotycznymi .Wyniki
pokazane na rysunku ilustrują, że liniowe schematy wstępnego kodowania wykonują w pobliżu
maksymalnej sumarycznej wydajności widmowej, gdy N rośnie. Konkretnie, można zauważyć, że
schematy detekcji ZF i MMSE zbliżają się w przybliżeniu do osiągalnej sumarycznej wydajności
widmowej przy niższych wartościach N anten w BS, podczas gdy detekcja MF staje się bliska optimum
przy wyższych wartościach N. Figura 4.3 pokazuje także, że aproksymacje asymptotyczne dokładnie
scharakteryzować średnią wydajność widmową dla stosunkowo małej liczby anten BS; stała w
teoretycznych wynikach uzyskanych dla LSAS. Warto zauważyć, że wyniki wyprowadzone w tej sekcji
zakładają, że doskonała znajomość współczynników kanałowych jest dostępna w BS. Ponieważ
zbieranie dokładnych danych CSI jest jednym z najważniejszych aspektów LSAS, poniżej opisujemy
procedurę pozyskiwania CSI, jak również jej wpływ na wynikową wydajność.
4.1.2 Wyzwania LSAS
4.1.2.1. Uzyskiwanie informacji o stanie kanału w LSAS
Nabycie natychmiastowego CSI jest niezbędne w LSAS do wykorzystania nadmiernej liczby anten i
osiągnięcia korzystnych warunków propagacji za pomocą technik liniowego wstępnego kodowania i
wykrywania. Ta procedura nie była rozważana w poprzednich rozdziałach, w których z przyczyn
ilustracyjnych przyjęto, że dokładny CSI jest dostępny w dużej BS bez ponoszenia kosztów. Jednak to
idealistyczne założenie nie zachodzi w systemach rzeczywistych, ponieważ część czasu spójności kanału
musi być wykorzystana do akwizycji CSI, a niedoskonałe szacunki kanału są nieuchronnie tworzone w
wyniku tej procedury. Rzeczywiście, duża liczba anten rozmieszczonych w LSAS promuje zmianę
filozofii w akwizycji CSI. Szczegółowo poniżej. W całej tę części rozdziale rozważamy blokowy model

kanału, w którym kanał pozostaje stały podczas wielu okresów symboli, które pokrywają się z długością
ramki i zmienia się niezależnie między ramkami . Ograniczona liczba symboli, dla których kanał może
być uważany za stały,τ = BcTc, określa czas, jaki BS może wydać na akwizycję CSI przed transmisją
danych i odbiorem. W poprzednim wyrażeniu Bc oznacza szerokość pasma koherencji kanału a Tc
oznacza czas koherencji kanału . Ograniczony czas koherencji jest powodem, dla którego większość
badań LSAS skupiła się na transmisji TDD (ang. Time division duplex) z rysunku 4.4 (a)

,w której zarówno transmisja danych, jak i odbiór odbywają się w tym samym paśmie częstotliwości
.TDD jest preferowany w przypadku LSAS, ponieważ długość interwału treningu τt jest proporcjonalna
do liczby aktywnych końcówek K i zamiast tego jest niezależna od dużej liczby anten rozmieszczonych
w stacjach BS. Kontrastuje to z systemami dupleksowania z podziałem częstotliwości (FDD) z rysunku
4.4 (b), gdzie w bogatych warunkach rozpraszania długość treningu i sprzężenia wzrasta wraz z N. Dzięki
wzajemności kanału łącza nadawczego / łącza w dół w transmisji TDD , kanał łącza w dół może być
dokładnie oszacowany podczas akwizycji CSI łącza wstępującego, pod warunkiem, że końce
komunikacji nadawania i odbioru są dokładnie skalibrowane. Bezsprzecznie, przy tym ostatnim
założeniu wynika, że Hd = (Hu)H, gdzie wskaźniki górne ‘d’ i ‘u’ oznaczają odpowiednio łącze "w dół" i
"w górę". W związku z tym operacja TDD ułatwia akwizycję CSI w otwartej pętli, co czyni ją szczególnie
atrakcyjną dla LSAS wdrożenia. Podczas gdy operacja FDD przyciągnęła również znaczne
zainteresowanie badawcze w najnowszej literaturze LSAS, ze względu na jego przewagę
koncentrujemy się na transmisji TDD w następujący sposób. W trybie TDD, odstęp czasu koherencji
kanału Tc, który zasadniczo zależy od prędkości, z jaką poruszają się terminale użytkownika, jest
podzielony na trzy fazy: szkolenie pilotów, transmisja danych i odbiór danych. Uproszczona ilustracja
protokołu działania systemów TDD przedstawiona jest na rysunku 4.5.

Początkowo BS nabywa CSI za pośrednictwem sygnałów pilota łącza zwrotnego transmitowanych z
terminali użytkownika w procesie, który zajmuje τt ≥ K kolejnych okresów symboli. Po pobraniu
informacji pilota, stacja BS wymaga krótkiego czasu przetwarzania, w którym CSI jest obliczany na
podstawie sygnałów pilota odebranych w poprzedniej fazie. Warunek τt ≥ K w procesie akwizycji CSI
pozwala
na
ortogonalność
pomiędzy
sekwencją
pilotującą
k-tego
użytkownika,

i sygnał pilota reszty użytkowników wewnątrzkomórkowych. W poprzednim wyrażeniu ρtr = ρτt

reprezentuje efektywne szkolenie SNR , które zależy zarówno od czasu spędzonego na transmisji pilota
łącza zwrotnego, jak i znormalizowanego SNR transmisji dla MS. Matematycznie, piloci powinni
idealnie spełniać:

Sygnał odebrany w BS po fazie szkolenia pilotów Ytr ∈ ℂNxτt, w pojedynczej komórce jest podana przez

gdzie Θ ∈ ℂKxτt jest definiowane jako Θ = [θ1…θK]T a N ∈ ℂKxτt jest macierzą AWGN utworzoną przez
niezależne i identyczną dystrybucję (i.i.d.) standardowych wejść Gaussa. Odebrane piloty są następnie
przetwarzane przez skorelowanie ich z pilotami znanymi z BS. Wynikowy szacunek kanału H ∈ ℂNxK
można następnie wyrazić jako

gdzie ostateczna równość wynika z ΘΘH = IK. Zauważ, że rozkład szumu i jego właściwości statystyczne
nie są objęte powyższą operacją, ponieważ Θ jest jednostkowe. Powyższa statystyka decyzyjna
może być następnie wykorzystana do oszacowania kanału komunikacji za pomocą tradycyjnych metod
szacowania. Na przykład powszechnie stosowana ocena MMSE jest podana przez

gdzie
jest macierzą diagonalną. Należy zauważyć, że zastosowanie
realistycznych niedoskonałych oszacowań CSI szkodzi idealnemu zachowaniu LSAS z perfekcyjnym CSI
opisanym w sekcji 4.1.1, gdzie podkreślono, że skuteczny SNR doświadczył liniowego wzrostu z N.
Zamiast tego można wykazać, że efektywny stosunek SNR rośnie proporcjonalnie do √N kiedy
wynikowe oszacowanie MMSE stosuje się do liniowego wstępnego kodowania i wykrywania. Proces
akwizycji kanału może ograniczyć ogólną wydajność praktycznego LSAS ze względu na konieczność
zaspokojenia τt ≥ K w celu uzyskania precyzyjnego CSI wewnątrzkomórkowego. Na przykład, okres
koherencji składający się z τ ≈ 200 symboli. W przypadku scenariuszy z użytkownikami o wysokiej
mobilności lub wysokimi częstotliwościami można spodziewać się 200 symboli. Ten skrócony okres
koherencji może uniemożliwić przypisanie ortogonalnych sekwencji pilotowych wszystkim
użytkownikom wewnątrzkomórkowym, wywołując znaczący błąd w estymowanym kanale, co z kolei
wpływa na osiągalne szybkości transmisji i odbioru. Jednakże, gdy ortogonalność między każdą parą
sekwencji pilota użytkownika jest zachowana, zastosowanie estymatora MMSE umożliwia uzyskanie
jednego z najbardziej znaczących teoretycznych wyników LSAS: Zarówno szum termiczny, jak i
niedoskonały CSI z powodu asymptotycznego zanikania kanału (N → ∞ ) w przypadku zastosowania
liniowych prekoderów i detektorów. Intuicyjnie dzieje się tak, ponieważ zarówno błąd szumu, jak i błąd
oszacowania kanału są niezależne od dostępnej estymacji kanału . Innymi słowy, wydajność LSAS z
pojedynczą komórką z prostymi schematami liniowego wstępnego kodowania i wykrywania jest
asymptotycznie optymalna, nawet w przypadku niedoskonałego CSI. Naturalnie ten warunek nie

występuje w praktyce, ponieważ liczba anten jest skończona, a stacje BS są rozmieszczone w różnych
komórkach. Dlatego naturalne jest pytanie, czy ten idealny warunek byłby nadal spełniony w
scenariuszach wielokomórkowych z asymptotycznie dużą liczbą anten. Badamy ten aspekt w
następujący sposób.
4.1.2.2 LSAS w systemach wielokomórkowych: zanieczyszczenie pilotażowe
Czas koherencji zwykle nie jest wystarczająco długi, aby zapewnić ortogonalność między sekwencjami
pilotowymi użytkowników znajdujących się w różnych komórkach. Zmusza to do użycia sekwencji
pilotażowych, które generują tzw. efekt skażenia pilotażowego, który jest konwencjonalnie uważany
za ostateczny limit wydajności LSAS. Zanieczyszczenia pilotażowe pojawiają się, gdy dane BS m-które
idealnie odebrałyby informację o kanale dla użytkowników wewnątrz-komórek-uzyska niedokładne CSI
podczas fazy treningu, ponieważ nie może w pełni zdekorelować sygnałów pilota generowanych przez
użytkowników innych komórek, które dzielą tą samą sekwencję pilotującą. Rzeczywiście, najgorszy
scenariusz, w którym identyczne sekwencje pilotujące są jednocześnie ponownie wykorzystywane we
wszystkich komórkach, jest zwykle rozważany w literaturze. Fizycznie, efekt skażenia pilota powoduje,
że zaatakowane stacje BS częściowo transmitują swoje sygnały do użytkowników mobilnych
umieszczonych w innych komórkach, które dzielą tę samą sekwencję pilota. Innymi słowy, niedokładne
oszacowanie kanału wewnątrzkomórkowego powoduje interferencję międzykomórkową, jak
pokazano na figurze 4.6 (b) i opisano poniżej.

Po procedurze podobnej do wyprowadzenia metryki decyzyjne uzyskane na cth BS po korelacji pilota
w układzie wielokomórkowym mogą być wyrażone tak :

gdzie Hm,c oznacza globalną macierz kanału połączenia w górę . Wynikowa ocena MMSE jest podana
przez

gdzie

jest macierzą diagonalną k-diagonalnymi elementami podanymi przez

Tutaj dk,m,c reprezentuje składnik blaknący o dużej skali pomiędzy k-tym użytkownikiem umieszczonym
w c-tej komórce i N antenami BS umiejscowionymi w m-tej komórce. Należy zauważyć, że powyższe )
wyraźnie obejmuje kanały komunikacyjne z innych komórek m ≠ c. Aby zilustrować spostrzeżenia
dotyczące zanieczyszczenia pilota w łączu w górę, stosujemy najprostszą strategię wykrywania: MF.
Ten liniowy detektor może osiągnąć asymptotyczne wartości sumaryczne w łączu zwrotnym LSAS w
idealnych warunkach, jak pokazano w sekcji 4.1.1, a jego prostota przyczynia się do zrozumienia
wpływu zanieczyszczenia pilota w scenariuszach wielokomórkowych. Rozważ system wielokomórkowy
składający się z komórek M. Sygnał odebrany na c-ty BS w takim systemie jest podany przez

Należy zauważyć, że wpływ interferencji międzykomórkowej jest wyraźnie pokazany ,ponieważ każdy
BS odbiera informacje z terminali użytkownika wszystkich komórek M. Gdy MF stosuje się w odbiorze,
wynikowy wektor decyzyjny na BS c-tej komórki można wyrazić jako

gdzie m1,m2∈{1, . . , M} wylicza indeksy komórek, a matrycę MF konstruuje się przy użyciu oszacowania
kanału uzyskanego po oszacowaniu MMSE. Tak jak N rośnie duże, iloczyny w postaci HHm1,c nc można
uznać za nieistotne ponieważ szum jest nieskorelowany z kanałem komunikacyjnym. Podobny
argument dotyczy produktów NHc Hm2,cxm2: Co więcej, iloczyny w postaci
są
znacznie mniejsze niż iloczyny skorelowane (m1 = m2) dla dużych N, które pozostają istotne. Efektem
zanieczyszczenia pilotażowego jest spowodowany przez warunki interferencji w postaci
, które nie znikają dla dużych N i są spowodowane przez stacje ruchome,
które dzielą tą samą sekwencję pilota jak pokazano na rysunku 4.6 (a). Prowadzą one do częściowego
ukształtowania wiązki sygnałów w kierunku stacji ruchomych znajdujących się w innych komórkach,
jak pokazano na rysunku 4.6 (b). Badanie efektu skażenia pilotażowego przyciągnęło znaczną uwagę
społeczności naukowej, ponieważ po raz pierwszy zidentyfikowano ją jako główne zjawisko
ograniczania wydajności w LSAS. Istotnie, w ramach LSAS pojawiły się również różne strategie
łagodzenia skażenia pilotażowego, wykorzystujące różne aspekty do rozróżniania zakłócających
sygnałów międzykomórkowych z wewnątrzkomórkowego układu nerwowego. Na przykład, różnice
między przestrzennymi macierzami kowariancji użytkowników wewnątrzkomórkowych i pozostałymi
interferującymi stacjami ruchomymi dzielącymi identyczne sekwencje pilota mogą być wykorzystane
do zmniejszenia skażenia pilota. Co więcej, efekt skażenia pilota można także zmniejszyć przez
identyfikację różnic strat ścieżkowych pomiędzy sygnałami zakłócającymi z innych komórek i sygnałami
wewnątrzkomórkowymi będącymi przedmiotem zainteresowania, przez niezsynchronizowanie faz

pilota i fazy w połączeniach sąsiednich komórek lub przez projektowanie zaawansowanych strategii
obejmujących oba łącza w dół. i szkolenie uplink. Chociaż szczegółowy opis powyższej kategorii technik
wykracza poza zakres tego rozdziału, czytelnik jest kierowany do wyżej wymienionych prac do dalszej
dyskusji. Powyższe prace pokazują, że istnieje szereg strategii mających na celu złagodzenie
szkodliwego efektu zanieczyszczenia pilota. Istnieją jednak inne aspekty, które ograniczają najwyższą
wydajność LSAS, co staramy się opisać poniżej.
4.1.2.3 Ograniczenia sprzętowe w LSAS
Oczywiście, duża liczba anten wymaganych w LSAS pociąga za sobą znaczny wzrost wymaganych
łańcuchów RF i ogólną złożoność sprzętową tych systemów w porównaniu z najnowszymi standardami.
Obciążenie to promuje stosowanie tańszych komponentów sprzętowych, które mogą powodować
zniekształcenia sygnału i niedoskonałości, zmniejszając w ten sposób zyski oferowane przez praktyczny
LSAS. Wpływ zastosowania nieidealnego sprzętu na LSAS został włączony do ich analizy w literaturze.
Niedoskonałości są zazwyczaj modelowane jako zakłócenia addytywne w modelu sygnału pasma
podstawowego. Te zniekształcenia są wprowadzane przez włączenie dodatkowych źródeł szumów
Gaussa w porównaniu do konwencjonalnego modelu systemu MIMO: jeden w nadajniku i dodatkowy
w każdym odbiorniku. Źródła hałasu mają na celu modelowanie połączonego efektu szkodliwych
efektów, takich jak brak równowagi I / Q nieidealnych mikserów, nieliniowości wzmacniaczy lub
niedoskonałe filtry analogowe Uproszczony schemat blokowy transmitującego łańcucha RF z typowym
sprzętem składniki pokazano na rysunku 4.7.

Model, który zawiera powyższy nieidealny sprzęt dla transmisji danych w górę w systemie dla
pojedynczego użytkownika to

gdzie zarówno uszkodzenia sprzętu na terminalu użytkownika, ηUT, jak i BS, ηBSr , składają się z
zmiennych losowych Gaussa, który jest motywowany przez addytywny efekt upośledzeń i centralne
twierdzenie graniczne. W powyższym wyrażeniu s ∈ ℂ oznacza symbol transmitowany przez
użytkownika, a n’ to wektor AWGN z niezależnymi wpisami spełniającymi n’i ~ ∁𝒩(0,σ2). Co ciekawe,
bardziej kompletny model pozwala na stwierdzenie, że ostateczna pojemność LSAS jest bardziej
prawdopodobnie ograniczona przez awarie sprzętu na terminalach użytkownika, a nie na urządzeniach
BS, który zamiast tego znika dla dużej liczby anten .To motywuje zatrudnienie tańszych komponentów
w LSAS, co jest kluczowym aspektem z powodu dużej liczby komponentów RF, które należy wdrożyć
Więcej informacje na temat charakterystyki i wpływu awarii sprzętowych w LSAS, kierujemy
zainteresowanego czytelnika do odpowiednich prac.
4.1.2.4 Topologia macierzy anten i ograniczona przestrzeń fizyczna

Zwykle geometria macierzy antenowej ma znaczący wpływ na fizyczne wzmocnienie wiązki macierzy i
ogólną wydajność macierzy. Zarówno wpływ geometrii macierzy, jak i ograniczenia posiadania
ograniczonej przestrzeni fizycznej były do tego czasu ignorowane. Są to ważne aspekty, które należy
uwzględnić przy projektowaniu realistycznego LSAS, ponieważ fizyczna przestrzeń, w której anteny
muszą być przydzielone, mogą być rzeczywiście ograniczone. Rozważmy na przykład tablicę z N = 160
elementów i centralną częstotliwością transmisji f ¼= 2,6 GHz, standardową częstotliwością dla
obecnie wdrażanych systemów LTE. To skutkuje długością fali λ = c/f ≈ 11,5 cm, gdzie c = 3 x 108 m / s
odnosi się do prędkości światła. Elementy w tablicach antenowych są zwykle umieszczane w odległości
d ≥ 0,5λ , która jest powszechnie określana jako odległość krytyczna]. Najwyraźniej umieszczenie anten
wzdłuż prostej, jak w tradycyjnych jednoliniowych liniowych układach (ULA) wydaje się niepraktyczne
w powyższym przykładzie, ponieważ rozmiar wynikowej macierzy wynosiłby dt = Nλ/2 ≈ 9, 2m, co może
być trudne do dostosowania w obecnie stosowanych konstrukcjach anteny. Co więcej, ULA nie
pozwalają na kierowanie wiązką w domenie elewacji, co może być konieczne do rozróżnienia pozycji
użytkownika i do dokładnego ogniskowania przesyłanej energii . Zastosowanie innych topologii
anteny, takich jak planarne, cylindryczne, sferyczne lub nawet nieregularne układy wydaje się bardziej
odpowiednim wyborem dla LSAS, jak pokazano na rysunku 4.8.

Rzeczywiście, większość prototypów anten obecnie realizowanych dla LSAS przyjmuje jedną z tych
geometrii z antenami podwójnie spolaryzowanymi . Zastosowanie podwójnie spolaryzowanych anten
wydaje się niezbędne dla LSAS, ponieważ umożliwiają one podwojenie liczby portów antenowych bez
zwiększania wzajemnego sprzężenia i fizycznej przestrzeni wymaganej dla macierzy antenowych . Na
przykład wymiary powyższej matrycy antenowej z podwójnie spolaryzowanymi elementami
antenowymi N = 160 rozmieszczonymi w układzie prostokątnym z antenami Nhor = 20 i antenami Nver =
8 zajmowałyby obszar w przybliżeniu równy 115 x 46 cm2. Zauważ, że umieszczenie większej liczby
anten w poziomie pozwala uzyskać lepszą rozdzielczość w domenie azymutalnej niż w wysokościowej.
Niemniej jednak, w przypadku wielu scenariuszy wdrożenia LSAS, olbrzymia liczba przewidywanych
anten może wymagać dopasowania w ograniczonej fizycznej przestrzeni dzisiejszych stacji BS. Dlatego
mogą istnieć scenariusze, w których anteny muszą być umieszczone w odległości d ≤ 0,5λ, aby spełnić
określone fizyczne ograniczenia. W związku z tym, że liczba anten zwiększa się w stałej przestrzeni
fizycznej, wymaga to zmniejszającego się rozdziału anteny. Prowadzi to dalej do wzrostu przestrzennej
korelacji anten jako źródeł sygnału i do wzajemnego sprzężenia anten jako komponentów
elektrycznych. W tym kontekście interesujące jest zbadanie kompromisu, który pojawia się w tych
fizycznie ograniczonych scenariuszach. Oznacza to, że zwiększając N, liczba anten rośnie wraz ze
wzrostem źródeł informacji, podczas gdy ich przestrzenne rozdzielanie zmniejsza pogarszanie efektów
wzajemnego sprzężenia i korelacji przestrzennej
4.1.2.5 Złożoność przetwarzania sygnału w LSAS

Pomimo faworyzowania technik liniowego przetwarzania sygnałów do transmisji i odbioru danych,
zwiększone wymiary systemu przewidziane przez LSAS drastycznie rosną złożoność operacji
przetwarzania sygnałów. Co więcej, pobór mocy cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP) i
interfejsów danych może być znaczący w LSAS. W tej sekcji omawiamy złożoność przetwarzania
liniowego w LSAS, podkreślając najbardziej złożone operacje związane z procesem. Początkowy etap
komunikacji LSAS polega na uzyskaniu CSI dla kolejnych procesów transmisji i wykrywania danych, jak
pokazano na Rysunku 4.5. Jednak zastosowanie strategii szacowania kanału, takich jak MMSE
konwencjonalnie rozważane w literaturze LSAS, może nałożyć znaczące obciążenie obliczeniowe ze
względu na konieczność odwrócenia matryc o dużych rozmiarach. W tym kontekście zastosowanie
przybliżeń wielomianowych do odwrotności macierzy stanowi odpowiedni kompromis między
złożonością a jakością oceny w zależności od wybranego porządku wielomianowego. Po zakończeniu
etapu szkoleniowego BS przechodzi do fazy transmisji danych i odbioru. W tym przypadku liczba
szybkich transformacji Fouriera (FFT) i odwrotnych FFT, które muszą być obliczane na zasadzie symbol
po symbolu, jest również znacznie zwiększona w odniesieniu do obecnych standardów. Stanowi to
jedno z głównych obciążeń obliczeniowych, ponieważ muszą one być obliczane z szybkością symboli
obejmującą:

gdzie 𝒪 oznacza operator Big-O, τ oznacza liczbę zawartych symboli w czasie koherencji kanału T i Nsub
oznaczają liczbę podnośnych w systemie przepustowości B. W odniesieniu do złożoności liniowych
prekoderów i detektorów, główna wada strategii ZF i MMSE można znaleźć w inwersjach macierzy
wymaganych do zbudowania macierzy wstępnego kodowania. Zwróć uwagę, że inwersje kanału muszą
być wykonywane tylko na początku czasu koherencji kanału, a nie na podstawie symbol-symbol,
ponieważ wynik pozostaje ważny, podczas gdy kanał pozostaje niezmieniony. W szczególności,
zakładając N ≥ K, złożoność wstępnych obliczeń wymaganych do odbioru danych w określonym czasie
koherencji jest określona przez

gdzie τu < τ oznacza liczbę symboli przeznaczonych do odbioru symbolu (łącze nadrzędne), a N blocks
oznacza całkowitą liczbę bloków częstotliwości z podobnym kanałem w całkowitej szerokości pasma B
Złożoność wielomianowa powyższych operacji z liczbą użytkowników K sprzyja wprowadzeniu metod
przetwarzania sygnałów w celu zmniejszenia złożoności tego etapu. Obejmują one strategie, w których
odwrotność macierzy jest przybliżana za pomocą rozszerzenia szeregów Neumanna i rozkładów
wielomianowych. Co ważniejsze jednak, multiplikacje macierzy-wektora wymiaru N muszą być
wykonywane z prędkością symboli między odebranym (informacyjnym) wektorem symboli a matrycą
detekcji (wstępnego kodowania) do wytwarzania wynikowych decyzji (transmitowanych) symboli. W
znacznym stopniu przyczyniają się one do ogólnej złożoności obliczeniowej LSAS [26, 65]. Ogólnie
można stwierdzić, że LSAS nakłada rygorystyczne wymagania przetwarzania sygnałów w czasie
rzeczywistym. Wykonanie powyższych operacji wydaje się wykonalne z wykorzystaniem obecnie
dostępnych technologii [26]. Ponadto przewiduje się, że szybki rozwój technologii cyfrowego
przetwarzania sygnałów jednocześnie zmniejszy zarówno ścisłe wymagania, jak i ekonomiczne koszty
związane z możliwościami obliczeniowymi LSAS.
4.2 Modele kanałów LSAS i aspekty propagacji

Większość wyników teoretycznych opisanych w rozdziale 4.1 pochodzi z analizowanie wydajności LSAS
w ramach zestawu ograniczonego nieskorelowanego kanału modele. Jak wyjaśniono powyżej, w
praktyce istnieje wiele scenariuszy gdzie zazwyczaj strumienie przestrzenne są skorelowane. W
związku z tym szereg teoretycznych i półempirycznych modeli kanałów jest dostępnych w literaturze,
dla badanie takich efektów. W tej sekcji omówiono modele powszechnie stosowane w celu dokładnego
scharakteryzowania zachowania LSAS, aby ułatwić zainteresowanym czytelnikom modelowanie tych
systemów. Ponadto opisano również wnioski wyciągnięte z kampanii pomiarowych i konkretne modele
kanałów opracowane dla LSAS.
4.2.1 Teoretyczne modele kanałów LSAS
Oparty na korelacji stochastyczny model kanału został szeroko zastosowany do teoretycznego
scharakteryzowania zachowania LSAS ze względu na jego prostotę. W pierwszej kolejności
koncentrujemy się na modelach kanałów opartych na korelacji i podkreślamy ich główne cechy i
ograniczenia w modelowaniu kanałów komunikacyjnych LSAS. Aby zachować spójność z poprzednimi
sekcjami, koncentrujemy się na modelu systemu uplink , w szczególności na scenariuszu pojedynczej
komórki dla zapisu nutowego. Następnie koncentrujemy się na jednostronnym modelu korelacji, z
korelacją narysowaną na BS, podczas gdy modele można rozszerzyć, aby rozwiązać problem korelacji
anteny w MS. Rozważmy LSC z jedną komórką składającą się z BS z N antenami nadawczymi i K
pojedynczych anten użytkowników . Model oparty na korelacji wyraża kanał łącza w górę między ktym użytkownikiem a BS jako

gdzie Rk ∈ ℂNxN, jest hermetyczną deterministyczną matrycą, która charakteryzuje kanał macierzy
korelacji k-tegoc użytkownika i, podobnie gk ∈ ℂNx1 ~ ∁𝒩(0,1N) jest przypadkowym wektorem, którego
zespolone współczynniki gk,n reprezentują wzmocnienie kanału między n-tą anteną na BS a pojedynczą
anteną k-tego użytkownika. Przez cały czas sekcja, g ~ ∁𝒩(a,B) oznacza, że losowy wektor g spełnia
złożony rozkład Gaussa ze średnią a i macierzą kowariancji B . Dlatego hk ~ ∁𝒩(0,Rk). Powyższy model
uważa, że nie ma korelacji przestrzennej wśród użytkowników, co jest rozsądnym założeniem,
ponieważ zazwyczaj są one rozdzielone przez odległości większe niż λ. Ponadto należy zauważyć, że
macierze kowariancji Rk; ∀ k ∈ {1…K} zazwyczaj zmieniają się w tempie wolniejszym niż czas koherencji
kanału. Powyższy model kanału umożliwia scharakteryzowanie różnorodnych efektów kanału, które
mają wpływ na wydajność LSAS. Na przykład prosty model zanikania Rayleigha z utratą ścieżki
wprowadzoną w Rozdziale 4.1 można wyrazić jako uszczegółowienie przez zezwolenie Rk = D. Zwróć
uwagę, że ogólnie pozycja (Rk) ≠ N, gdzie rank (⋅) odnosi się do rangi matrycy . Innymi słowy, model
można wykorzystać do scharakteryzowania rzadkich kanałów komunikacyjnych. Równoważnie,
reprezentacja kanału komunikacyjnego Karhunen-Loe`ve (KL) może być wyrażona jako

gdzie Uk ∈ ℂNxN jest jednostkową macierzą z kolumnami, których wektory własne są macierzą
kowariancji kanału
a
jest diagonalną macierzą zawierającą wartości
własne Rk. Równoważna reprezentacja wprowadzona była wielokrotnie wykorzystywana do analizy
zachowania kanałów komunikacyjnych LSAS ,ponieważ umożliwia wyraźne ukazanie niespójności
kanału, która odnosi się do liczby zerowych wartości własnych Σ1/2k, i ułatwia opracowanie projektów
macierzy antenowych o obniżonej częstotliwości radiowej zgodnie z opisem w Rozdziale 4.3. Fizycznie,
obniżona pozycja w macierzy kowariancji Rk może być wytwarzana przez różne efekty, takie jak znaczna

korelacja między antenami lub niewystarczające rozpraszanie, które są szczególnie ważne dla
charakterystyki LSAS. Efekty te można scharakteryzować, stosując definicje macierzy kowariancji
kanałów) o różnych stopniach złożoności, które są opisane poniżej. Spośród wielu istniejących modeli
korelacji, tutaj skupiamy się na najbardziej odpowiednich modelach kanałów dla LSAS do tej pory.
4.2.1.1 Wykładniczy model korelacji
Wykładniczy model korelacji ma na celu scharakteryzowanie wpływu korelacji inter-antenowej, która
indukuje podobieństwo w kanałach komunikacyjnych sąsiedniej anteny. Macierz kowariancji kanału
użytkownika kilu w wykładniczym modelu korelacji jest podana przez

gdzie tk = |tk|ejφk ∈ ℂ jest współczynnik korelacji dla k i przyjęto, że masowe BS zastępują liniowy układ
(ULA) dla uproszczenia, choć ten model może być natychmiast uogólnić na inne struktury. Faza φk z tk
jest zwykle ustawiana jako zero lub identyczna. Jednak nowsze prace definiują fazy φk jako niezależne
zmienne losowe, aby scharakteryzować różnice między kanałami różnych użytkowników. Wykładniczy
model korelacji jest szczególnie istotny w przypadku LSAS o ograniczonej wielkości, ponieważ istnieje
bezpośrednia zależność między odległością anteny a pozycjami macierzy korelacji kanałów. Ponieważ
jednak ten prosty model nie jest w stanie dokładnie uchwycić innych ważnych efektów
komunikacyjnych, takich jak ograniczone rozproszenie kanałów, ich zatrudnienie jest tradycyjnie
ograniczone do poparcia dowodów pojęciowych.
4.2.1.2 Model z jednym pierścieniem
Model jednopierścieniowy został konwencjonalnie zastosowany do charakteryzowania systemów
komunikacji mobilnej, w których BS nie doświadcza znacznego lokalnego rozproszenia, podczas gdy
terminale użytkownika są otoczone rozpraszaczami. Odpowiada to typowemu scenariuszowi, w
którym stacje mobilne znajdują się na poziomie gruntu, podczas gdy stacja BS znajduje się na
podwyższonej strukturze, jak ma to miejsce obecnie w przypadku typowych komórkowych stacji BS. Z
tego powodu ten model został przyjęty w różnych pracach LSAS, takich jak. Jeden pierścień modelu
lokalnego rozpraszająca może być fizycznie interpretować w sposób pokazany na rysunku 4,9 dla
konkretnego przypadku Ula chociaż model ten może być z łatwością rozciągnięte na obejmują bardziej
skomplikowane topologii anteny.

Niech użytkownik mobilny znajduje się przy kącie azymutu κ w odległości D od BS będzie otoczony
pierścieniem rozpraszaczy nad kołowym obszarze o promieniu R. Następnie współczynnik korelacji
między antenami i i j z ULA w BS jest podana dla k-tego użytkownika przez

gdzie {X}i,j oznacza i, j -te elementy macierzy X i d jest separacją sąsiednich elementów antenowych w
BS. Rozciągnięcie kątowe jest zdefiniowane jako Δ ≈ arctan(R/D) a κ ∈ [0,2π) jest kątem pomiędzy BS i
kodem MS, jak pokazano na rysunku 4.9. Intuicyjnie, zredukowany D indukuje większą korelację
kanału, ponieważ zmniejsza się zasięg kątów nadejścia uderzających sygnałów. Zauważ, że te założenia
są tylko przybliżeniami dla LSAS, gdzie sferyczny kształt rzeczywistych fal uderzających może mieć
wpływ na wydajność.
4.2.1.3 Fizyczny lub skończony model kanału rozpraszającego
Ten model kanału dzieli domenę kątową na skończoną liczbę kierunków (wymiarów) P < N, które mogą
odpowiadać liczbie aktywnych rozpraszaczy .Każdy z kierunków P od użytkownika k do BS
charakteryzuje się parą kątów azymutu i wysokości przybycia. Angls of Arrrival (AoA), {φp, ψp}, p ∈
{1…P}. Tablica wektora sterującego, a(φp) ∈ ℂNx1 , można wyrazić jako

Tutaj fn(φp,ψp) jest dowolną funkcją, która zależy od geometrii macierzy antenowej w BS .Na przykład,
liniowa tablica o jednolitej odległości pomiędzy promieniującymi elementami następuje po

a wektor sterowania ktor jest podany przez

W powyższym przykładzie d jest odstępem między elementami anteny w nadajniku. Włączając fizyczny
model rozproszenia do standardowego modelu, wynikowy wektor kanału od k-tej stacji ruchomej do
BS, hk ∈ ℂNx1, jest podany przez

gdzie ak,p jest wzmocnieniem kanału między kodem a BS w wymiarze p i zazwyczaj zawiera szybkie
efekty zanikania, cieniowania i utraty ścieżki. Dla uproszczenia przyjmuje się zwykle, że liczba ścieżek
transmisji P jest identyczna dla wszystkich użytkowników k ∈ {1…K}. Inne powszechne założenie polega
na tym, że szybkie współczynniki zanikania zależą od kierunku fizycznego, podczas gdy czynniki
blaknięcia na dużą skalę, takie jak utrata ścieżki, są niezależne od kierunku p. Fizyczny model kanału
może być również wyrażany w postaci macierzy. W szczególności, pozwól, aby wektor złożony ak ∈ ℂPx1
był zdefiniowany jako ak = ak,1, . . ., ak,P]T. Następnie kanał użytkownika k-tego użytkownika w fizycznym
modelu kanału może być wyrażony jako

gdzie A ∈ ℂNxP jest macierzą pełnowartościową obejmującą wektory sterujące A = [a(φ1),…a(φp)].
Należy zauważyć, że model ten mieści się w zakresie modeli stochastycznych opartych na korelacji z

gdzie dk odnosi się do blaknącego komponentu o dużej skali, k-tego użytkownika. Wiąże się to z tym
zakresem (Rk) ≤ P, która intuicyjnie może być interpretowana w następujący sposób: liczba
niezależnych ścieżek transmisji między BS i k-tym użytkownikiem, która jest bezpośrednio związana z
liczbą klastrów rozpraszających, określa maksymalną liczbę niezależnych strumieni danych wspierane
przez LSAS. Ponadto, jak wyraźnie pokazano, modele zarówno fizyczne, jak i jedno-pierścieniowe
umożliwiają scharakteryzowanie kątów przybycia do lub odejścia od układu antenowego. Ten aspekt
w połączeniu z możliwością charakteryzowania ograniczonych środowisk rozpraszania promowały
zastosowanie fizycznego modelu kanału do charakteryzowania zachowanie LSAS w różnych pracach
4.2.2 Wzajemna charakterystyka sprzężenia
Duży wzrost liczby anten przewidzianych w LSAS implikuje, że przestrzeń przeznaczona na przydział
anten musi również rosnąć, aby zapewnić nieskorelowaną pracę . Jednak fizyczne struktury anteny
mogą podlegać ograniczonej przestrzeni, która może wpływać na osiągalne rozdzielanie anteny. Co
więcej, przyszłe implementacje LSAS prawdopodobnie będą zawierać setki małych anten dipolowych]
i innych tanich komponentów. Powyższe może sprzyjać pojawianiu się wzajemnego sprzężenia
pomiędzy elementami promieniującymi. Charakteryzuje się efektem wzajemnego sprzężenia energia
pochłaniana przez anteny fizycznie blisko referencyjnej anteny operacyjnej, jak pokazano na rysunku
4.10.

Na etapie nadawania oznacza to, że część energii sygnału przeznaczonej dla konkretnej anteny
wzbudza sąsiednie anteny w nadajniku, które w konsekwencji emitują część tej niezamierzonej energii.
Dokładna charakterystyka efektów wzajemnego sprzężenia może być zapewniona przez analiza
parametrów S systemu komunikacyjnego . To jest podejście przyjęte w celu modelowania efektu
wzajemnego sprzężenia, gdzie parametry S są uzyskiwane za pomocą pełno falowych symulacji
elektromagnetycznych. Zamiast tego prostsze podejście oparte jest na wykorzystaniu macierzy
impedancji w celu scharakteryzowania efektów wzajemnego sprzężenia. W szczególności model ten
wprowadza dodatkowa macierz do modelu kanału w celu uwzględnienia efektu wzajemnego

sprzężenia. Główną wadą tej alternatywy jest to, że wyniki tylko dotyczą anten o minimalnej
rozpraszalności , takich jak długość połówki fali dipoli. Jednak jego bezpośredni związek z modelami
obecnie zatrudnionymi w LSAS i możliwość użycia wyrażeń analitycznych do uzyskania impedancji
matryc określonych typów anten ułatwiają korzystanie z tego model. W modelu macierzy sprzężeń
wzajemnych kanał między k-tą pojedynczą anteną użytkownika i BS, hk ∈ ℂNx1 , jest typowo wyrażony

gdzie
i gk odpowiadają wprowadzonym w
i Z∈ ℂNxN jest matrycą wprowadzoną do
modelowania efektu wzajemnego sprzężenia. Wzorzec wzajemnego sprzężenia jest rutynowo
wyrażany jako

gdzie ZA jest impedancją anteny, ZL jest impedancją obciążenia a Ξ macierzą daną przez

gdzie Zi,jm, i,j ∈ {1…N} jest wzajemną impedancją między elementami anteny i i j. Typowe wartości
impedancji obciążenia spełniają ZL = 50Ω , w modelu wzajemnego sprzężenia , natomiast wartość ZA =
73 + j42,5 Ω jest często wykorzystywana do impedancji anteny dipolowej. Wzajemne impedancje
można uzyskać, stosując wyrażenia w zamkniętej formie dostępne dla anten dipolowych o różnych
położeniach względnych.
4.2.3 Kampanie pomiarowe i modele kanałów specyficzne dla LSAS
Szczególne cechy LSAS mają znaczący wpływ na powiązane kanały komunikacyjne w porównaniu z
tradycyjnymi konfiguracjami MIMO na małą skalę. Na przykład zamiast tradycyjnego planarnego czoła
fali często zakłada się w małej skali systemy, sferyczne fale mogą być brane pod uwagę w tablicach
LSAS motywowanych przez duży rozmiar fizyczny masywnych struktur anteny. Dodatkowo, klastry
rozproszone można uznać za niestacjonarne zarówno w domenach fizycznych, jak i czasowych z
podobnych powodów .Aspekty te motywują do rozwoju nowych modeli kanałów, które uwzględniają
specyfikę LSAS. Powyższe cechy kanałów komunikacyjnych LSAS zaobserwowano w różnych
przeprowadzonych kampaniach pomiarowych. W tym kontekście wyniki pomiarów wydają się
potwierdzać ulepszenia separacji przestrzennej użytkownika, które można osiągnąć za pomocą LSAS.
Innymi słowy, ortogonalność kanału wśród użytkowników, którzy mogliby również osiągnąć w
rzeczywistych scenariuszach propagacji. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki pomiarów wydają się wskazywać,
że idealne osiągalne wartości teoretycznie obiecane w warunkach zanikania Rayleigha mogą być
przybliżone w konkretnych warunkach pomiarowych . Jednak nie jest to ogólna cecha LSAS, ponieważ
niektóre scenariusze, takie jak te utworzone przez blisko zlokalizowanych użytkowników
doświadczających propagacji LOS, mogą spowodować znaczące straty w odniesieniu do idealnych
osiągalnych stóp.

4.3 LSAS: projektowanie i optymalizacja systemu
4.3.1 Zredukowane implementacje łańcuchów RF
Pomimo tolerancji na tańsze komponenty RF, LSAS nadal wymaga dużej liczby komponentów
sprzętowych, ponieważ ich teoretycznie obiecane korzyści zależą od wdrożenia jednego aktywnego
łańcucha RF na antenę. Jednak każdy łańcuch RF ma znaczną liczbę elementów, które przyczyniają się
do ogólnego zużycia energii. Na przykład, stopień transmisji obejmuje cyfrowe procesory sygnałowe,
konwertery cyfrowo-analogowe, miksery, filtry, syntezatory częstotliwości i wzmacniacze mocy, które
narzucają całkowitą moc zużywaną przez BS. Badanie i projektowanie konwencjonalnych
transceiverów MIMO najczęściej zakłada, że liczba łańcuchów RF jest identyczna z liczbą anten BS, tj.
Każda antena tablicy MIMO wykorzystuje swój dedykowany łańcuch RF. Chociaż to wysoce wydajne
podejście zapewnia pełną elastyczność w przetwarzaniu sygnałów przesyłanych i odbieranych przez
macierz anten, w szczególnym przypadku LSAS oznacza to, że znaczna liczba elementów sprzętowych
musi być włączona do stacji BS. W tej części przedstawiamy szereg rozwiązań i praktycznych projektów
omawianych w literaturze na temat uproszczenia sprzętu i ogólnego działania LSAS.
4.3.1.1 Wybór anteny
Intuicyjne podejście do zmniejszenia złożoności sprzętu polega na zmniejszeniu liczby anten
wykorzystywanych jednocześnie do nadawania i odbioru w BS. Takie schematy zwykle obejmują
strategie wyboru anteny i polegają głównie na wyłączaniu anten, które nie wnoszą znaczącego wkładu
w komunikację, na podstawie dostępnego CSI. Podobnie do odbieranego sygnału w dowolnym
schemacie wyboru anteny z antenami L jednocześnie aktywnymi na BS można wyrazić jako

gdzie
oznacza wynikowy kanał po wybraniu L < N wierszy od Hc,m, indeksowanych przez
zbiory ℒ m,m ∈ {1, . . .,M}. Oczywiście, zarówno liczba aktywnych anten L i specyficzne elementy anteny
wybrane przez wskaźniki ℒ m wpływają na najwyższą wydajność systemu, a jego staranna konstrukcja
jest niezbędna w schematach wyboru anteny . W tym kontekście wdrożenie LSAS może sprzyjać
dokonywaniu tego wyboru ze względu na dużą liczbę dostępnych anten. Dwie różne implementacje
sprzętu do wyboru anteny pokazano na rys. 4.11 (a) i (b). Rysunek 4.11 (a) ilustruje elastyczny schemat
wyboru anteny, w którym zaimplementowano N łańcuchów RF i podzbiór ich może zostać rozłączony.
Zamiast tego, rysunek 4.11 (b) przedstawia implementację sprzętową, w której zaimplementowano
zredukowaną liczbę NRF <N łańcuchów RF i macierz przełączania RF określa aktywne anteny NRF.

Należy pamiętać, że jedna architektura może być bardziej korzystna niż druga, w zależności od
aktualnych wymagań systemowych. Pierwsze podejście ma tę wadę, że nadal wymaga rozmieszczenia
dużej liczby łańcuchów RF, podczas gdy metoda przełączania RF może zniekształcać sygnały wyjściowe

i wprowadzać dodatkowe straty. Zastosowanie strategii wyboru anten do poprawy efektywności
energetycznej LSAS zostało rozważone w kanałach teoretycznych i pomiarowych w, podczas gdy
istnieje duża liczba podejść do wyboru anteny
4.3.1.2 Hybrydowe analogowe i cyfrowe formowanie wiązki: redukcja liczby łańcuchów RF
Alternatywna strategia zmniejszania liczby łańcuchów RF bez wpływu na wydajność w LSAS, który
wzbudził ostatnie zainteresowanie, wykorzystuje niespójność kanału W tym kontekście sparsność
kanału może być interpretowana jako zestaw szczególnych właściwości, które powodują, że kanał
komunikacji ma zmniejszoną liczbę stopni swobody (DoF). Na przykład, rozbieżność kanału może być
promowana przez pojawienie się poważnej korelacji przestrzennej spowodowanej niewystarczającym
odstępem między antenami w macierzy, lub ograniczoną liczbą fizycznych rozpraszaczy w kanale
propagacji, jaka występuje w paśmie fal milimetrowych. W takich przypadkach można wykorzystać
sparametryzowanie kanału w celu zmniejszenia liczby łańcuchów RF przez włączenie analogowych sieci
formowania wiązki składających się z analogowych przesuwników fazowych i rozdzielaczy sygnału oraz
kombinatorów sąsiadujących z przednimi końcami anteny. Podejścia te są powszechnie nazywane
hybrydowymi analogowymi i cyfrowymi projektorami kierunkowymi, a ich analiza jest następująca.
Chociaż w chwili tworzenia niniejszego rozdziału było to szczególnie żywe środowisko badawcze, tutaj
omawiamy najważniejsze metodologie do tej pory. Architektura generycznego hybrydowego układu
kształtowania wiązki pokazano na rysunku 4.12

Hybrydowy kształtowanie wiązki jest podzielony na dwa różne bloki: cyfrowy kształtownik wiązki
podstawowej i analogowy kształtnik wiązki RF. Główną zaletą projektów hybrydowych kształtowania
wiązki w porównaniu z tradycyjnymi schematami MIMO jest to, że kształtowanie wiązki pasma
podstawowego może być zaprojektowane do działania na sygnałach o zredukowanej wymiarowości
NRF <N, co pozwala na zmniejszenie liczby łańcuchów RF NRF w sieci architektura tablicowa, jak
pokazano na rysunku. Wiąże się to z kosztem wykorzystania dodatkowych komponentów RF do
podziału sygnałów wejściowych NRF K na kształtowanie wiązki RF, z zastosowaniem arbitralnych
przesunięć fazowych, które zależą od dostępnego CSI, i łączenia uzyskanych przesuniętych fazowo
sygnałów dla wytworzenia wymaganych N wyjść. W scenariuszu jednokomórkowego łącza zwrotnego
sygnał wyjściowy podczas stosowania formowania wiązki hybrydowej w odbiorniku można wyrazić
jako

gdzie WBB ∈ ℂNRXxK a W ∈ ℂNxNRF reprezentują pasmo podstawowe i analogowe macierze wstępnego
kodowania, odpowiednio. Zwróć uwagę na zmniejszone wymiary WBB w stosunku do W. Ponieważ
analogowa matryca kształtująca wiązki jest siecią przesuwającą fazę, pierwszy i drugi element WRF
przyjmuje postać

, gdzie specjalne fazy przesuwu φ(i,l) są określane według dostępnego chwilowego lub
długoterminowego (statystycznego) wskaźnika CSI. Projekt obu WRF i WBB dla LSAS jest rozważany w.
Chociaż niektóre prace zakładają rozbudowane kanały rozproszone , duża liczba hybrydowych podejść
opiera się na niespójności kanału w celu zmniejszenia liczby łańcuchów RF bez znaczącego wpływu na
wydajność. Na przykład weź pod uwagę reprezentację kanału i jednego użytkownika dla uproszczenia.
Rozproszony kanał komunikacji można zasadniczo opisać za pomocą podzbioru vk ≤ N wartości
własnych i wektory własne i spełnia :

gdzie

reprezentuje diagonalną macierz zawierającą nieistotne wartości własne vk

macierzy kowariancji kanału Rk i kolumn
własne. Tutaj,

są tworzone przez odpowiednie wektory

W tym konkretnym przypadku do przybliżenia potrzebne byłyby tylko łańcuchy RF NRF = vk maksymalne
osiągalne stawki, pod warunkiem że WRF = U(vk)k , który zależy tylko od statystyk kanału Rk . Co ciekawe,
można wykazać, że w szczególnym przypadku asymptotycznie dużej ULA z krytycznym odstępem, i-ta
kolumna optymalnej macierzy RF kształtującej wiązkę WoptRF odpowiada kolumnie dyskretnej macierzy
przekształcenia Fouriera (DFT):

Fizycznie można to interpretować jako podział przestrzeni fizycznej na N wiązek ortogonalnych za
pomocą macierzy RF formującej wiązkę, w której jednak tylko podzestaw vk z nich może być
wykorzystany do transmisji danych ze względu na nieliczny charakter kanału. . Odpowiednio, wybór
przydatnych kierunków vk, które przyczyniają się do propagowania sygnałów między BS a
użytkownikami, jest dokonywany za pomocą wstępnego kodowania hybrydowego. Należy zauważyć,
że zastosowano podobną koncepcję w celu zmniejszenia efektu zanieczyszczenia pilotażowego.
Badania koncentrowały się również na zmniejszeniu złożoności w pełni połączonej analogowej strategii
formowania wiązki przedstawionej w tej sekcji. W tym kontekście realistyczne podejście do
zmniejszenia złożoności sprzętowej i przetwarzania sygnałów polega na wykorzystaniu korelacji
międzykanałowej między antenami rozmieszczonymi blisko siebie i zaprojektowaniu nieoptymalnych
podejść do zmniejszenia liczby połączeń i komponentów sprzętowych w analogowej sieci formowania
wiązki Należy jednak zauważyć, że niespójność nie jest ogólnie uważana za daną charakterystykę
kanałów komunikacyjnych na częstotliwościach mikrofalowych i konieczne są dalsze badania w celu
walidacji podejść opartych na rzadkościach.

4.3.1.3 Modulacja przestrzenna
Alternatywną strategią, która zainteresowała zmniejszenie liczby łańcuchów RF w LSAS, jest modulacja
przestrzenna (SM), w której transmisja obejmuje tylko kilka (do jednego) łańcuchów RF, które są
jednocześnie aktywne . Schemat blokowy nadajnika SM z pojedynczym łańcuchem RF przedstawiono
na rysunku 4.13 (a)

Podstawowa idea SM polega na tym, że oprócz tradycyjnej modulacji, takiej jak kwadraturowa
modulacja amplitudy (QAM), informacje, kodujące pewne dodatkowe informacje na temat indeksów
anteny poprzez aktywację podzbioru anten, w oparciu o dane chwilowe. Generuje to trójwymiarowa
konstelacja, jak zilustrowano na rysunku 4.13 (b), gdzie pierwsze dwa wymiary odpowiadają
konwencjonalnym symbolom QAM, a trzecia jest określona przez wskaźniki anteny wykorzystywane
do transmisji wybranych symboli modulacji. Matematycznie sygnał xu ∈ ℂntx1 przenoszony przez
nadajnik SM z aktywnymi antenami z całości nt anten przyjmuje postać:

gdzie li ∈ {1 . . . nt} , i ∈ {1,…na} oznacza aktywny indeks anteny, sq reprezentuje q-ty symbol konstelacji
nadawczej, (∙)T oznacza transpozycję macierzy. Należy zauważyć, że zarówno aktywne wskaźniki
anteny, jak i konwencjonalne symbole konstelacji muszą być oszacowane w odbiorze. SM umożliwia
transmisję sumy całkowitej

bitów na kanał , gdzie
oznacza operator podłogi, a Q jest sygnałem konwencjonalnym kolejność
konstelacji. Powoduje to zmniejszenie wydajności widmowej w stosunku do tradycyjnych systemów
MIMO z BMIMO = nt ∙ log2(Q) > BSM .Bity BSM na kanał są przesyłane jednocześnie, z dedykowanym
łańcuchem RF dla każdej z nt anten nadawczych. Dlatego SM stanowi kompromis między wydajnością
widmową, która jest poświęcana ze względu na zmniejszoną liczbę aktywnych anten, a złożonością
sprzętową, która jest zmniejszona ze względu na potrzebę jedynie wymagającą zredukowanej liczby
łańcuchów RF. Podczas gdy strategie SM można zastosować do łącza w dół w celu zmniejszenia
złożoności sprzętu, są one również szczególnie odpowiednie do zwiększenia szybkości transmisji
danych łącza w górę bez znaczącego zwiększenia złożoności zestawów słuchawkowych użytkowników
w LSAS
4.3.2 Optymalizacja efektywności energetycznej

Oprócz powyższych i zgodnie z innymi dziedzinami w ogólnym sektorze ICT, coraz bardziej niepokoi
nas, czy sieci bezprzewodowe są bardziej energooszczędne. W związku z tym analiza i optymalizacja
wydajności energetycznej w LSAS przyciągnęły znaczące zainteresowanie badawcze. W związku z tym
analiza i optymalizacja wydajności energetycznej w LSAS przyciągnęły znaczące zainteresowanie
badawcze . Wydajność energetyczna, ε, mierzona w bitach na dżul (bity / J) jest określana jako

gdzie R odnosi się do metryki szybkości mierzonej w bitach na sekundę (bitów / s), zazwyczaj osiąganą
stawkę sumy, a Ptot to moc pobierana przez składniki sprzętowe zaangażowane w łącze komunikacyjne.
O ile początkowe wskaźniki efektywności energetycznej opierały się wyłącznie na zużyciu energii przez
wzmacniacze mocy, duża liczba dodatkowych komponentów wymaganych w LSAS spowodowało, że to
podejście było niewystarczające, ponieważ powinny zostać zaimplementowane N transmitujące
łańcuchy RF. W związku z tym pojawiło się wiele wskaźników efektywności energetycznej, które
uwzględniają zużycie energii zarówno sprzętu, jak i komponentów przetwarzania sygnału .Przyjmujemy
tutaj jeden z pełniejszych wskaźników w literaturze.Koncentrując się na transmisji danych, metryka
efektywności energetycznej wprowadzona w została dodatkowo rozszerzona na:

gdzie σDC, σMS i σcool odnoszą się do strat poniesionych przez zasilacz DC-DC, odpowiednio głównego
zasilania i strat aktywnego chłodzenia. Ponadto z odniesienie do struktury RF z rysunku 4.7, PPA = Pt /ϛ
odnosi się do średniej mocy zużyte przez wzmacniacze mocy o sprawności ϛ, aby wytworzyć sygnał o
mocy wyjściowej Pt Watów, podczas gdy PBB oznacza moc zużywaną przez pasmo podstawowe cyfrowe
procesory sygnałowe i cyfrowe interfejsy danych. PRF repreentuje moc zużycie elementów
elektronicznych łańcuchów RF z wyłączeniem mocy wzmacniacze, które można dalej wyrazić jako

gdzie PDAC i Pmix oznaczają moc wymaganą przez konwertery cyfrowo-analogowe (DAC) i miksery
sygnałowe na każdy łańcuch RF. Liczba łańcuchów RF to NRF. Ponadto, Pfilt odpowiada zużyciu energii
filtrów, a Psyn to moc pobierana przez syntezator częstotliwości. Dodatkowo PBB = pcC oznacza zużycie
energii procesora cyfrowego sygnału (DSP). Tutaj C reprezentuje średnią liczbę rzeczywistych operacji
zmiennoprzecinkowych (flopów) na sekundę, a PC oznacza dżule energii wymagane na rzeczywisty
flop. Szczególną uwagę zwrócono na efektywność energetyczną LSAS w literaturze, wyraźnie biorąc
pod uwagę pobór mocy komponentów RF. Szczególne problemy badane w kontekście
energii efektywność obejmuje optymalizację efektywności energetycznej w zależności od liczby
użytkowników K i N anten BS, rozwoju energooszczędnego strategii selekcji anten i porównania
efektywności energetycznej małych komórek i LSAS, ponieważ obie są przekonującymi strategiami dla
5G. Należy zauważyć, że chociaż bezpośrednio porównywane w obu strategiach, mogą faktycznie
współistnieć w przyszłych heterogenicznych sieciach (HetNets), jak opisano w sekcji 4.3.3.
4.3.3 Architektury sieciowe i rozproszone LSAS
Zasady i praktyczne rozważania LSAS zostały wprowadzone w tej częsci poprzez rozważenie
klasycznego jednorodnego scenariusza wielokomórkowego, w którym każda komórka LSAS składa się
z dużej matrycy antenowej znajdującej się w jej centrum i służy użytkownikom, którzy wpadają w
przypisany jej obszar zasięgu. Jednak przewiduje się, że LSAS będzie kompatybilny z wieloma

architekturami sieciowymi w celu dalszego wzmocnienia ich mocnych stron, o których krótko
wspomniano poniżej. Jeden z czołowych scenariuszy 5G obejmuje podejście wielopoziomowe, w
którym wiele małych punktów dostępu do komórek obejmuje niższy poziom, a makra BS z dużą liczbą
anten stanowią wyższy poziom. Przykład takiej architektury HetNet pokazano na rysunku 4.14 (a),

gdzie można wyraźnie zauważyć, że niektórzy użytkownicy są obsługiwani przez ściśle zlokalizowane
małe komórki ze zmniejszoną utratą ścieżki i macierzami anten o małej skali. Rysunek 4.14 (a) pokazuje
również, że nadmiarową liczbę anten dostępnych w makro BS można następnie wykorzystać do
utworzenia bezprzewodowego łącza dosyłowego do tych małych komórek, chociaż przewodowe
rozwiązania typu backhaul są również silnymi kandydatami do realizacji 5G. Szczególnie istotne w tym
kontekście jest opracowanie strategii wykorzystujących dużą liczbę anten do tłumienia interferencji
między warstwami i poprawy osiągalnych prędkości sieci. Rzeczywiście, LSAS są także elastyczną
alternatywą dla ustanawiania bezprzewodowych połączeń z oddalonymi głowicami radiowymi w
HetNecie. Inny kwitnący obszar badań w tym kontekście bada wpływ alokacji anten LSAS w sposób
rozproszony]. Ta architektura sieci, określana jako rozproszona LSAS, należy do szerszej kategorii
wielobranżowych sieci współpracy MIMO. Ilustracyjny przykład rozproszonego LSAS pokazano na
rysunku 4.14 (b), gdzie centralne BS jest bezpośrednio połączone z wieloma odległymi głowicami
radiowymi, które są fizycznie oddzielone. Jak wyraźnie pokazano na rysunku 4.14 (b), systemy te
polegają na dzieleniu się informacjami, takimi jak dane użytkownika lub CSI pomiędzy stacjami BS i
zdalnymi głowicami radiowymi w celu zwiększenia wydajności i różnorodności sieci, kosztem dodanych
ogólnych kosztów pośrednich. Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja nad rolą wielkoskalowych BS w
wdrożeniach sieci wciąż znajduje się na wczesnym etapie i konieczne są dalsze badania w celu oceny
ich potencjału i ich wydajności za pomocą technik dostępnych w obecnym standardzie LTE, takich jak
rozszerzenie zasięgu komórki lub prawie puste podramki.
4.4 Uwagi końcowe

W niniejszej części przedstawiono zasady systemów LSAS jako jeden z dominujących kandydaci do sieci
komunikacyjnych 5G i nie tylko. Jest to niezwykłe zalety LSAS, obiecane przez teorię komunikacji, które
stanowią główny czynnik do przyjęcia systemów LSAS w przyszłych sieciach. Wdrażanie LSAS jest
jednak przedmiotem poważnych wyzwań, które stawiają pytanie, czy obiecane korzyści mogą zostać
zmaterializowane w praktyce iw jakim zakresie. Był to główny bodziec do praktycznego podejścia do
wdrażania LSAS. Podczas gdy badania akademickie i przemysłowe w zakresie LSAS nabierają rozpędu
na całym świecie, wiele problemów badawczych pozostaje otwartych do dnia dzisiejszego, jak
wskazano w tym rozdziale, obiecując owocne pole badań w nadchodzących latach.

