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Motivação

3

 5G – nova geração de tecnologia celular;

 Novas aplicações e serviços – largura de banda e 

ritmo de transmissão elevados com baixa latência;

 Smartphones devem suportar as especificações

para 5G;

 Tecnologia e projecto de antenas para mm – Wave:  

mudança de paradigma na indústria dos 

smartphones.

- Conceito recente: não há métodos padronizados

para projecto, implementação e validação de 

antenas MIMO para mm-Wave em smartphones. Smartphones mais populares no 

mercado.

Smart City com 5G.
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Contexto na Indústria
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Principais desafios de projecto de antenas 

para mm-Wave:

 Mm-Wave – condições de propagação difíceis;

 Limitações de espaço no smartphone para 

implementar antenas 5G;

 Efeitos do chassis metálico do smartphone no 

desempenho das antenas;

 Influência do utilizador (bloqueio corporal + 

desalinhamento da estação base (BS) e do 

equipamento (UE)).

 Avaliação realística do desempenho MIMO.

Constrições e soluções de projecto de antenas para mm-Wave. 
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Objectivos
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 Desenvolvimento de um simulador de canal MIMO 

discreto geométrico a partir de um modelo de canal 

preciso e confiável que:

- recrie condições de propagação realistas em ondas 

milimétricas com generalidade (de cenários rurais a 

urbanos);

- incorpore os desafios de projecto e implementação 

de antenas para ondas milimétricas em Smartphones 

(efeitos de antenas reais, chassis do smartphone e o 

utilizador).

 Dois tipos de antenas mm-Wave foram usadas para 

criar o modelo – patches (PBS) e monopolos (MBS).
Modelo 3D do simulador de canal MIMO. 
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Factores que influenciam o comportamento das antenas
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Simulações foram feitas no CST para avaliar a 

influência dos seguintes factores no diagrama de 

radiação das antenas:

 Chassis metálico do Smartphone

- Agregados lineares de PBS e MBS foram

implementados na parte inferior das costas do 

smartphone para 39 GHz;

 Mãos do utilizador

- foram utilizados 2 modelos (Talking e Browsing 

mode);

- foram consideradas as propriedades dielétricas

do corpo humano para 39 GHz.

Posicionamento de agregados no Smartphone.

Modelo TM. Modelo BM.
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Factores que influenciam o comportamento das antenas
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Os diagramas de radiação 

perdem a forma e o  

beamforming é afectado!
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Modelo de canal 2x2 MIMO com Beamforming
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 Desempenho MIMO avaliado com base na

avaliação de canal MIMO;

- Simuladores MIMO existentes exibem

simplificações que comprometem o realismo dos 

resultados;

 Modelo 2x2 Spatial Multiplexing (SM) MIMO 

com Beamforming: dois 1x4 agregados

lineares no UE e mais dois na BS.

 Canal é avaliado através do cálculo da sua

matrix de estado, H.

Representação do canal MIMO 2x2 com Beamforming para o PBS.

Representação do canal MIMO 2x2 com Beamforming para o MBS.
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Avaliação do canal MIMO
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Factores considerados no cálculo de H:

 Características de antena realísticas (diagrama 

de radiação e acoplamento entre agregados);

 Influência do chassis metálico;

 Influência do utilizador (bloqueio corporal + 

rotação do UE);

 Introdução de multi-percurso (MP) com 

dispersores móveis;

 Beamforming e criação de um algoritmo de 

selecção do par de feixes UE – BS. 

Distribuição aleatória de dispersores no epaço 3D, no 

instante t, entre o UE e a BS.

Cenario de rotação do UE e de 

bloqueio corporal.

Matriz de potências para 

selecção do par de feixes 

UE-BS..
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Criação de um codebook com MATLAB (em 

vez do CST):

 Os diagramas de radiação de cada antena são 

exportados do CST como ficheiros ASCII;

 Combinados no MATLAB para formar 

diagramas de radiação para agregados 

lineares;

 Entradas do codebook + envolvente do 

codebook – 1 simulação. 

 Funcionalidades como resolução de bit e 

quantização de fase são  incluídas.

Diagramas de radiação 

indivuais do CST.
CST Matlab 

PBS 3D codebook 

envelope.

MBS 3D codebook 

envelope.
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Avaliação do canal MIMO
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Algoritmo de selecção do par de feixes 

UE – BS

 MIMO (SM + Beamforming) permite 25 

combinações de feixe UE -BS;

 Critério de selecção – Potência recebida (PR) 

+ número de condição (CN) de H;

- CN :indicador de qualidade de MIMO com 

SM (idealmente é 1/0 dB).

- Um CN baixo é inútil se PR não for alto 

também!

- entrada da matrix P com o valor de CN mais 

próximo de 1 de entre as entradas 

onde 𝑷𝑹𝒎𝒂𝒙 − 𝟑𝒅𝑩 < 𝑷 < 𝑷𝑹𝒎𝒂𝒙.

𝑃11+ 𝑃12 + 𝑃21 + 𝑃22

Matriz de potências global.

Aplicação do critério de selcção para o par de feixes UE - BS.
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B

i]
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B
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Avaliação do canal MIMO
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Desempenho MIMO do Canal

 Qual das antenas garante um desempenho 

mais estável de MIMO no espaço?

 Métricas de avaliação do canal: CN, relação 

sinal ruído (SNR) [dB] e capacidade de 

Shannon, C:

 Simulações para três ambientes de cenário:

- linha de vista (LOS), LOS + MP e NLOS + MP

 PBS vs. MBS: métricas avaliadas para 18 

orientações do UE em relação à BS. 

18 orientações da UE em relação à BS para a mesma 

coordenada (0,0,0).

Representação do plano xy para os três cenários de teste.

𝐶 = 𝑙𝑜𝑔2 det 𝐼𝑁𝑅 +
𝑆𝑁𝑅

𝑁𝑡
𝐻𝑛𝐻𝑛

𝐻 bits/s/Hz
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Avaliação do canal MIMO
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Desempenho MIMO do Canal – PBS vs. MBS 

 Curva de MBS tem o 

maior declive –

desempenho de canal 

mais estável no espaço 

(mas com menor 

capacidade).

 A presença do 

utilizador aproxima 

as curvas de MBS e 

PBS!  
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Conclusão
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 Desenvolveu-se um simulador de canal MIMO para mm - Wave que, ao contrário dos 

exsistentes, considera as características reais de antenas e condições de cenário 

detalhadas;

 Este simulador contribui para a validação justa e realista de qualquer tipo de antenas para 

mm-Wave para implementação em Smartphones.

 Este simulador está pronto para ser integrado como núcleo principal de um simulador de 

sistema.
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Obrigada!
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Codebook development

 Beam steering using phase adjustment;

 Two ways in CST to obtain an array’s radiation 

pattern (very close results):

- Combining single antennas’ results tool (CT);

- Simultaneous excitation (SE); 

Combine Results 

 Ports are excited one at a time. For the codebook, the 

combining tool is used, where the excitation values for 

each antenna are typed in for each codebook entry. 

Simultaneous excitation

 All ports are simultaneously active. Each steering 

direction requires a new simulation, where the excitation 

values are typed in.

Even using a Macro, this is not very practical!

Combine vs Simultaneous: 1x4 MBS for 𝜓 = 90𝑜. 

Combine vs. Simultaneous: 1x4 MBS array radiation pattern for 𝜓 = 90𝑜. 

Combine
Simultaneous
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Linear Array Theory with CST’s ASCII files
An example of an ASCII file from one antenna of a N = 4 element 

array for a particular beam steering direction 𝝍𝒊.

𝐸𝜃1 𝜃𝐸𝜃1 𝐸𝜙1 𝜙𝐸𝜙1

Azimuth angle 𝜑

Elevation angle θ

ത𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ത𝐸𝜃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + ത𝐸𝜑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

ത𝐸𝜃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑎(0)𝜓𝑖
∙ 𝐸𝜃1 ∙ 𝑒𝑗𝜃𝐸𝜃1+𝑎(1)𝜓𝑖

∙ 𝐸𝜃2 ∙ 𝑒𝑗𝜃𝐸𝜃2 + 𝑎(2)𝜓𝑖
∙ 𝐸𝜃3 ∙ 𝑒𝑗𝜃𝐸𝜃3 + 𝑎(3)𝜓𝑖

∙ 𝐸𝜃4 ∙ 𝑒𝑗𝜃𝐸𝜃4

ത𝐸𝜑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑎(0)𝜓𝑖
∙ 𝐸𝜑1 ∙ 𝑒𝑗𝜙𝐸𝜑1+𝑎(1)𝜓𝑖

∙ 𝐸𝜑2 ∙ 𝑒𝑗𝜑𝐸𝜑2 + 𝑎(2)𝜓𝑖
∙ 𝐸𝜑3 ∙ 𝑒𝑗𝜑𝐸𝜑3 + 𝑎(3)𝜓𝑖

∙ 𝐸𝜑4 ∙ 𝑒𝑗𝜑𝐸𝜑4

ത𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 = ത𝐸𝜃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2 + ത𝐸𝜑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2

Part of an ASCII file for the first antenna of a 4-element monopole array extrated from CST.

𝑎(𝑛)𝜓𝑖
= 𝑒−𝑗∙𝑘∙𝑑∙𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑛 = 0…𝑁 − 1

Weigths applied to each antenna to obtain 𝜓𝑖:

𝐷(𝜃, 𝜑) =
4 ∙ 𝜋 ∙ ത𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2


0

2∙𝜋

0

𝜋 ത𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑𝜙

Calculation of directivity values for ploting:

Codebook → multiple 𝝍𝒊 values.
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Phase quantization

 Real phase shifters don’t have infinite bit 

resolution, which means the number of phase 

shifts for each antennas is limited;

 Phase quantization: the phase values needed 

for a given steering direction (𝑝ℎ𝑟𝑒𝑎𝑙) will be 

aproximated to the closest fixed phased values 

(𝑝ℎ𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡) that the phase shifter supports with the 

least possible error.

 According to the available phase shifter’s phase 

range (rg) and bit resolution (b) there will be 

𝑝ℎ𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 =
𝑟𝑔

2𝑏
phases available. 

Define phase 

shifter’s rg

Chose steering directions 

(codebook entries):

𝜓𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑖,𝑖=1:𝐼

Define phase 

shifter’s b

𝑟𝑔

2𝑏
phase shift options 

Corresponding phase 

shift values: 

𝑝ℎ𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑘,𝑘=1:4𝐼

Quantization

Quantized phase shift 

values: 𝑝ℎ𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡_𝑘,𝑘=1:4𝐼

Quantized steering 

directions:

𝜓𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡_𝑖,𝑖=1:𝐼

𝜓𝑟𝑒𝑎𝑙 and 𝜓𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡

similar?

Phase quantization scheme.

Phase shifter

Codebook 

yes

no

Assess which 𝜓𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑖,𝑖=1:𝐼

better fit 𝑝ℎ𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 values.
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Example - Codebook envelope (patch vs monopole)

PBS MBS

Top view Bottom viewSide view Top view Bottom viewSide view

3D 3D

Stereographic projection Stereographic projection 

Phase shifter resolution: 5 

bit

Phase shifter range= 360𝑜

Codebook entries: 17 

(𝜓 = 50𝑜 − 130𝑜, 5𝑜 step)
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MIMO Channel Evaluation
MIMO Channel Simulator – H matrix 

calculation

Channel state matrix with 4 entries

 The two pairs of arrays (UE + BS) create 4 individual 

transmission paths with a transmission coefficient, 

𝒉𝒊𝒋.

Two signal propagation types: direct Line-of-

Sight and Multipath. 

ℎ𝑖𝑗 = ℎ𝑖𝑗𝐿𝑂𝑆
+ℎ𝑖𝑗𝑀𝑃

MP: 15 scatterers placed randomly that move 

uniformly in the x direction through T time 

slots;

The scatterers have a reflection coefficient 

and a depolarization angle parameters that 

also vary in time with a gaussian distribution.

Line of Sight (LOS)

CDF of ℎ11 overlaped with a theoretical rayleigh fading 

curve.

Multipath (MP)

[dBW][dBW]

[dBW] [dBW]



21

MIMO Channel Evaluation

MIMO Channel Simulator – Array Coupling

SM MIMO with beamforming: array coupling 

instead of antenna coupling.

Array coupling matrix S can be obtained in CST 

using some circuit manipulation in the 

Schematics Tab.
CST default schematic of a dual polarized PBS 

array.

CST circuit analysis for two PBS arrays for BF.

𝑇 =
1 − 𝑠11

2 𝑠12

𝑠21 1 − 𝑠22
2𝐸2

(Transmission matrix)

𝑆 =
𝑠11 𝑠12
𝑠21 𝑠22

𝐸𝑇1 = 1 − 𝑠11
2𝐸1 + 𝑠12𝐸2 𝐸𝑇2 = 𝑠12𝐸1 + 1 − 𝑠22

2𝐸2
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MIMO Channel Evaluation

MIMO Channel Simulator – Phone 

Rotation

Rotation of the UE in the x, y and z

directions to cover the User’s full range of 

motion;

One UE position = 1 Simulation     

Using CST tool to create an alternate 

coordinate system that (WCS) recreates 

the UE rotation;

18 phone orientations chosen  in total;

The channel performance is evaluated for 

each phone orientation and displayed in 

a C plot over space.

The 18 phone orientations defined for the study.

Working Coordinate Systems 1 and 2.
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MIMO Channel Evaluation

MIMO Channel Simulator – C and SNR

calculation

𝐶 = 𝑙𝑜𝑔2 det 𝐼𝑁𝑅 +
𝑆𝑁𝑅

𝑁𝑡
𝐻𝑛𝐻𝑛

𝐻 bits/s/Hz

𝐻𝑛 =
𝐻

1
𝑁𝑟𝑁𝑡𝑇

σ𝑁𝑟σ𝑁𝑡σ𝑇𝐻𝐻
𝐻

𝑆𝑁𝑅 =
𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
=

𝑃𝑡 ℎ𝑖𝑗
2 𝜆
4𝜋

2

−174 + 10 log 𝐵 + 𝑁𝐹

𝑁𝑟 = 2, 𝑁𝑡= 2, 𝑇 = 1000

𝑃𝑡 = 0.1 𝑊, 𝜆 = 7.7 𝑚𝑚,𝐵 = 100 𝑀𝐻𝑧,𝑁𝐹 = 6 𝑑𝐵
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Validation of GUI results

 It is imperative to measure how accurate these results are 

in comparison to the ones obtained through CST;

 The GUI is built upon the antennas individual ASCII files 

- Reasurence that the coupling between antennas is being 

accounted for;

 Benchmarking the results using known antenna models:

- Isotropic antenna (IA);

-Half-wave Dipole (HWD);

GUI annalysis for an Isotropic antenna. 

GUI annalysis for a ideal half wave dipole. 
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Validation of GUI results - Isotropic Source

 CST doesn’t allow for isotropic antenna simulation;

 An ASCII file with a similar format of CST’s was recreated in 

Matlab for an isotropic antenna:

- 𝐸 = 𝐸𝜃
2 + 𝐸𝜙

2
= 1 dVB/m;

- For simplicity, all phases were set to 0;

 Expectations:

- Sphere shaped radiation pattern;

-Coverage steady on 100% for all gain tolerance values.

Recreated CST ASCII file for an IA.

Expected Radiation Pattern shape for an IA.
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Validation of GUI results - IA

All plane-cut representations for the IA’s 

radiation pattern.

IA’s radiation pattern.
IA’s in depth coverage study.

Stereographical representation of the IA’s 

radiation pattern. 

As expected!
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Validation of GUI results – Half Wave Dipole

 A simple 2GHz half-wave dipole was simulated in CST;

 Since it is a known model, it allows for a more intuitive result 

confirmation.

 The same dipole was also used in an array configuration to 

study the effects of coupling in the result’s accuracy:

- A 2 element HWD array with different spacing values, 𝑑; 

- Investigation  on what’s getting lost in realism by using Matlab 

instead of CST.

HWD antenna in CST.

3 element HWD with 𝑑 = 0.5𝜆 .
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Validation of GUI results – 2GHz Half-wave Dipole

Stereographical representation of the HWD antenna’s radiation pattern 

(left- CST and rigth-GUI).

HWD in depth 

coverage study for a 

arbitrary frequency of 

2GHz.

HWD antenna in CST.

HWD plane cut representations (top-GUI and bottom-CST).


