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Özet: 5G/6G haberleşme sistemlerindeki talepleri karşılayabilecek en önemli teknolojilerden birisi büyük ölçekli 

MIMO (massive MIMO, mMIMO) teknolojisidir. mMIMO teknolojisi; büyük anten dizileri, yüksek huzme oluşturma 

kazancı, gelişmiş spektral verimlilik ve genişletilmiş kapsama alanı aracılığıyla, gelecek nesil haberleşme sistemlerinde 

talep edilen uygulamaları desteklemek için büyük bir avantajlar sağlamaktadır. Sınırlı sayıda antene sahip geleneksel 

MIMO sistemlerinde tek aşamalı dijital huzme oluşturma (digital beamforming, DBF) mimarisi yaygın olarak kullanılır. 

Fakat DBF mimarisinde her anten için bir adet yüksek güç tüketen radyo frekans (RF) zinciri kullanılır. Bu sebeple 

büyük anten dizilerine sahip mMIMO sistemlerinde, DBF mimarisi donanım maliyetini/karmaşıklığını ve güç 

tüketimini önemli ölçüde artırır. İki aşamalı hibrit huzme oluşturma (hybrid beamforming, HBF), mMIMO 

sistemlerinde azaltılmış donanım maliyeti/karmaşıklığı için umut verici bir mimari olarak önerilmiştir. HBF mimarisi, 

analog huzme oluşturucu ve dijital ön kodlayıcı/birleştiriciyi birbirine bağlamak için az sayıda RF zinciri kullanır.  

Bu çalışma, yarı çift yönlü (half-duplex, HD) ve tam çift yönlü (full-duplex, FD) mMIMO haberleşme sistemleri için 

özgün ve pratik HBF teknikleri önerir. Çalışma kapsamında; kapasite maksimizasyonu, huzmeleme optimizasyonu, 

girişim/öz-girişim giderimi ve enerji verimliliği ele alınmaktadır. 
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