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УДК 621.396                                                                                                  Солодовник В.І. (ВІТІ) 

 

АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ТА ПРОСТОРОВОГО 

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ У БАГАТОАНТЕННИХ  

СИСТЕМАХ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 
  

Проведено аналіз ефективності функціонування сучасних одно і багатоантенних систем 

безпроводового зв’язку, які забезпечують високу швидкість передачі інформації. Запропоновано алгоритм 

адаптивної модуляції та просторового мультиплексування для сучасних багатоантенних системпередачі 

цифрової інформації у релеївському каналі зв’язку з обмеженою нестаціонарністю для досягнення 

максимальної спектральної ефективності з урахуванням статистичних параметрів каналів. 
 

Солодовник В.И. Алгоритм адаптивной модуляции и пространственного мультиплексирования в 

многоантенных системах беспроводной связи. Проведен анализ эффективности функционирования 

современных одно и многоантенных систем беспроводной связи, которые обеспечивают высокую скорость 

передачи информации. Предложен алгоритм адаптивной модуляции и пространственного 

мультиплексирования для современных многоантенных систем передачи цифровой информации в релеевском 

канале связи с ограниченной нестационарностью для достижения максимальной спектральной 

эффективности на основе статистических параметров каналов. 
 

V. Solodovnick. The algorithm of adaptive modulation and spatial multiplexing in multi-antenna wireless 

communication systems. The analysis of the efficiency of the functioning of modern single and multi-antenna wireless 

communication systems, which provides  a high speed of information transmission. An algorithm of adaptive 

modulation and spatial multiplexing for modern multi-antenna systems of digital information transmission in a 

Rayleigh communication channel with limited nonstationarity is proposed to achieve maximum spectral efficiency on 

the basis of statistical channel parameters. 
 

Ключові слова:системи безпроводового зв’язку, спектральна ефективність, MIMO, адаптація. 
 

Постановка завдання в загальному вигляді. Більше трьох десятиліть тому стало 

зрозуміло, що системи з одноканальною передачею SISO (single input-single output) 

неспроможні задовольнити постійно зростаючі вимоги користувачів до швидкості та об’ємів 

передачі інформації, а також до якості обслуговування абонентів. Ємність та пропускна 

здатність сучасних систем безпроводового зв’язку можуть бути покращені шляхом 

збільшення: випромінюваної потужності; кількості базових станцій; ширини смуги частот та 

кількості радіоканалів. Перший спосіб вичерпав себе через введення у кожній країні світу 

санітарних норм і правил біологічногозахисту від впливу електромагнітних випромінювань з 

метою забезпечення охорони здоров’я населення від шкідливих електромагнітних полів 

(ЕМП), що виникають у навколишньому середовищі. Другий варіантє найбільш екстенсивним 

та дорогим, якщо його взагалі можливо реалізувати (наприклад, у великих містах надмірна 

щільність розміщення БС вже призводить до спрощення вимог до місць їх встановлення та 

експлуатації). Третій спосібускладнюється обмеженістю частотно-енергетичних ресурсів 

каналів безпроводового зв’язку. Для підтримки сучасних об’ємних інформаційних додатків та 

мультимедійних послуг необхідно підвищувати ефективність використання радіочастотного 

спектра завдяки: швидкій адаптації системи до статистичних параметрів каналів, 

оптимального вибору сигнально-кодових конструкцій (СКК), ортогонального частотного 

мультиплексування OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) та технологій 

багатоантенних систем MIMO (multiple input multiple output). 

Завмирання при одноканальній передачі SISO негативно впливають на завадостійкість 

системи передачі. Для компенсації нестабільності радіоканалу та точного налаштування 

параметрів передачі у сучасних безпроводових системах зв’язку (WiFi, WiMax, LTE) 

застосовується метод адаптивної модуляції та кодування (adaptive modulation and coding – 

AMC) [1]. Основна функція методу AMC – адаптувати об’єм модуляційного ансамблю сигналу 

та параметри завадостійкого кодування з метою забезпечення максимальної спектральної 
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ефективності СЕ (наближення до гранично можливої швидкості передачі інформації) із 

заданою достовірністю з урахуванням статистичних параметрів каналу. 

Фізичні рівні стандартів технологій WiFi IEEE 802.11n і IEEE 802.11ac, WiMax IEEE 

802.16e і IEEE 802.16m, 3GPP LTE і LTE-A, UMTS базуються на технології МІМО для 

реалізації досягаємої пропускної спроможності. Результати імітаційного моделювання 

багатоантенних систем показують, що для заданих вимог з якості обслуговування адаптивні 

системи є енергетично ефективнішими порівняно з системами без адаптації. Наприклад, для 

ймовірності бітової помилки Pпом<10-3МІМО-система 4×4 з AMC має енергетичний виграш від 

кодування (ЕВК) 9 дБ порівняно з класичною системою такого ж розміру [2]. Для ефективного 

використання переваг багатоантенних систем необхіднестворення, дослідження та реалізація 

методів сумісної адаптивної модуляції, кодування та мультиплексування. 

Аналіз останніх публікацій. 

Результати проведеного аналізу наукових досліджень у даній предметній області [2 – 15] 

свідчать про наступне: 

– адаптація параметрів передачі МІМО-систем до стану каналів безпроводового зв’язку 

стосується лише вибору розміру сигнального сузір’я M (М-PSK, QAM (M-на фазова 

модуляція ФМ – phase shift keying, квадратурно-амплітудна модуляція КАМ – quadrature 

amplitude modulation) та методів завадостійкого канального кодування/декодування (FEC –

forward error correction); 

– режими передачі цифрової інформації передбачають перехід від просторово-часового 

блочного кодування ПЧБК (так звана, матриця А) до гібридного ПЧБК з 

мультиплексуванням (матриця В) та до повноцінного мультиплексування (матриця С), проте 

не розглядають можливість застосування адаптивного неповного мультиплексування з 

вибором оптимальної кількості мультиплексованих потоків у залежності від співвідношення 

сигнал/шум у кожному каналі та ступеню кореляції каналів; 

– відсутній комплексний підхід з позиції розробки методів сумісної адаптивної 

модуляції, кодування та просторового мультиплексування. 

Метою статті є розробка алгоритму адаптивної модуляції та просторового 

мультиплексування для сучасних багатоантенних систем з метою забезпечення максимальної 

СЕ із заданою достовірністю з урахуванням статистичних параметрів каналів. 

Викладення основного матеріалу. 

Якість роботи систем передачі цифрової інформації характеризується великою 

кількістю показників, основними з яких є: завадостійкість, швидкість, пропускна 

спроможність, електромагнітна сумісність, надійність, маса і габарити, вартість і т.д. У 

найпростіших випадках ефективність системи оцінюють за окремими найістотнішими 

параметрами: ширина смуги частот, співвідношення сигнал/шум і т.п. Прагнення врахувати 

усі параметри, у тому числі й другорядні, призводить до ускладнення критерію та 

неочевидності результатів оцінки. Для аналізу сучасних складних систем зв’язку достатньо 

обмежуватись двома показниками: наприклад, спектральною та енергетичною ефективністю, 

завадостійкістю та швидкістю передачі, технічним ефектом та затратами [3]. 

Енергетична ефективність (ЕЕ) характеризує енергію, яку необхідно затратити для 

передачіінформаціїіз заданою достовірністю (ймовірністю помилки, Рпом). Коефіцієнт 

використання каналу за потужністю визначається за формулою: 

β=
R

PcN0

 

де R – швидкість передачі цифрової інформації, Pc– потужність сигналу, N0 – спектральна 

щільність потужності шуму. 

Спектральна (частотна) ефективність характеризує смугу частот, необхідну для 
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передачі інформації із заданою швидкістю. Коефіцієнт використання каналу за смугою 

частот розраховується за формулою: 

γ=
R

∆F
 

де ∆F– ширина смуги частот сигналу. 

Для зниження затрат смуги частот 
1

γ
 необхідно використовувати більше енергії, а 

підвищення енергетичної ефективності обов’язково призводить до зниження СЕ. Основне 

завдання науковців у галузі безпроводового зв’язку – розробка сучасних систем, які б 

задовольняли заданим вимогам щодо спектральної та енергетичної ефективності, тобто 

дозволяли здійснити найкращий обмін між γ і β в каналі зв’язку. 

Тривіальним способом підвищення СЕ безпроводових систем зв’язку, який у загальному 

випадку не потребує використання багатоантенної структури, є збільшення позиційності 

сигнального сузір’я. Даний спосіб призводить до зближення сигнальних точок сузір’я та 

зменшення Евклідової відстані між ними та, відповідно, до зниження завадостійкості 

системи. Відомо, що в гаусівському каналі, де прийнятий сигнал спотворюється тільки 

адитивним шумом (additive white Gaussian noise– AWGN), втрати при збільшенні розміру 

ансамблю сигналів для передачі кожного додаткового біта інформації складають ≈ 3-5,4 дБ для 

М-PSK (таблиця 1) та ≈ 2,5-3 дБ для М-QAM (таблиця 2) [16]. Аналогічно, у релеївському 

каналі збільшення позиційності сигнального сузір’я для передачі додаткових двох біт 

інформації призводить до втрат ≈ 4 дБ. Г.Релей та В.Джоунс довели [17], що ефект 

багатопроменевості дозволяє збільшити пропускну здатність системи у кілька разів при 

використанні певної СКК. Слід зауважити, що багатопроменеве поширення хвиль може 

також мати і деструктивний ефект, тому в каналах із релеївськими завмираннями повинні 

реалізуватись специфічні методи для компенсації втрат, викликаних багатопроменевістю. 

 

Таблиця 1 

 

Таблиця 2 

Pпом 
М-QAM 

16 32 64 128 256 512 

10-4 18,15 21,84 24,39 27,95 30,45 34,0 

10-5 19,4 23,09 25,64 29,2 31,53 35,24 

10-6 20,36 24,01 26,6 30,16 32,66 36,2 

10-7 21,19 24,88 27,43 31,0 33,49 37,03 

10-8 21,87 25,56 28,11 31,67 34,17 37,71 

10-9 22,44 26,13 28,68 32,24 34,14 38,28 

 

На шляху до підвищення завадостійкості системи зв’язку, для боротьби з 

деструктивними ефектами багатопроменевостіта різними, характерними для реальних 

каналів безпроводового зв’язку, завмираннями є метод рознесеного прийому (diversity 

Pпом 
М-PSK 

2 4 8 16 32 

10-4 8,32 11,32 16,39 22,1 27,92 

10-5 9,54 12,54 17,66 23,3 29,25 

10-6 10,5 13,5 18,5 24,27 30,1 

10-7 11,28 14,28 19,28 25,05 30,9 

10-8 11,94 14,94 19,94 25,71 31,54 

10-9 12,51 15,51 20,51 26,28 32,11 
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reception, Rx diversity), який полягає в обробці на приймачі однієї і тієї ж інформації, що 

прийшла по кільком паралельним каналам (лініям) зв’язку – гілкам рознесення. У 

гаусівському каналі рознесений прийом не дасть жодного виграшу за умови нормування 

площі приймальних антен; ось чому виграш від рознесення є лише в релеївському каналі. 

На практиці застосовують шість основних варіантів рознесеного прийому: просторове 

(space diversity), часове (time diversity), частотне (frequency diversity), за кутом приходу 

променів (angle diversity), за поляризацією (polarization diversity) та за напрямком окремих 

променів (direction diversity) при багатопроменевому поширенні [18]. При використанні цих 

видів рознесеного прийому, використовуються декілька сигналів, що відрізняються за 

певним параметром (координатою), причому рознесення обирається таким чином, щоб 

ймовірність одночасних завмирань всіх сигналів була набагато меншою, ніж будь-якого 

одного з них. У сучасних безпроводових системах найчастіше застосовуються частотне, 

часове та просторове рознесення. Ціною отриманого енергетичного виграшу (ЕВ) при 

застосуванні перших двох методів у чистому вигляді є розширення смуги частот та 

зменшення пропускної спроможності каналу, відповідно. Найбільший ЕВ дає просторове 

рознесення. Проведені дослідження [19; 20] показали, що перехід від одиночного 

(найпростіша одноантенна система SISO 1×1) до здвоєного (найпростіший варіант SIMO 1×2 

– single input multiple output) прийому при ймовірності бітової помилки Рпом< 10-5, MRRC, дає 

виграш 22 дБ в релеївському каналі; при цьому зниження Рпом завдяки збільшенню кількості 

гілок рознесення поступово зменшується з ростом кількості самих гілок [21]. 

Погіршення якості зв’язку через багатопроменеві завмирання зумовлене провалами у 

відношенні сигнал/шум (signal-to-noise ratio – SNR). Ефективність рознесеного прийому 

збільшується зі зменшенням ступеню кореляції між завмираннями в складових сигналах. 

Фінальним етапом рознесення є така сумісна обробка виходів окремих гілок, яка передбачає 

більший вплив на кінцевий результат одних («кращих», з більшим SNR) та послаблення 

впливу інших («гірших», з меншим SNR). Варто зауважити, що важливу роль відіграє саме 

вибір алгоритму об’єднання гілок рознесення, який залежить від обмежень на складність 

реалізації та від переваг кожного з алгоритмів. При теоретичному аналізі зазвичай 

порівнюють чотири способи об’єднання (комбінування): суматор максимального 

співвідношення – оптимальне когерентне додавання (maximal-ratio receiver combining– 

MRRC), лінійний суматор сигналів рівної потужності, комутуємий рознесений прийом 

(switched diversity) та автовибір [22]. Використання MRRC є оптимальним, оскільки 

максимізує SNR та забезпечує найкращий ефект послаблення завмирань порівняно з будь-

яким іншим способом об’єднання гілок. MRRC дає можливість отримати середнє значення 

відношення сигнал/шум вище порогового навіть у разі, коли в кожному з каналів воно менше 

від порогового. Цей метод використовує дані SNR та фазу сигналів окремих гілок, що може 

вимагати додаткового пілотного каналу. 

Сучасні системи безпроводового зв’язку працюють з SNR = 5-30 дБ та повинні 

забезпечувати достатню якість передачі цифрової інформації з ймовірністю бітової помилки 

(bit error rate – BER) не гірше 10-4 [21]. Результати досліджень [18] показують, що працюючи 

в релеївському каналі у складній завадовій обстановці (SNR< 10 дБ), схеми SIMO спроможні 

забезпечити СЕ ≤ 2 біт/с/Гц, QPSK, MRRC, при рознесеному прийомі на 8 антен. Необхідні 

рівні SNR, дБ для Рпом< 10-4 при застосуванні одноантенної схеми та схем з рознесенням на 

прийомі з використанням базових ансамблів сигналів наведено у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Ансамбль 

сигналів 

Конфігурація схем 

SISO 1×2, MRRC 1×4,MRRC 1×8,MRRC 

BPSK 35 17 7 3 

QPSK 37 20 11 7 

16-QAM 41 27 18 11 

64-QAM 46 37 30 26 
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Очевидно, що зі збільшенням кількості прийомних антен збільшується і виграш від 

рознесеного прийому, проте реалізація такої системи ускладнюється погіршенням масо-

габаритних характеристик апаратури, її вартості, ростом енергоспоживання та складністю 

технічного рішення. 

В умовах обмеженості частотно-енергетичних ресурсів сучасних систем 

безпроводового зв’язку для реалізації передачі великих об’ємів інформації необхідно 

підвищувати спектральну ефективність. На жаль, на сьогодні не існує методів передачі 

цифрової інформації, які б дозволяли одночасно забезпечувати рознесення та 

мультиплексування. Для компенсації завмирань у радіоканалах використовують еквалайзери 

Вітербі, рознесення на прийомі та/ або передачі, ортогональне та неортогональне 

просторово-часове кодування (ПЧК). Просторово-часове блочне кодування (ПЧБК) не 

дозволяє підвищувати швидкість передачі, тому очевидно, що для реалізації складних 

інформаційних додатків необхідно керувати вікном мультиплексування – кількістю 

паралельних потоків передачі. 

За умов впевненого прийому, для багатократного підвищення швидкості передачі 

інформації в сучасних безпроводових системах зв’язку, включаючи 5G, використовується 

технологія просторового мультиплексування (spatial multiplexing‒ SMX-MIMO). Активуючи 

усі доступні антени передавача та одночасно здійснюючи передачу з них великої кількості 

потоків інформації, MIMO реалізує просторове ущільнення: nrf = nt (nrf – активні 

радіочастотні (РЧ) ланцюги, nt –передавальні антени). Реалізація даного методу можлива 

завдяки існуванню теоретичної можливості розділяти сигнали, передані з різних антен, 

завдяки використанню потенційної незалежності трас поширення від кожної передавальної 

до кожної приймальної антени при роботі у багатопроменевому каналі. Зробити це можливо 

лише на основі знання коефіцієнтів передачі кожної траси поширення. При цьому сигнали, 

які передаються одночасно та в одній смузі частот, не є ортогональними, тому, очевидно, що 

їх розподіл не може бути здійснене регулярними методами та потребує статистичного 

підходу [23]. Схема MISO (multiple input single output) – це випадок використання більшої 

кількості передавальних антен, порівняно з кількістю антен на прийомі. На рис. 1 наведено 

різні варіанти одно/багатоантенних систем. 

Яскравим представником технології не ортогонального просторово-часового кодування 

(просторового мультиплексування) є V-BLAST ‒ vertical Bell LAbs layered space-time ‒ 

просторово-часове кодування лабораторії Бела) [24] з максимальною швидкістю передачі RV-

BLAST = RSMX = nt lоg2M, біт/с, яка зростає лінійно зі збільшенням nt. Проте при збільшенні 

кількості мультиплексованих потоків, за умови фіксованої випромінюваної потужності, 

разом зі швидкістю передачі зростає і Pпом. 

 

 
Рис. 1. Варіанти одно/багатоантенних систем 
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У порівнянні з одноантенними системами передачі, для V-BLAST характерні такі 

недоліки: підвищення складності обробки сигналу на прийомі через міжканальну 

інтерференцію (interchannel interference ‒ ICI); більш жорсткі вимоги до синхронізації між 

передавальними антенами через велику кількість одночасно активних РЧ ланцюгів; 

розсіювання більшої частини споживаємої потужності (що витрачається на передачу) через 

неідеальність використовуємих незалежних підсилювачів потужності для кожного РЧ 

ланцюга nrf [25]. Отож, в МІМО використовується один загальний канал (одночасно та в 

одній смузі частот), тому кожна антена приймача отримує сигнал не тільки призначений для 

неї, а й усі сигнали, призначені іншим антенам. Якщо відома матриця передачі (матриця 

комплексних множників каналу, канальна матриця, КМ), то вплив сигналів інших антен 

можна обчислити та мінімізувати. Проте V-BLAST з детектуванням за принципом 

максимальної правдоподібності (maximum-likelihood–ML) ефективно працює за умови 

невиродженості канальної матриці (її визначник не дорівнює нулю, це забезпечується коли 

кількість передавальних антен nt не перевищує кількість приймальних nr: nt ≤ nr), при цьому, 

завдяки просторовій структурі радіоканалу, є можливість виділити передані сигнали на 

приймачі. Слід зазначити, що за наявності одного домінантного променя (райсовський канал) 

ефективне просторове мультиплексування неможливе [23]. 

Теоретичними дослідженнями та імітаційним моделюванням доведено, що при 

необхідності передачі невеликої кількості біт (забезпечення СЕ на рівні 1-5 біт/с/Гц) [23] 

застосування V-BLAST є неефективним та приводить до зайвих енергетичних втрат, 

порівняно зі збільшенням розмірності ансамблю сигналів. Навіть при невеликій кількості 

мультиплексованих потоків та сприятливому з точки зору функціонування V-BLAST 

каналі(усі траси поширення незалежні між собою), SMX-MIMO є, за певних умов, менш 

ефективним порівняно з SIMO M-QAM (таблиця 4). Наприклад, 1×2 16-QAM та 1×3 

64-QAM є на 5 дБ ефективнішими порівняно з V-BLAST 2×2 4-QAM та 3×3 4-QAM в 

релеївському каналі для Рпом< 10-4, відповідно. Виграш одноантенної передачі з рознесенням 

на прийомі поступово зникає зі збільшенням СЕ. Застосування просторового 

мультиплексування доцільне для забезпечення великих швидкостей передачі інформації:  

V-BLAST 3×3 16-QAM дає виграш 9дБ порівняно з SIMO 4096-QAM для фіксованої Pпом. 

 

Таблиця 4 

Конфігурація 

схем 

СЕ, біт/с/Гц 

4 6 8 12 

nr= 2 nr= 3 nr= 2 nr= 4 nr= 2 nr= 3 

SIMO, 

MRRC, 

M-QAM 

16-QAM 64-QAM 64-QAM 256-QAM 256-QAM 4096-QAM 

V-BLAST, 

ML, 

nt×M-QAM 

2×4-QAM 3×4-QAM 2×8-QAM 4×4-QAM 2×16-QAM 3×16-QAM 

Виграш  

M-QAM 

порівняно з  

V-BLAST, дБ,  

для Pпом< 10-4 

5 5 0 1 -2 -9 

 

Така закономірність пояснюється наступним чином. Усі канали систем просторового 

мультиплексування мають різну енергетику. Істотно підвищити характеристики системи 

передачі можливо, відмовившись від використання „слабкихˮ каналів (з малим SNR та, 

відповідно, великою Pпом) та більш інтенсивно використовуючи канали з високим SNR. У 

такому разі, загальна продуктивність процесу передачі підвищиться, оскільки нормована 
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потужність передавача ділиться порівну тільки між «найсильнішими» просторовими каналами. 

Завдання, яке вирішується у статті – розробка алгоритму адаптивної модуляції та 

просторового мультиплексування для сучасних багатоантенних систем безпроводового 

зв’язку MIMO 2×2 та 4×4, який дозволяє максимізувати спектральну ефективність із 

заданою достовірністю при роботі у релеївському каналі з обмеженою нестаціонарністю, з 

актуальним для військових систем безпроводового зв’язку SNR. При цьому необхідно 

забезпечити досягнення максимальної СЕ:  

γ → max для ∀ SNR. 

Вихідні дані: кількість передавальних антен, які одночасно випромінюють, nt = 2 або  

nt = 4; кількість приймальних антен nr = 2 або nr = 4; вимоги до завадостійкості Pпом< 10-4; 

SNR = 5-30 дБ; ансамблі модуляційних сигналів: BPSK, QPSK, 16-QAM; схема прийому 

MRRC; алгоритм демодуляції ML. 

На основі результатів імітаційного моделювання в середовищі MATLAB, аналізу 

поведінки багатоантенних систем та досліджень [20-23] розроблено алгоритми адаптивної 

модуляції та просторового мультиплексування для MIMO 2×2 (рис. 2) та 4×4 (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм адаптивної модуляції та просторового мультиплексування системи MIMO 2×2 

 

З рис. 2 та 3 видно, що спочатку в системі передачі інформації відбувається оцінка 

стану каналу. Якщо енергетика каналу (SNR) менше зазначених меж, застосовуються методи 

ортогонального просторово-часового блочного кодування (ПЧБК). Після повторної оцінки, 

за умови покращення стану каналу, відбувається вибір схеми модуляції та вікна 

мультиплексування (кількості мультиплексованих потоків) в залежності від виміряного 

співвідношення сигнал/шум. Періодична оцінка SNR дозволяє здійснити обмін енергетичної 

ефективності на СЕ та отримати високу швидкість передачі інформації за рахунок 

збільшення розміру ансамблю сигналу та кількості випромінюючих антен. Таким чином, для 

досягнення СЕ < 4 біт/с/Гц слід використовувати SIMO M-QAM з рознесенням на прийомі, 

оскільки технологія V-BLAST буде менш ефективна, ніж класичне підвищення СЕ за рахунок 
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збільшення розміру сигнального сузір’я. 

 
 

Рис. 3. Алгоритм адаптивної модуляції та просторового мультиплексування системи MIMO 4×4 
 

Застосування просторового мультиплексування доцільне для досягнення 4 < СЕ < 16 

біт/с/Гц з розміром ансамблю сигналів М ≥ 16.Для досягнення СЕ > 16 біт/с/Гц 

використовуються високоспектральноефективні схеми узагальненої просторової модуляції 

GSM (generalized spatial modulation) відповідних конфігурацій [26], які застосовуються в 

каналах з хорошою енергетикою (SNR > 25дБ). 

Висновки. У статті розроблено алгоритм адаптивної модуляції та просторового 

мультиплексування для сучасних багатоантенних систем MIMO, який може бути 

використаний для досягнення максимальної спектральної ефективності із заданою 

достовірністю при роботі у релеївському каналі з обмеженою нестаціонарністю, з 

актуальним для військових систем безпроводового зв’язку SNR. 

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка ефективних методів 

сумісної адаптивної модуляції, кодування та просторового мультиплексування для 

високошвидкісної передачі цифрової інформації в багатоантенних системах MIMO при 

роботів реальних безпроводових каналах зв’язку з різним рівнем нестаціонарності та 

селективності, з низькою складністю детектування сигналів. 
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