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УДК 621.396                                                                                                   Солодовник В.І. (ВІТІ) 

 

АНАЛІЗ БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ ЗА ПОКАЗНИКОМ 

СПЕКТРАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
Проведено аналіз можливостей одноантенних систем безпроводового зв’язку та показано їх 

неспроможність забезпечити високі показники швидкості та завадостійкості передачі інформації в умовах 

обмеження частотно-енергетичних ресурсів. Використання простору як додаткового виміру передачі у 

багатоантенних системах МІМО (Multiple Input – Multiple Output) дозволяє суттєво підвищити показники 

спектральної та енергетичної ефективності без збільшення смуги частот та потужності передавача. 

Показано, що адаптивне перемикання між режимами просторового рознесення, мультиплексування та 

формування діаграми направленості передавача з урахуванням статистичних параметрів каналу у поєднанні з 

методом адаптивної модуляції та кодування забезпечує істотне підвищення швидкості та завадостійкості 

передачі інформації, проте ускладнює процеси обробки сигналів. Розглянуто ключові параметри оцінки 

ефективності МІМО-систем: виграші рознесення та мультиплексування. Доведено, що оцінка узагальненого 

показника спектрально-енергетичної ефективності (СЕЕ) багатоантенної системи є більш інформативною, 

порівняно з окремим аналізом її виграшу рознесення або мультиплексування. На основі показника СЕЕ 

проаналізовано оптимальність відомих методів передачі. Показано, що для MISO 12  (Multiple Input – Single 

Output) найефективнішим є метод Аламоуті, для МІМО 22  – метод Golden, а для симетричних МІМО 

більшої розмірності – досконалі Perfect-коди. Доведено, що збільшення розмірності МІМО покращує її 

спектрально-енергетичну ефективність, проте пов’язане з ускладненням процесів передачі / обробки сигналів. 

Проведено аналіз СЕЕ ортогональних та квазіортогональних методів просторово-часового блочного 

кодування сигналів для MISO. Показано, що системи MISO та несиметричні МІМО значно поступаються 

симетричним за СЕЕ. Продемонстровано, що показник СЕЕ може бути використаний для аналізу (порівняння) 

як існуючих, так і перспективних методів передачі інформації. 

Ключові слова: МІМО, просторове рознесення та мультиплексування, завадостійкість, спектрально-

енергетична ефективність, оптимальність. 

Солодовник В.И. Анализ многоантенных систем по показателю спектрально-энергетической 

эффективности. 

Проведен анализ возможностей одноантенных систем беспроводной связи и показана их неспособность 

обеспечить высокие показатели скорости и помехоустойчивости передачи информации в условиях 

ограничения частотно-энергетических ресурсов. Использование пространства в качестве дополнительного 

измерения передачи в многоантенных системах MIMO (Multiple Input – Multiple Output) позволяет существенно 

повысить показатели спектральной и энергетической эффективности без увеличения полосы частот и 

мощности передатчика. Показано, что адаптивное переключение между режимами пространственного 

разнесения, мультиплексирования и формирования диаграммы направленности передатчика с учетом 

статистических параметров канала в сочетании с методом адаптивной модуляции и кодирования 

обеспечивает существенное повышение скорости и помехоустойчивости передачи информации, однако 

усложняет процессы обработки сигналов. Рассмотрены ключевые параметры оценки эффективности MIMO-

систем: выигрыши разнесения и мультиплексирования. Доказано, что оценка обобщенного показателя 

спектрально-энергетической эффективности (СЭЭ) многоантенной системы является более информативной 

по сравнению с отдельным анализом ее выигрыша разнесения или мультиплексирования. На основе показателя 

СЭЭ проанализирована оптимальность известных методов передачи. Показано, что для MISO 12  (Multiple 

Input – Single Output) наиболее эффективным является метод Аламоути, для MIMO 22  – метод Golden, а 

для симметричных MIMO большей размерности – совершенные Perfect-коды. Доказано, что увеличение 

размерности MIMO улучшает ее спектрально-энергетическую эффективность, однако связано с усложнением 

процессов передачи / обработки сигналов. Проведен анализ СЭЭ ортогональных и квазиортогональных 

методов пространственно-временного блочного кодирования сигналов для MISO. Показано, что системы 

MISO и несимметричные MIMO значительно уступают симметричным по СЭЭ. Продемонстрировано, что 

показатель СЭЭ может быть использован для анализа (сравнения) как существующих, так и перспективных 

методов передачи информации. 

Ключевые слова: МІМО, пространственное разнесение и мультиплексирование, помехоустойчивость, 

спектрально-энергетическая эффективность, оптимальность. 

Solodovnyk V.I. Analysis of multiple-antenna systems in terms of spectral-energy efficiency. 

The analysis of the capabilities of single-antenna wireless communication systems is carried out and their 

inability to provide high rates of speed and noise immunity of information transmission under conditions of limited 

frequency-energy resources is shown. Using space as an additional measure of transmission in multiple-antenna MIMO 

systems (Multiple Input – Multiple Output) can significantly increase the spectral and energy efficiency without 

increasing the frequency band and transmitter power. It is shown that adaptive switching between the modes of spatial 

diversity, multiplexing and beamforming of the transmitter, taking into account the statistical parameters of the 

channel, in combination with the adaptive modulation and coding method, provides a significant increase in the speed 
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and noise immunity of information transmission, but complicates the processing of signals. The key parameters for 

evaluating the effectiveness of MIMO systems are considered: diversity gain and multiplexing gain. It is proved that the 

assessment of the generalized parameter of spectral-energy efficiency (SEE) of a multiple-antenna system is more 

informative compared to a separate analysis of its diversity gain or multiplexing gain. Based on the SEE parameter, the 

optimality of the known transmission methods is analyzed. It is shown that for MISO 12  (Multiple Input – Single 

Output), the Alamouti method is most effective, for MIMO 22  – Golden method, and for symmetric MIMOs of 

higher dimension – Perfect codes are the best. It is proved that an increase in the MIMO dimension improves its 

spectral-energy efficiency, however, it is associated with a complication of signal transmission / processing processes. 

The SEE analysis of orthogonal and quasi-orthogonal methods of space-time block coding of signals for MISO is 

carried out. It is shown that MISO and asymmetric MIMO systems are significantly inferior to symmetric ones in SEE. 

It is demonstrated that the SEE parameter can be used to analyze (compare) both existing and promising methods of 

information transmission. 

Keywords: MIMO, spatial diversity and multiplexing, noise immunity, spectral-energy efficiency, optimality. 

 

Постановка задачі в загальному вигляді. Останнє десятиліття пов’язане зі стрімким 

зростанням кількості безпроводових засобів зв’язку з одночасною потребою користувачів 

забезпечувати високу швидкість та завадостійкість передачі великих обсягів інформації. 

Одним з головних завдань систем безпроводового зв’язку (СБЗ) є підвищення ефективності 

використання обмежених просторово-частотно-енергетичних ресурсів. Під ефективною 

передачею інформації розуміють одночасне забезпечення спектральної (СЕ), енергетичної 

(ЕЕ) та економічної ефективності. Пошук методів, що дозволяли б передавати більше 

інформаційних біт у кожному Герці смуги частот, є важливою науковою задачею. Розробка 

СБЗ п’ятого покоління 5G пов’язана з використанням міліметрового діапазону частот  

(10-90 ГГц) [1], проте забезпечення якісного функціонування об’ємних інформаційних 

застосунків, мультимедійних послуг та технологій майбутнього (віртуальна реальність, 

Інтернет речей та розумні міста) [2] залишається складним завданням, особливо зважаючи на 

специфіку розповсюдження радіохвиль зазначеного діапазону. 

Одноантенні безпроводові системи зв’язку (Single Input – Single Output, SISO) 

неспроможні забезпечити високі показники швидкості передачі інформації з низьким рівнем 

ймовірності бітової помилки 
пом

P  (Bit Error Rate, BER), оскільки багатопроменеве 

розповсюдження радіосигналів призводить до випадкових завмирань, що знижують 

завадостійкість систем SISO. Через такі завмирання постійне використання високо 

спектрально-ефективних багатопозиційних ансамблів сигналів фазової (Phase Shift Keying, 

M-PSK) або квадратурно-амплітудної модуляції (Quadrature Amplitude Modulation, M-QAM) з 

64M  є енергетично неефективним, а іноді неможливим. 

Підвищити середню СЕ без втрати завадостійкості дозволяє метод адаптивної модуляції 

та кодування (Adaptive Modulation and Coding, АМС), що полягає у динамічній зміні розміру 

ансамблю сигналу M та швидкості коректуючого коду (Forward Error Correction, FEC) у 

відповідності до стану каналу [3, 4]. 

Для досягнення високої швидкості та завадостійкості передачі інформації ефективне 

використання тільки частотно-енергетичного ресурсу є недостатнім. Застосування простору 

як додаткового виміру передачі інформації дозволяє використовувати концепцію адаптивної 

передачі ефективніше у багатоантенних системах МІМО. Технологія МІМО використовує 

явище багатопроменевості (просторової селективності безпроводових каналів) для 

підвищення ЕЕ та / або СЕ без збільшення смуги частот та потужності передавача. Основні 

варіанти використання багатоантенних систем: просторове рознесення (Spatial Diversity, SD), 

просторове мультиплексування (Spatial Multiplexing, SМX), формування діаграми 

направленості (Beamforming, BF). Зазначені переваги зумовили введення МІМО до сучасних 

стандартів безпроводового зв’язку (LTE, WiMAX IEEE 802.16, Wi-Fi IEEE 802.11) [5] та 

визначення технології багатоелементних антен основним компонентом СБЗ наступних 

поколінь [6]. 

Зазвичай ефективність системи МІМО з оцінюють двома ключовими параметрами: 

виграш рознесення d  (Diversity Gain, DG) та виграш мультиплексування r  (Multiplexing 
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Gain, MG). Виграш DG, d  визначає динаміку зменшення помP  з ростом співвідношення 

сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR) в області великих SNR. Вирішення задачі пошуку 

оптимального просторово-часового блочного коду 
опт

STBC
С  (Space-Time Block Coding, STBC), 

що мінімізує помP , зводиться до 

, ,...,2,1,
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де 
STBC

С  – метод з сімейства ортогонального (Orthogonal), квазіортогонального (Quasi- 

Orthogonal) та неортогонального (Non-Orthogonal) просторово-часового блочного кодування 

STBC, 
зад

Тx  та 
зад

Rx  – задана кількість передавальних та приймальних антен, відповідно; 

зад
R  – заданий показник СЕ, [біт/с/Гц]; 

i
F  – діапазон SNR, що реалізований системою 

передачі. 

Виграш MG r  визначає динаміку збільшення СЕ з ростом SNR. Задача пошуку 
опт

STBC
С , 

що максимізує СЕ, вирішується так: 
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де доппомP  – допустиме значення ймовірності бітової помилки. 

Більшість досліджень зазвичай спрямовані на розробку методів, що дозволяють 

максимізувати або d , або r . Слід зауважити, що максимізація одного виграшу не 

обов’язково максимізує інший; більш того, збільшення MG майже завжди супроводжується 

зменшенням DG, і навпаки. 

Метою розробки методів рознесення сигналів на прийомі [7, 8], на передачі [9 – 11] та 

одночасного рознесення на прийомі та передачі [12] є підвищення завадостійкості передачі 

інформації та, відповідно, максимізація DG. Методи просторового мультиплексування 

сигналів [13, 14] максимізують MG за рахунок передачі незалежних інформаційних потоків 

по паралельним просторовим каналам. Перші методи [7 – 12] не є оптимальними з погляду 

MG, останні [13, 14] потребують удосконалення в частині DG. Просторово-часові блочні 

коди, що одночасно забезпечують просторове рознесення та мультиплексування 

існують [15]. Інтуїтивно здається, що вибір таких досконалих (Perfect) кодів РSTBC [15, 16] є 

очевидним та беззаперечним, проте ціною оптимальності PSTBC є надвисока складність 

декодування сигналів, що на сучасному етапі розвитку схемотехніки не дозволить практично 

реалізувати її в компактних та недорогих мобільних терміналах (МТ). Висока обчислювальна 

складність Perfect-кодів зумовлює необхідність використання потужних дорогих цифрових 

процесорів обробки сигналів не тільки на базових станціях (БС), але й у МТ, внаслідок чого 

економічна ефективність PSTBC є низькою. 

Оскільки для довільної структури MIMO єдиного оптимального коду для будь-яких 

статистичних параметрів безпроводового каналу зв’язку не існує, розроблено методи [17 – 

19], що дозволяють адаптивно перемикатися між режимами SD, SMX та BF з урахуванням 

стану каналу. Така динамічна зміна режимів у системах AMS (Adaptive MIMO Switching) 

[20] є ефективнішою порівняно з неадаптивними системами, спроектованими на «найгірший 

випадок», тобто таких, що забезпечують фіксовані СЕ та 
пом

P  навіть при SNR, що дозволяють 

підвищити швидкість та завадостійкість передачі інформації. У [21, 22] розроблено системи, 
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що дозволяють одночасно реалізувати концепцію АМС та перемикання режиму МІМО 

(АМS). Критеріями вибору методу рознесення або мультиплексування є визначник ( det ) 

канальної матриці (КМ) або її число обумовленості [23], мінімальна евклідова відстань між 

елементами кодової книги або точками прийнятого ансамблю сигналів [24], миттєве 

значення СЕ [21] та інші. У будь-якому випадку, перемикання між режимами ускладнює 

процеси передачі або обробки сигналів на приймачі та вимагає зворотнього каналу. 

Наявність на передавачі інформації про стан каналу (Channel State Information, CSI) у Closed-

Loop системах дозволяє збільшити швидкість передачі та зону покритя завдяки 

прекодуванню (попередньої обробки) сигналу. Вимоги до швидкості передачі у зворотньому 

каналі є дуже високими, оскільки CSI повинна досягти передавача із затримкою меншою, 

ніж інтервал кореляції завмирань. У Open-Loop системах, де функціонування зворотнього 

каналу неможливе з різних причин (наприклад, високий рівень нестаціонарності), оцінка CSI 

відбувається за пілот-сигналами, збільшення кількості яких підвищує точність визначення 

елементів КМ, проте зменшує корисне навантаження [25]. 

Оскільки вирішення задачі вибору оптимального просторово-часового коду за 

показниками мінімальної 
пом

P  (1) та максимальної СЕ (2) пов’язана з об’єктивним 

протиріччям, оцінку оптимальності будь-якого STBC слід звести до аналізу рівня 

одночасного досягнення ним виграшів рознесення та мультиплексування – показника 

спектрально-енергетичної ефективності (СЕЕ). 

Аналіз сучасних публікацій. У [26] показано, що будь-який метод просторово-

часового кодування сигналів може одночасно забезпечити виграші рознесення та 

мультиплексування, проте між DG та MG завжди є баланс (Diversity / Multiplexing Tradeoff, 

DMT). Баланс рознесення/мультиплексування DMT – це показник спектрально-енергетичної 

ефективності будь-якого методу передачі, визначення якого є важливішим порівняно з 

окремою оцінкою його максимального DG чи MG. Залежність DG від MG, що досягається 

методом кодування, – показник СЕЕ, що характеризує його оптимальність або 

субоптимальність за показниками завадостійкості та швидкості передачі, що враховані 

одночасно. Згаданий підхід [26] використано в іноземних джерелах [27 – 29] для оцінки 

ефективності методів передачі. У [30] його розширено для SNR, що представляють 

практичний інтерес, а у [31] доведено, що він працює для більшого числа просторово-

часових кодів у порівнянні з методами, наведеними у першоджерелі [26]. Однак, у роботах 

[26 – 31] мало уваги присвячено несиметричним МІМО, а також ортогональним та 

квазіортогональним методам просторово-часового кодування сигналів. 

Метою даної статті є аналіз ортогональних та квазіортогональних методів просторово-

часового блочного кодування сигналів у багатоантенних системах зв’язку на основі 

показника спектрально-енергетичної ефективності. 

Виклад основного матеріалу. 

Модель МІМО системи. Розглядається когерентна МІМО система RxTx  у 

квазістатичному релеївському каналі із завмираннями. Спрощена структурна схема такої 

системи наведена на рис. 1. Інформація про стан каналу CSI передавачу невідома, на прийомі 

оцінку CSI та синхронізацію вважаємо ідеальними. На вхід кожного приймача надходить 

вектор сигналів y  розмірності DRx , що є сумою спотвореного каналом корисного 

сигналу та шуму: 

nHsy , 

де s  – вектор сигналів розмірності DTx , що підготовлений для одночасної передачі Tx  

передавальними антенами протягом довжини кодового слова D , H  – матриця комплексних 

канальних коефіцієнтів (КМ) розмірності TxRx , що залишається постійною протягом D  

та змінюється з кожним кодовим словом, n  – вектор комплексного адитивного білого 

гаусівського шуму AWGN (Additive White Gaussian Noise) розмірності DRx  з нульовим 

середнім та дисперсією 
2
. 
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Рис. 1. Структурна схема системи МІМО 

 

Завадостійкість та пропускна спроможність SISO, SIМO, MISO та МІМО у 

каналах із завмираннями.  

Причинами багатопроменевого поширення є дифракція, рефракція та відбиття сигналів 

від різних об’єктів на шляху розповсюдження, а також мобільність передавача або/та 

приймача. Надійніший прийом сигналу може бути забезпечений завдяки передачі його копій 

кількома різними шляхами, оскільки принаймні одна з копій з високою ймовірністю буде 

кращою за інші. 

Відомо, що у СБЗ типу SISO ймовірність 
пом

P  в області великих SNR  зменшується 

пропорційно 
1SNR . У системах типу SIМO (Single Input – Multiple Output) та МІSО з 

максимальним виграшем рознесення Rxd  та Txd , відповідно, завадостійкість прийому 

сигналу збільшується: 
dSNRSNRP )(

пом
. Система МIМO з максимальним виграшем 

рознесення RxTxd  забезпечує експоненційне зменшення 
RxTxSNRР

пом
 завдяки 

збільшенню кількості незалежних шляхів, що проходить сигнал. 

За Шенноном [32], пропускна спроможність визначається як максимальна кількість 

інформації, що може бути надійно передана по каналу зв’язку. При високих SNR пропускна 

спроможність SISO збільшується за логарифмічним законом та залежить від нормованого 

комплексного коефіцієнту передачі каналу h . Наявність додаткових приймальних або 

передавальних антен (SIМO або МІSО) також збільшує пропускну спроможність 

логарифмічно [33]. Слід зауважити, що при відсутності CSI на передавачі SIМO забезпечує 

більшу пропускну спроможність, ніж МІSО, завдяки когерентній обробці сигналу; МІSО у 

такому випадку не дає виграшу розстановки (Array Gain, AG). 

Багатоелементні антени дозволяють лінійно збільшувати швидкість передачі інформації 

з ростом кількості передавальних антен при середніх-великих SNR. Ергодична пропускна 

спроможність МІМО-каналу [33] 

)HHI(log
H

Rx

Tx

SNR
С det

2
 

при великих SNR апроксимується  

)(log)( 1,min
2

o
Tx

SNR
RxTxС , 

де  – математичне очікування, 
Rx

I  – одинична матриця розміру Rx , H)(  – оператор 

ермітового транспонування, det  – детермінант матриці-суми розміру RxTx , )1(o  – 

доданок, що не залежить від SNR ; нормування Tx/1  враховує рівномірний розподіл 

середньої потужності передавача по каналах. У таблиці 1 коротко узагальнено показники 

завадостійкості та пропускної спроможності різних систем. Коефіцієнти передачі сигналів у 

напрямку і-ї приймальної антени 
i

h  (SIMO) та від j-ї передавальної антени 
j

h  (MISO) 
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вважаються відомі тільки приймачу. 

Таблиця 1 

Система Ймовірність бітової 

помилки 

Нормована пропускна 

спроможність, біт/с/Гц 

SISO 1SNRР
пом

 )(log
2

2
1 hSNRС  

SIМO Rx

пом
SNRР  )(log

2

1
2

1
Rx

i
i

hSNRС  

МІSО Tx

пом
SNRР  

)(log
2

1
2

1
Tx

i
i

h
Tx

SNR
С  

МІМО RxTx

пом
SNRР  

)(log 1,min
2

o
Tx

SNR
RxTxС  

 

Очевидно, що пропускна спроможність МІМО пропорційна RxTx,min  [33], тобто 

обмежена мінімальною кількістю передавальних чи приймальних антен. Таким чином, 

пропускна спроможність МІМО системи у некорельованому релеївському каналі на кожні 

3 дБ збільшення SNR дає приріст СЕ RxTx,min  [біт/с/Гц], у той час як у SISO такий 

приріст не перевищує одного додаткового [біт/с/Гц] [34]. Слід зауважити, міжантенна 

кореляція може значно зменшити пропускну спроможність МІМО системи [25]. 

Оцінка оптимальності довільного методу просторово-часового кодування сигналів 

за показником СЕЕ. У [26] запропоновано виграші мультиплексування r  та рознесення 

)(rd  асимптотично, при великих SNR, визначати так: 

    
SNR

SNRR
r

SNR

2
log

)(
lim , 

SNR

SNRР
rd

SNR log

)(log
)( помlim ,      (3) 

де )(log
2

SNRrR  – СЕ; відсутність позначення основи log  у розрахунку )(rd  пов’язана з 

тим, що зазначена формула справедлива для відношення логарифмів з будь-якою 

(однаковою) основою. Максимальні DG та MG, відповідно, не перевищують 

RxTxrRxTxrd ,min,
maxmax

)( . Крива СЕЕ будь-якого методу показує, що кожному 

виграшу мультиплексування r  відповідає виграш рознесення )(rd . Будь-яка приймально-

передавальна структура може досягати чи бути далекою від оптимальної кривої СЕЕ. 

Якщо канал є незмінним протягом тривалості кодового слова D  та виконується умова 

1RxTxD , оптимальний виграш рознесення 

    ))(()(* rRxrTxrd , ),(min,...,1,0 RxTxr .     (4) 

Вираз (4) пояснюється так: якщо із загальної кількості Tx  та Rx  антен r  

передавальних та r  приймальних антен використовується в інтересах мультиплексування, то 

решта )( rTx  та )( rRx  антен забезпечують рознесення сигналів. 

У [31] доведено, що TxD  є достатньою умовою для виконання (4). Для просторових 

кодів типу VBLAST [14] з RxTxD ,1  при Txr ,0  )/()( TxrRxrd 1  [31]. 

Для МІМО довільної розмірності оптимальна крива СЕЕ є кусково-лінійною функцією, 

що з’єднує точки RxTxrrdr  ,min,...,1,0,,  (рис. 2). 

Слід зауважити, що значення 0r  на горизонтальній вісі означає, що швидкість 

передачі не зростає поліноміально зі збільшенням SNR. Аналогічно, 0)(rd  свідчить про 

неможливість експоненційного зменшення 
пом

P . Важливо, що значення rd  та r  на кривій 

CЕЕ асимптотичні, та не є достатніми для точного розрахунку 
пом

P  та СЕ, а лише кількісно 

визначають динаміку зміни вказаних показників. У деяких джерелах [34] MG трактують як 

наявність у системи МІМО можливості забезпечити приріст СЕ у розмірі r  біт/с/Гц на кожні 

3 дБ SNR . 
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Рис. 2. Крива СЕЕ довільної МІМО при 1RxTxD  [26] 

 

Аналіз оптимальності відомих методів для невеликих багатоантенних систем 

MISO 12 , 13 , 14 . Умову 2 ,1 DRx  задовольняють ортогональні просторово-

часові блочні коди (Orthogonal Space-Time Block Codes, OSTBC) [10], структуру 

породжувальних матриць яких наведено у таблиці 2. Для двох передавальних антен єдиною 

відомою матрицею з кодовою швидкістю 1 є OSTBC Аламоуті G2. На сьогодні, не існує 

ортогональних матриць, що задовольняють 1 ,2Tx . Умова ортогональності 

породжувальної матриці просторово-часових кодів G3, G4, Н3 та Н4 виконується за рахунок 

втрати кодової швидкості (як наслідок – зменшення виграшу мультиплексування r ). 

Коди OSTBC G3 та G4 забезпечують лише 0,5 r , проте переважають за завадостійкістю коди 

Н3 та Н4, відповідно. Втрата виграшу мультиплексування MG у останніх згаданих OSTBC є 

меншою порівняно з G3, G4 (MG складає 0,75 r ). 

Таблиця 2 

OSTBC, G2 
1  

OSTBC, G3 

21 /  

OSTBC, H3 

43 /  

OSTBC, G4 

21 /  

OSTBC, H4 

43 /  

12

21

ss

ss
,  

 

)(  – 

оператор 

комплексно

го 

спряження 

231

143

412

321

234

143

412

321

sss

sss

sss

sss

sss

sss

sss

sss

 
23

13

12

321

0

0

0

ss

ss

ss

sss

 

1231

2143

3412

4321

1234

2143

3412

4321

ssss

ssss

ssss

ssss

ssss

ssss

ssss

ssss

 
123

213

312

321

0

0

0

0

sss

sss

sss

sss

 

QOSTBC, 1 QOSTBC-Rotated, 1 

1234

2143

3412

4321

ssss

ssss

ssss

ssss

 

4

1234

2143

3412

4321

/

,

je

ssss

ssss

ssss

ssss

 

На рис. 3 та 4 наведено залежності MG від DG методів ортогонального (OSTBC) та 

квазіортогонального (Quasi-OSTBC, QOSTBC) [11] просторово-часового блочного кодування 
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у MISO 12 , 13 , 14 . Код Аламоуті в MISO 12  є оптимальним, оскільки для крива G2 

досягає оптимальної кривої СЕЕ (рис. 3). Показник СЕЕ просторово-часових кодів G3, G4, Н3 

та Н4 не є оптимальним через втрату кодової швидкості (рис. 3 та 4). Однак якщо цільовою 

функцією системи передачі є мінімізація 
пом

P , слід обирати саме ортогональні коди з 

мінімальною , що забезпечують максимально можливе ”розпорошення” сигналів у 

просторі та у часі. На жаль, такі породжувальні матриці OSTBC неспроможні забезпечити 

великий MG, а тому для великих швидкостей передачі інформації необхідно обирати 

неортогональні матриці (Non-OSTBC, NOSTBC) [14]. 

Частковим випадком NOSTBC є QOSTBC, що забезпечують 1 (таблиця 3), проте 

умова ортогональності породжувальної матриці виконується частково. Через це їх виграш 

рознесення поступається аналогічному показнику OSTBC. Цей недолік QOSTBC може бути 

усунено завдяки повороту точок ансамблю сигналів M-PSK та M-QAM на певні кути у 

QOSTBC-Rotated [25] (таблиця 3). Спектрально-енергетична ефективність QOSTBC-Rotated є 

високою та співпадає з оптимальною залежністю MG від DG. Обчислювальна складність 

декодування QOSTBC є вищою порівняно з OSTBC, оскільки відбувається не посимвольно, а 

по парах або четвірках символів. 

1

2

3

0,5 1 1,5

0

)(rd

r

4

оптимальні

Аламоуті

OSTBC H4

OSTBC G4

QOSTBC-

Rotated

 
 

Рис. 3. Залежність виграшів MG від DG методів OSTBC, QOSTBC-Rotated  

у MISO 12  та 14 , 2D  
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3

0,5 1 1,5

0

)(rd

r

оптимальна

OSTBC H3
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Рис. 4. Залежність виграшів MG від DG методів OSTBC у MISO 13 , 2D  

Симетричні MIМO. Найвідомішими методами для найменшої MIМO 22  є 
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ортогональний Аламоуті G2, неортогональні VBLAST з породжувальною матрицею 
21

ss  та 

Golden [16] з матрицею 251де,
1

1

4132

3241

/)(
ssjss

sssjs
. Криві СЕЕ 

зазначених методів у МІМО 22  зображено на рис. 5. 

1

2

3

4

0,5 1 1,5 2

VBLAST

Golden = оптимальна 

Аламоуті

)(rd

0
r

 
Рис. 5. Криві СЕЕ методів Аламоуті, VBLAST та Golden у МІМО 22  

 

Зважаючи на повне співпадіння з оптимальною кривою коду Golden, а також частково-

кусочне наближення до оптимальної кривих OSTBC Аламоуті та VBLAST, усі три матриці 

стали невід’ємною частиною сучасних стандартів СБЗ. У WiMAX просторово-часові коди 

Аламоуті, VBLAST та Golden відомі як матриці А, В та С, відповідно [5]. 

Збільшення розмірності МІМО шляхом поступового додавання по одній передавальній 

та приймальній антені дозволяє значно збільшити виграші рознесення та мультиплексування. 

Криві СЕЕ МІМО 22 , 33  та 44  наведено на рис. 6. 

 

3

6

9

12

1 2 3 4

15

22

33

44

0

)(rd

r
 

Рис. 6. Криві СЕЕ МІМО 22 , 33  та 44  

 

Несиметричні MIМO. У багатоантенних системах виконання умови RxTx  

необов’язкове. Інтерес представляє також аналіз випадків RxTx  та RxTx . На рис. 7 

проаналізовано МІМО 23 , 32 , 25  та 52 , що є розповсюдженим випадком взаємодії 

МТ, укомплектованого парою приймально-передавальних антен ( 2RxTx ) та БС з 

більшою кількістю антен. Сучасні досягнення в області схемотехніки та діапазони частот 

дозволяють виготовляти МТ з 2RxTx , тому аналіз СЕЕ МІМО 34 , 43 , 35  та 

53  також є важливим. Показник СЕЕ МІМО більших розмірностей є вищим порівняно з 
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меншими за розмірами багатоантенними системами. Очевидно, що несиметричні МІМО 

значно поступаються симетричним за показниками максимальних DG та MG (рис. 6, 7), 

оскільки RxTxdrd )()( 0
max

 та RxTxr ,min
max

. 

3

6

9

12

1 2

15

)(rd

0
r

3

52,25

53,35

32,23

43,34

 
Рис. 7. Криві СЕЕ МІМО різних розмірностей 

 

Такий аналіз показників СЕЕ для розробників методів просторово-часового кодування 

та зацікавлених науковців є продуктивним під час вирішення наступних задач. 

Приклад. Нехай )(rd  та r  – виграші рознесення та мультиплексування – визначаються 

за (1). Вважаємо, що )(rd  та r  наближено задовольняють баланс у (2). Визначити 

максимальний DG, який може забезпечити система з наступними параметрами: 

Варіант 1. МІМО 4RxTx  при СЕ 14R  біт/с/Гц та 21SNR  дБ. 

Рішення. При разів 125,94  дБ21SNR  забезпечити 14R  біт/с/Гц можливо при 

1494,125
2

logr . Тоді 2714 /r . Таким чином, пара антен використовується для 

мультиплексування, а решта дві передавальні антени – для рознесення 

42424 ))(())(()( rRxrTxrd . Отже, при заданих умовах, очікується зменшення 
4

пом
SNRSNRSNRP d

)( . 

Варіант 2. МІМО 8RxTx  при СЕ 16R  біт/с/Гц та 6SNR  дБ. 

Рішення. При рази 4  дБ6SNR  забезпечити 16R  біт/с/Гц можливо при 

164
2

logr . Тоді 8216 /r . Таким чином, всі доступні антени використовуються для 

мультиплексування, а максимальний DG 08888 ))(())(()( rRxrTxrd . Отже, така 

система МІМО 88  при вимозі 16R  біт/с/Гц неспроможна забезпечити експоненційне 

зменшення 
пом

P , оскільки завадова обстановка складна. Необхідно збільшити SNR . 

Варіант 3. МІМО 5,3 RxTx  при СЕ 8R  біт/с/Гц та 12SNR  дБ. 

Рішення. При разів 15,85  дБ12SNR  забезпечити 8R  біт/с/Гц можливо при 

885,15
2

logr . Тоді 248 /r . Таким чином, пара антен використовується для 

мультиплексування, а одна Tx  – для рознесення 32523 ))(())(()( rRxrTxrd . 

Отже, при заданих умовах, очікується зменшення 
3

пом
SNRSNRP )( . 

Вплив похибки оцінки канальної матриці на ефективність МІМО-систем. Під час 

дослідження ефективності СБЗ у даній роботі вважаємо CSI ідеально відомою приймачу. На 

практиці в реальних СБЗ канальну матрицю можливо оцінити лише з деяким допустимим 

відхиленням. Збільшення кількості пілотних даних (службової інформації) для підвищення 

точності визначення елементів КМ призводить до зменшення корисного навантаження у 

кожному блоці. 

Число обумовленості КМ є важливим індикатором стійкості вирішення задачі пошуку 
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переданої комбінації цифрових символів за критерієм максимальної правдоподібності 

(Maximum Likelihood, ML) за умови неточної оцінки елементів КМ. Число обумовленості 

cond (H) є кількісною оцінкою обумовленості. Важливо, що )H(cond1 . При цьому КМ 

класифікуються на три групи: добре, середньо та погано обумовлені (таблиця 3). 

Таблиця 3 

КМ, обумовленість Чим досягається )H(cond  

Добра Щільна міська забудова з сильним рівнем 

багатопроменевості у каналі 

1 … 10 

Середня Невеликий рівень багатопроменевості, є 

міжканальна інтерференція 

10 … 100 

Погана Сильна кореляція між підканалами 100 … 1000 

 

Слід зауважити, що обумовленість ортогональних КМ завжди є доброю, а тому 

корельованість трас розповсюдження, міжканальна інтерференція та фазові зсуви через 

нестаціонарну поведінку каналу мають набагато більший негативний вплив на 

неортогональні КМ порівняно з ортогональними. Ось чому в умовах частотно-часової 

селективності каналу та низьких SNR системи типу VBLAST неспроможні конкурувати з 

OSTBC. 

Результати досліджень та експериментів [35] показують, що погано обумовлені КМ 

програють за завадостійкістю не менше 10 дБ (при 
5

пом
10P ) канальним матрицям з доброю 

обумовленістю навіть без урахування помилок в оцінюванні їх коефіцієнтів. Велика помилка 

при оцінюванні елементів неортогональних КМ призводить до деградуючого впливу на 

завадостійкість систем типу VBLAST та Golden. 

Висновки. Таким чином, оцінка ефективності будь-якого методу просторово-часового 

кодування сигналів у багатоантенних системах МІМО може бути проведена шляхом 

одночасного врахування виграшів рознесення та мультиплексування. Показник спектрально-

енергетичної ефективності (СЕЕ) характеризує спроможність методу одночасно досягнути 

відповідних рівнів завадостійкості та швидкості передачі інформації. На основі такого 

підходу у даній роботі проаналізовано різні просторово-часові блочні коди та визначено: 

1. Для MISO 12  ортогональний метод ОSTBC Аламоуті є оптимальним за 

показником СЕЕ. 

2. Для MISO з 2Tx  просторове мультиплексування неможливе. Відомі 

ортогональні методи просторово-часового кодування не є оптимальними за показником СЕЕ, 

оскільки втрачають кодову швидкість за рахунок структури породжувальної матриці. 

Квазіортогональні методи з поворотом точок ансамблю сигналів QOSTBC-Rotated є 

оптимальними для МІSО з 4Tx . 

3. Для МІМО 22  оптимальним є метод Golden. Недоліком та, одночасно, 

стримуючим фактором для його широкого застосування у мобільних терміналах є висока 

обчислювальна складність, характерна для всього сімейства Perfect-кодів. 

4. Збільшення розмірності МІМО значно покращує її ефективність за показником 

СЕЕ, однак обмеженнями при цьому є частотний діапазон, міжантенні завади та економічна 

ефективність практичної реалізації таких багатоантенних систем.  

5. Вибір ОSTBC забезпечує низькі показники спектральної ефективності (СЕ) та 

ймовірності бітової помилки. Неортогональні коди NОSTBC, забезпечуючи високі 

показники СЕ, потребують удосконалення в частині енергетичної ефективності. 

6. Несиметричні МІМО суттєво поступаються симетричним за показником СЕЕ. 

Оцінка ефективності багатоантенних систем на основі згаданого підходу може бути 

корисна для аналізу (порівняння) як існуючих, так і перспективних методів передачі 

інформації. 

Напрямком подальших досліджень є аналіз показника СЕЕ методів просторового 

рознесення і мультиплексування сигналів та визначення граничних умов їх застосування, з 
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урахуванням рівня частотно-часової селективності каналу, співвідношення сигнал/шум та 

допустимого значення ймовірності бітової помилки. 
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