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Optimizarea resurselor sistemului prin identificarea unei 
configuraţii optime a unei arhitecturi liniare de antene MIMO 

Irina Ioana VERMEŞAN1, Tudor PALADE1, Emanuel PUŞCHIŢĂ1,  

Ancuţa MOLDOVAN1, Rebeca COLDA1, Ion BOGDAN2 

Abstract. Utilizarea mai multor elemente de antenă 

la partea de emisie şi de recepţie a unui sistem 

MIMO (Multiple Input Multiple Output), duce la 

creşterea capacităţii şi reducerea efectelor propa-

gării multicale. În urma analizării rezultatelor obţinute 

în MaLlab 7.1 referitoare la capacităţile obţinute 

pentru diferite configuraţii utilizate în medii de 

transmisie diferite, caracterizate de specificaţiile 

IEEE 802.11n, lucrarea propune optimizarea arhi-

tecturilor liniare de antene, din punct de vedere al 

numărului de elemente utilizate, a distanţei inter-

element şi a capacităţii maxime oferite. 

Cuvinte cheie: MIMO (Multiple Input, Multiple Output), 

coeficieţi de corelaţie, distanţă interlement, mediu de 

propagare, capacitate. 

Abstract. The use of multiple antennas at both 

transmitter and receiver end in a MIMO (Multiple 

Input Multiple Output) system promises the increase 

of capacity andthe decrease of multi-path inter-

ference. Analyzing the Matlab 7.1 capacity results 

for different antenna element configurations used in 

different propagation environments characterized by 

the IEEE 802.11n conditions, this paper proposes 

the optimization of a linear antenna elements array, 

from the used number of antenna elements, the 

antenna spacing and the maximum capacity 

perspective. 

Key words: MIMO (Multiple Input Multiple Output), 

correlation coefficients, antenna spacing, propagation 

environments, capacity. 

 

Introducere 

Utilizarea1în2sistemele MIMO (Multiple Input 

Multiple Output) a antenelor multiple la emisie şi la 

recepţie, aduce îmbunătăţiri sistemului din punct de 

vedere al creşterii ratelor de transmisie şi reducerea 

interferenţelor datorită utilizării schemelor de diversitate 

spaţială în medii de propagare bogate în reflexii. 

Prezenţa unui mediu cu reflexii multiple, face ca 

sistemul MIMO să fie mai eficace prin crearea mai 

multor sub-canale de propagare independente, astfel 

obţinându-se o capacitate mai mare, peste aceeaşi 
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bandă de frecvenţă, de până la n=min(N, M) ori, faţă 

de cazul în care se utilizează o singură antenă; N 

reprezinţa numărul de antene de emisie, iar M 

numărul antenelor de recepţie. Capacitatea pe care 

un astfel de sistem o poate oferii, depinde de 

numărul de sub-canale, caracteristicile şirului de 

elemente (numărul de elemente, distanţa dintre ele, 

etc.), raportul SNR (Signal to Noise Ratio) precum şi 

caracteristiciile mediului de propagare. 

Pentru evaluarea cât mai corectă a unui sistem 

wireless care utilizează şiruri de antene, este 

importantă cunoaşterea cât mai reală a mediilor de 

transmisie, deci a parametrilor care caracterizează 

propagarea undelor în mediile respective: AoA 
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(Angle of Arrival) unghiul sub care unda este 

recepţionată, AoD (Angle of Departure) unghiul sub 

care unda este transmisă, AS (Angle Spread) unghiul 

de împrăştiere al grupului (cluster-ului) de unde, 

numărul de grupuri pe care undele le formează la 

recepţie, distribuţia puterii a undelor şi întârzierile lor. 

Un model de canal utilizat pentru analizarea 

canalului MIMO este modelul Kronecker. El adoptă 

principiul separabilităţii, în sensul că proprietăţile de 

corelaţie de la transmisie sunt modelate indepen-

dent faţă de cele de la recepţie. 

În această lucrare, pe baza parametrilor fizici de 

propagare a undelor în diferite medii de transmisie, 

specificaţi în draftul IEEE802.11n, şi cu ajutorul 

matricilor de corelaţie de la emisie şi de la recepţie, 

s-au calculat matricile de canal corespunzatoare 

mediilor de transmisie; acestea au ajutat la deter-

minarea capacităţii sistemului. În final, pentru fiecare 

mediu de propagare în parte, s-a determinat 

numărul optim de antene şi distanţa inter-element 

necesară pentru a oferii o capacitate maximă, pentru 

anumite condiţii impuse sistemului. 

Prima sectiune a lucrării reprezintă o scurtă 

introducere în tehnica MIMO şi aminteşte câteva 

dintre principiile cheie pe care aceasta le utilizează. 

Secţiunile 2-5 sunt o scurtă abordare teoretică despre 

modelul sistemului MIMO, modelul IEEE 802.11n, 

modelul de canal Kronecker şi capacitatea siste-

mului MIMO. Secţiunea 6 prezintă pasii urmaţi în 

implementare, iar în secţiunea 7 sunt descrise şi 

interpretate rezultatele, urmată de secţiunea de 

concluzii, secţiunea 8. 

Modelul sistemului MIMO 

Modelul sistemului MIMO este alcătuit din N 

elemente de antene de transmisie şi M elemente de 

antene de recepţie. Un astfel de sistem este ilustrat 

în figura 1. 

 
 

Fig. 1. Diagrama de principiu a unui sistem MIMO 
 

În contrast cu sistemele de comunicaţii conven-

ţionale cu o singură antenă emiţătoare/ receptoare, 

sistemele MIMO sunt echipate cu antene multiple la 

ambele capete. 

Ca şi o consecinţă, sistemul trebuie să fie caracte-

rizat din punct de vedere al tuturor perechilor de 

antene. Un canal MIMO linear, variant în timp este 

reprezentat de matricea canalului H(t,τ) de dimensiune 

(M x N): 
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hij(t, τ) denotă răspunsul la impuls al canalului 

între antena j de transmisie şi antena i de recepţie. 

Relaţia 1 include caracteristicile antenelor (tipul, 

configuraţia etc.) şi poate fi folosită pentru formu-

larea unei relaţii care să descrie integral sistemul 

MIMO. Astfel, relaţia între vectorul de lungime N a 

semnalului transmis x(t) şi vectorul de lungime M a 

semnalului recepţionat y(t) este dată de: 

 ( ) ( , ) ( , ) ( )y t H t s t d n t
τ

= τ τ τ +∫              (2)  

unde n(t) reprezintă zgomotul şi interferenţe [i]. 

Dacă canalul este invariant în timp, matricea H nu 

mai este dependentă de t. Pentru canale cu caracte-

ristică plată în domeniul frecvenţei, relaţia între intrarea 

şi ieşirea canalului MIMO este dată în [ii] de relaţia: 

 y PHx n= +  (3)  

unde: y este vectorul simbolurilor receptionate; x – 

vectorul simbolurilor transmise; H – matricea ca-
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nalului; P – puterea semnalului de transmisie, 

distribuită uniform pe fiecare element de antenă 

transmiţătoare. 

Modelul IEEE 802.11n 

Modelul de canal TGn 802.11n a fost dezvoltat 

pentru medii cu spaţiu închis (indoor) în benzile de 

frecvenţă de 2 GHz şi 5 GHz, cu accent pe aplicaţii ale 

MIMO în reţele WLAN (Wireless Local Area Networks). 

În campaniile de măsurători au fost luate în 

considerare spaţii cum sunt birouri de mici şi mari 

dimensiuni, case rezidenţiale şi spaţii extinse care să 

conţină atât LOS (Line of Sight ) cât şi NLOS (Non 

Light of Sight). Acest model specifică un set de 6 tipuri 

de medii notate cu cifre de la A la F, pentru fiecare 

mediu de propagare specificându-se parametrii cores-

punzători: numărul căi de întârziere, puterea în dB 

pentru fiecare rază, numărul de clustere, unghiul de 

împrăştiere pentru fiecare cluster (AS) la antena de 

emisie şi recepţie, unghiul mediu de plecare (AoD) de 

la antena de emisie şi unghiul mediu de sosire (AoA) 

pentru antena de recepţie şi distribuţia puterii în planul 

azimutal (PAS- Power Azimuth Sprectrum). 

În tabelul 1 este dată o reprezentare sumară a 

acestor parametrii. Pentru mai multe detalii, cititorul 

este invitat să consulte referinţa [iii]. 

 
Tabelul 1 

M
od

el
 

LOS/NLOS K (dB) 
RMS a intârzierilor 
de propagare (μs) N

r. 
cl

us
te

r 

A NLOS - ∞  0 1 tap 
B LOS/NLOS 10 (*)/- ∞ 15 2 
C LOS/NLOS 3 (*)/- ∞  30 2 
D NLOS - ∞  50 3 
E NLOS - ∞  100 4 
F NLOS - ∞  150 6 

(*) Factorul K pentru condiţiile LOS se aplică doar primei 
reza, iar pentru restul tapurilor K= - ∞  dB. 

Conceptul de cluser a fost dezvoltat prima dată 

de cercetătorii Saleh şi Velenzuela şi au fost concre-

tizate prin cercetări ulterioare. Conform măsurătorilor 

efectuate, razele semnalului recepţionat ajung în gru-

puri (clusters) [iv]. Astfel, printr-un cluster se înţelege 

un grup de componente multicale care au parametrii 

de propagare similari (AoA, AoD şi întârzierea). 
 

 
Fig. 2. Geometria modelului cu 2 clustere. 

 
În figura 2 este prezentată geometria unui mediu 

de propagare alcătuit din 2 clustere. Din tabelul 1 

această reprezentare poate fi corespunzătoare mo-

delului B sau C, în funcţie de parametrii unghiulari 

specifici. 

În condiţiile de fading plat, canalul este caracterizat 

de o reflexie de la cluster puternică. AoA (φ1Rx, φ2Rx) şi 

AoD (φ1Tx, φ2Tx) sunt definite în funcţie de normala 

şirului de antene şi de poziţia clusterelor. Δ1Tx şi Δ2Tx 

reprezintă unghiul de împrăştiere de la emisie al 

clusterelor, iar Δ1Rx şi Δ2Rx sunt unghiurile echivalente 

la partea de recepţie. Parametrul d este distanţa 

inter-element, dată în lungimi de undă [λ]. 

Modelul 802.11n este un model fizic care 

utilizează o abordare statistică ne-geometrică. Re-

zultatele din [iv] arată faptul că profilul de putere 

al razelor dintr-un cluster urmează o distribuţie 

Laplace. Pe baza măsurătorilor din literatură, unghiul 

de împrăştiere a clusterelor este în domeniul [20°, 

40°]. În figura 3 este ilustrată distributia Laplace 

pentru cele 2 clustere ale modelului B MIMO. 
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Fig. 3. Distribuţia puterii pentru modelul B. 
 

Cluster-ul 1 are distribuţia puterii centrată pe 

unghiul AoA = 14.4° şi AS = 14.4°. Pentru cluster-ul 2, 

parametrii de intrare sunt AoA = 118.4° şi AS = 25.4°. 

Principiul Kronecker 

Matricea de canal care caracterizează canalul 

MIMO este dată de relaţia de mai jos: 

 1
1 1F V

KH H H
K K

= +
+ +

              (4) 

unde K este factorul Ricean. 

Conform acestei abordări, matricea canalului poate 

fi impărţită în 2 părţi: o matrice fixă, HF, (LOS) şi una 

variabilă, HV (Rayleight, NLOS). Matricea HV este o 

matrice alcătuită din variabile aleatoare Gausiene de 

varianţă 1 şi medie 0. 

Pentru fading-ul Rayleigh se alege modelul 

Kronecker. Matricile de corelaţie de la Tx şi Rx sunt 

determinate de către distribuţia de putere şi de către 

geometria elementelor antenei. 

Modelul Kronecker este folosit pentru analizarea 

capacităţii sistemului. El presupune o separaţie între 

matricea de corelaţie de la partea de emisie ( TxR ) şi 

cea de recepţie ( RxR ) şi poate echivala matricea de 

corelaţie a canalului cu produsul kronecker dintre 

cele două matrici:  

 H Tx RxR R R= ⊗                       (5) 

Matricile de corelaţie de la recepţie si emisie sunt 

definite de: 

 [ ] [ ]Rx RxijR = ρ ;   [ ] [ ]Tx TxijR = ρ                (6) 

unde: Txijρ  sunt coeficienţii de corelaţie între elementul 

i şi j al antenei de emisie; Rxijρ  – coeficienţii de 

corelaţie între elementul i şi j al antenei de recepţie. 

Utilizând abordarea Kronecker, matricea canalului 

variabil poate fi scrisă sub forma: 

 1/2[ ] {[ ] [ ]} [ ]Tx Rx iidH R R H= ⊗            (7) 

unde [ ]iidH  este un vector de variabile aleatoare 

Gausiene, de varianţă 1 şi medie 0. 

Calculul valorilor coeficientilor complexi de co-

relaţie care intervin în relatia 6, pentru fiecare linie 

de întârziere, se bazează pe distribuţia spectrală de 

putere (laplaciana), unghiul de imprăştiere al cluster-

elor, media unghiului de sosire şi puterile individuale 

ale fiecărei linii de întârziere şi se calculează în felul 

următor [v]: 

– se calculează coeficienţii de corelaţie între 

părţile reale ale semnalelor care ajung la intrarea a 

două elemente de antenă; calculul respectă formula: 

 

, 2
0 0,

1 1 2 2

( )
( ) ( ) 4 cos(2 )

2 2( ) (2 )

22 2{ exp( )[2 sin(2 ) cos(2 )]}

cN
L k m
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k mk
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k
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Q J D
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m m m

∞
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σ
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σ

Δ
+ − Δ − Δ

σ σ σ
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  (8) 

– se calculează coeficienţii de corelaţie între 

partea reală şi cea imaginară a aceloraşi semnale 

care s-au luat în discuţie pentru ecuaţia 8, conform: 

, 2 1
0,

1 0 2 2

( )( ) 4 sin[(2 1) ]
2 2( ) (2 1)

22 2{ exp( )[(2 1)sin[(2 1) ] cos[(2 1) ]}

cN
Lk m

xx k
k mk

k

k
k k

k k k

Q J D
R D m AoA

m

m m m

∞
+

= =

= +
σ

+ +
σ

Δ
+ − + + Δ + + Δ

σ σ σ

∑ ∑
    (9) 

– pentru o arhitectură liniară a elementelor unei 

antene, coeficienţii de corelaţie sunt daţi de: 

 ( ) ( )XX XYR D jR Dρ = +                (10) 
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Mărimile care intervin în relaţiile 8 şi 9 sunt: 

• kσ este deviaţia standard aproximată cu unghiul 

de împrăştiere a clusterului k; 

• 0,kAoA  este unghiul mediu de sosire cores-

punzător modelului de canal şi clusterului k; 

• 3k ASΔ =  este unghiul de împrăştiere al 

clusterului k; 

• D =2πd/λ, unde: d este distanţa dintre ele-

mentele antenei; λ – lungimea de undă; 

• Nc este numărul de clustere; 

• J0(D) reprezintă funcţiile Bessel de prima speţă 

şi ordinul 0; 

• ,L kQ  sunt constante astfel calculate încât spectrul 

de putere al unghiurilor de sosire să respecte 

condiţiile funcţiei densitate de probabilitate. 

Capacitatea canalui 

Capacitatea canalului este definită ca şi rata de 

transfer maximă care poate fi transmisă cu o proba-

bilitate de eroare aleasă ca şi prag, în funcţie de 

diferite aplicaţii. Fară nici o cunoaştere a caracte-

risticilor canalului, singura modalitate de distribuire a 

puterii de transmisie este împărţirea egală a puterii 

pe cele N antene de emisie. Pentru un număr de 

antene de emisie N şi un număr de antene de 

receţie M, formula generalizată pentru capacitatea 

teoretică C, poate fi definită ca: 

 2log det[ ( ) ]t

t

rC I HH
N

= +               (11) 

unde: I este o matrice identitate de dimensiune M x M; 

H – matricea canalului dedusă prin algoritmii de mai 

sus de dimensiune M x N; Ht – conjugata transpusă 

a matricii H; r – raportul SNR. 

Paşii de implementare 

Etapele care au fost necesare implementării în 

Matlab pentru obţinerea rezultatelor sunt descrise în 

cele ce urmează: 

– mai întâi se selectează mediul de propagare 
pentru care se efectuează măsurătorile; 

– cu ajutorul parametrilor de propagare specifici 
fiecărui model în parte, cu relaţiile (8), (9), şi (10) se 

calculează coeficienţii de corelaţie, unde D ia valori 

de la 0λ la 10λ; 
– având ca şi parametrii de intrare: coeficienţii de 

corelaţie, configuraţia sistemului dată de numărul de 
antene de la emisie şi recepţie, precum şi domeniul 

în care se baleiază distanţa inter-element [0.1λ, 4λ], 
se calculează matricea de canal care caracterizează 

fiecare model în parte; 

– pe baza matricii de canal, se determină efi-
cienţa spectrală în sensul capacităţii (bps/Hz); din 

relaţia (7) se poate observa variabilitatea matricii H, 
deci şi a eficienţei spectrale. Pentru a obţine o 

valoare cât mai reală, matricea canalului s-a calculat 
de 2000 de ori, deci s-au oţinut 2000 de valori ale 

capacităţii, iar apoi s-a efectuat o medie a lor. 
Simulările au urmărit determinarea configuraţiei 

optime şi a distanţei inter-element optime pentru 

care capacitate este maximă în cazul unor medii de 
propagare diferite. 

În acest sens, se baleiază simultan distanţele 
inter-element de la emisie şi recepţie şi se calculează 

capaciţaţile pentru orice combinaţie de distanţe inter-
element, alegăndu-se capacitatea maximă pentru 

distanţele corepsunzătoare.  

Optimizarea resurselor sistemului 

Pentru un sistem radio ce implementează recoman-
dările IEEE 802.11n, lucrarea propune identificarea 

unei configuraţii optime a sistemului liniar de antene 
emisie/recepţie de tip MIMO. 

Capacitatea sistemului cu antene multiple de a-şi 

modifica treptat configuraţia funcţie de tipul canalului 

radio în care este localizat, ilustrează potenţialul 

arhitecturii de a se adapta automat la condiţiile de 
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mediu şi totodată reflectă abilitatea acestuia în 

gestionarea optimă a resurselor. 

În această lucrare, gestionarea resurselor are 

înţelesul de indentificare a configuraţiei minimale de 

tip NxM şi a distanţei optime inter-element co-

respunzătoare, pentru diferite condiţii de mediu 

identificate pe canalul radio, cerinţe ale aplicaţiei 

utilizator şi recomandări IEEE 802.11n cu privire la 

banda canalului utilizată de tehnica de transmisie. 

Descrierea configuraţie de test 

Descrierea canalului radio pentru care s-au realizat 

testele este caracterizată de modelele prezentate 

anterior (modelul de canal de tip B, C, D, E, F). 

Aceste tipuri de canal descriu comportamentul specific 

al propagării undelor radio într-un mediu interior mobil 

specific reţelelor radio locale WLAN. Modelele de 

canal descrise de recomandarea IEEE 802.11n au fost 

implementate în mediul de programare MatLab 7.1. 

În vederea identificării configuraţiei minimale de 

tip NxM pentru un astfel de sistem, au fost baleiate 

(atât la emisie cât şi la recepţie) distanţele inter-

element ale arhitecturii de antene liniare pentru un 

domeniu de variaţie cuprins între 0.1 λ şi 4λ. Pasul 

de variaţie al distanţelor inter-element în scenariile 

de test a fost selectat la 0.1λ. 

Dimensiunile reduse ale echipamentelor cât şi 

benzile de operare ale sistemelor WLAN (ISM, 

UNII-I) impun limitări ale numărului de elemente 

considerate pentru astfel de arhitecturi liniare ale 

antenelor multiple utilizate. În consecinţă, numărul 

elementelor de antenă ce poate fi selectat oferă 

configuraţii maxime de tip 4x4. 

Pentru o lărgime a canalului OFDM (OFDM 

channel bandwith) de 10 MHz şi cerinţe ale raportului 

de expertiză (site survey) ce impune atingerea unui 

debit minimal util per celulă de 100 Mbps (cerinţă 

minimală a unui sistem MIMO în tehnologie WLAN), 

eficienţa spectrală minimă necesară conform relaţiei 

(11) este de 10 bps/Hz la un nivel al raportului 

semnal-zgomot (SNR) la receptor de 15 dBmW. 

Rezultatele simulării 

În ipoteza unui traseu al staţiei utilizator ce 

traversează toate cele cinci tipuri de canal descrise 

şi a unui sistem capabil să asocieze specificul me-

diului de propagare cu o matrice corespunzătoare 

canalului, pentru configuraţii de tip NxM au fost 

obţinute următoarele distanţe inter-element şi capa-

cităţi maxime atinse per celulă WLAN (tabelul 2). 

Considerând cerinţele impuse sistemului descrise 

anterior, au fost selectate următoarele configuraţii 

ale arhitecturii de antene liniare (tabelul 3). 

Identificarea configuraţiilor optime ale 

şirurilor liniare de antene de tip MIMO 

Analizând rezultatele prezentate în tabelele 2 şi 3 

putem extrage următoarele seturi de observaţii şi 

concluzii asupra arhitecturii testate: 

– rezultatele simulărilor confirmă atingerea unei 

capacităţi maxime pentru fiecare tip de canal în 

parte la o configuraţie cu un număr maxim a şirului 

liniar de elemente şi anume configuraţia de tip 4x4. 

– o valoare fixă a distanţelor inter-element (de 

exemplu λ/4, λ/2 sau λ) nu asigură un nivel maxim a 

eficienţei spectrale pe canalul radio utilizat, re-

zultatele simulării arătând nevoia de adaptare a 

acestora funcţie de specificul mediului de propagare. 

– caracteristicile canalului radio şi condiţiile mini-

male solicitate în sistem impun activarea în timp a unui 

număr diferit de elemente ale sirului de antene liniare. 

Astfel, numărul optim de elemente variază de la 

configuraţii de tip 2x3, la configuraţii de tip 2x4 sau 3x2. 

– selectarea unor spaţii inter-element optime şi 

activarea unui număr corespunzător de elemente din 
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şirul liniar de antene, funcţie de specificul canalului 

şi condiţiile impuse sistemului, afirmă necesitatea 

adaptabilităţii arhitecturii şi deci eficientizarea utilizării 

resurselor sistemului. 
 

Tabelul 2 
M

od
el

 

Pa
ra

m
. 

2x2 2x3 2x4 3x2 3x3 3x4 4x2 4x3 4x4 

B 
dtx 2.8 2.3 2.9 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 
drx 1.8 1.8 0.8 1.8 2.1 2.1 1.8 2.1 2.3 

Cmax 7.57 9.27 10.62 10.82 14.58 17.00 11.63 16.61 20.61 

C 
dtx 0.9 0.9 0.9 1.5 2.2 2.2 0.6 0.6 2.2 
drx 0.5 0.4 0.6 1.1 0.4 0.6 2.4 0.4 0.6 

Cmax 7.62 12.06 13.79 8.02 14.26 17.81 9.01 15.58 20.40 

D 
dtx 0.2 2.2 2.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6 
drx 0.1 0.3 0.2 2.1 0.3 0.3 2.0 0.3 0.3 

Cmax 7.12 10.65 12.05 9.52 18.51 20.50 10.12 19.33 21.41 

E 
dtx 0.5 1.8 1.8 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.6 
drx 0.2 0.4 0.3 0.7 1.4 0.7 0.6 0.8 0.8 

Cmax 6.95 8.49 9.62 11.09 14.88 17.04 11.5 15.80 18.18 

F 
 2.4 1.9 1.9 0.5 0.5 0.5 0.2 1.6 1.6 

drx 1.3 0.3 0.5 1.9 0.5 0.6 1.9 0.5 1.6 
Cmax 7.04 11.02 12.49 10.11 17.65 19.75 10.69 19.25 24.23 

 

Tabelul 3 

Parametrii de configurare ai arhitecturii testate
Arhitectura de test IEEE 802.11n 
Debitul minim solicitat per celulă WLAN [Mbps] 100 
Banda canalului OFDM [MHz] 10 
Eficienţa spectrală minimă [bps/Hz] 10 
SNR la receptor [dBmW] 15 
Tipul de canal B C D E F 
Configuraţia optimă [NxM] 2x4 2x3 2x3 3x2 3x2 
Distanţa inter-element la Tx [λ] 2.9 0.9 2.3 0.3 0.5 
Distanţa inter-element la Rx [λ] 0.8 0.4 0.2 0.7 1.9 

 

Concluzii 

În lucrarea de faţă, pe baza analizelor efectuate 

asupra valorilor capacităţii obţinute pentru medii şi 

configuraţii de antenă diferite pentru care distanţa 

inter element a fost baleiată într-un domeniu dat, s-a 

determinat numărul optim de antene şi distanţa 

inter-element necesară pentru a oferii o capacitate 

maximă, pentru anumite condiţii impuse sistemului. 

În acest sens, în domeniul de dezvoltare MatLab 7.1 

au fost implementaţi multiplii algoritmi de calcul 

intermediari, care au dus la rezultatele finale legate 

de capacităţile sistemelor MIMO. Algoritmii inter-

mediari au fost efectuaţi pentru determinarea 

coeficienţilor de corelaţie şi a matricilor de canal, 

specifice unor medii de propagare multiple. Pentru 

calculul cât mai precis a acestor mărimi, s-a utilizat 

modelul spaţial IEEE 802.11n, care descrie în mod 
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fidel parametrii de propagare a razelor, în funcţie de 

mediile de transmisie în care acestea coexistă. 

Analizarea şi interpretarea rezultatelor confirmă 

faptul că pentru fiecare model de canal în parte, 

capacitatea maximă se obţine pentru situaţia când 

se utilizează un număr maxim de antene. Însă, acest 

lucru nu este necesar în orice situaţie. Astfel, în 

funcţie de condiţiile impuse asupra sistemului, la un 

moment dat poate fi activ un anumit număr de 

antene, poziţionate la distanţe inter-element optime 

propuse, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile 

necesare. Acest lucru arată nevoia de adaptabilitate 

a sistemului pentru a oferii rate de transfer maxime, 

dar şi pentru a gestiona eficient resursele. 

Bibliografie 

[i] A.B. Gershman, N.D, Sidiropoulos, Space-Time 
Processing for MIMO Communications, Wiley and 
Sons, 2005; 

 [ii] V.R. Anreddy, M. A. Ingram, Capacity of Measured 
Ricean and Rayleigh Indoor MIMO Channels at 
2.4 GHz with Polarization and Spatial Diversity, 
IEEE Wireless Communications and Networking 
Conference, 2006; 

[iii] V. Erceg, et al. TGn Channel Models, IEEE P802.11 
Wireless LANs doc.:IEEE 802.11-03/940r4. 

 [iv] A.M. Saleh, A. Valenzuela, A Statistical Model for 
Indoor Multipath Propagation, IEEE Journal on 
Selected Areas of Communications, vol.2, 1987.  

[v] Laurent Schummacher, From antenna spacing to 
theoretical capacities – guidelines for simulating 
MIMO systems; Proc. PIMRC Conf., vol.2, Sept. 
2002

 


