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Rezumat. În această lucrare este analizat impactul 

pe care îl are cunoaşterea canalului la partea de 

emisie asupra modelării şi performanţelor legăturilor 

de comunicaţie MIMO (Multiple Input Multiple Output) 

bazate pe coduri bloc spaţio-temporale. În funcţie de 

gradul de CSIT disponibil la emisie, este determinată 

configuraţia optimă în ceea ce priveşte numărul de 

antene de emisie şi de recepţie, parametrii analizaţi 

fiind rata erorii de bit şi capacitatea. Criteriul utilizat 

pentru construcţia precodorului este minimizarea 

probabilităţii medii de eroare a simbolurilor pereche. 

Cuvinte cheie. CSIT, STBC, matrice de precodare, 

ordin de diversitate 

Abstract. In this paper we analyze the impact of the 

transmit channel side information (CSIT) on the 

design and performance of a space-time block 

coded MIMO (Multiple Input Multiple Output) com-

munication link. We evaluate, based on the degree 

of the available CSIT which is the optimum con-

figuration regarding the number of transmit and 

receive antennas, the analyzed parameters being 

the bit error rate and the capacity. The precoder 

design criteria is minimizing the average pairwise 

error probability. 

Keywords. CSIT, STBC, precoding matrix, diversity 

order 

 

1. Introducere 

În1comunicaţiile wireless, efectul advers al pro-

pagării multicale poate fi contracarat prin diversitate 

spaţială. Codurile spaţio-temporale, utilizate în siste-

mele MIMO asigură diversitate spaţială la partea de 

emisie, conducând la îmbunătăţirea fiabilităţii legă-

turii, fără a fi necesară cunoaşterea canalului la 

partea de emisie, suplimentarea puterii de emisie 

sau a printr-un canal de feedback, se poate realiza o 

transmisie adaptivă prin care se diminuează efectul 

fading-ului variabil în timp, valorificându-se condiţiile 

favorabile de pe canal [7]. Transmisia datelor se 

face pe baza vectorul care caracterizează cea mai 
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mare valoare proprie a canalului, sistemul dispunând 

astfel şi de câştig de formare a lobului de radiaţie. 

Codurile bloc spaţio-temporale asigură perfor-

manţe optime pentru canale necorelate spaţial. 

Efectul negativ al corelaţiei spaţiale este diminuat 

dacă canalul este cunoscut la partea de emisie, atât 

în ceea ce priveşte rata de eroare de bit, cât şi 

capacitatea [1]. 

Lucrarea este structurată astfel: în Secţiunea 2 

sunt prezentate tipurile de CSIT şi schemele de 

transmisie MIMO corespunzătoare, în Secţiunea 3 

este introdus modelul sistemului codat STBC cu 

CSIT. Secţiunea 4 prezintă modul de construcţie a 

matricei de precodare pentru diferite variante de 

CSIT, în Secţiunea 5 sunt prezentate rezultatele 

simulărilor, iar concluziile sunt extrase în Secţiunea 6. 
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2. Cunoaşterea canalului la partea  
de emisie 

Procesarea datelor înainte de a fi transmise prezin-

tă anumite caracteristici în funcţie de complexitatea 

informaţiei legată de canal care este disponibilă la 

emisie. Astfel, în  
 
Fig. 1 este prezentată o clasificare a sistemelor 

MIMO în funcţie de CSIT disponibil, evidenţiindu-se 

totodată şi gradul în care se poate realiza adaptarea 

transmisiei la condiţiile de pe canal . 

Schemele în buclă deschisă nu asigură emisiei 

nici o informaţie legată de starea canalului, în acest 

caz nefiind posibilă adaptarea transmisiei la condiţiile 

de pe canal. Algoritmii specifici, STC (Space-Time 

Coding) şi SDM (Space Division Multiplexing), asigură 

câştig de diversitate, respectiv câştig de multiplexare 

fără a necesita informaţii legate de canal. 
 

 
 

Fig. 1. Clasificarea sistemelor MIMO  
în funcţie de CSIT. 

 
Cunoaşterea matricei canalului la emisie, în tota-

litate sau printr-un parametru caracteristic, conduce 

la obţinerea unui câştig de precodare prin posibilita-

tea de adaptare a transmisiei la condiţiile de pe 

canal, sistemele fiind, în acest caz, sisteme în buclă 

închisă. Adaptarea discretă permite controlul unor 

parametrii de transmisie cum sunt: schema de codare, 

modulaţie, dimensiunea constelaţiei. Dacă informaţie 

de pe canalul de feedback este mai complexă 

(medie, covarianţă, matricea canalului în totalitate) 

se poate realiza o adaptare continuă care permite 

controlul direcţiei lobilor pe care se face transmisia 

şi a puterii alocate fiecărui lob. 

3. Modelul sistemului codat STBC-CSIT 

Se consideră un sistem wireless MIMO cu TN  

antene de emisie şi RN  antene de recepţie, canalul 

fiind caracterizat de un fading Rayleigh cvasi-static. 

Banda de frecvenţă se presupune a fi suficient de 

îngustă astfel încât răspunsul în frecvenţă al 

canalului să poată fi considerat plat în frecvenţă. 

Transmisia este bazată pe o codare bloc spaţio-

temporală: şirul de biţi ib  este mapat într-un vector 

T
NS

ssss ],...,,[ 110 −= , is  fiind un simbol aparţinând 

unei constelaţii M-QAM, M-PSK sau M-PAM. 

Simbolurile generate sunt codate atât în domeniu 

spaţial N , cât şi în domeniu temporal SN , pe baza 

unei matrici de codare ortogonală ])[( xNNsC S  spe-

cifică codurilor bloc spaţio-temporale [6]. Matricea 

cuvintelor de cod este procesată de precodor, 

][ ST xNNF , construit în funcţie de informaţia legată 

de canal disponibilă la partea de emisie. 
 

 
Fig 2. Modelul sistemului MIMO codat STBC  

cu CSIT 
 

La recepţie semnalul transmis este estimat printr-

o detecţie MLD: 

nsHFCy += )(  (1) 
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unde ][ xNNy R  este semnalul recepţionat, iar 

][ TR xNNH  este matricea canalului a cărei elemente 

ijh  reprezintă câştigul între antena de recepţie i  şi 

antena de emisie j . Elementele canalului sunt mo-

delate ca variabile aleatorii complexe Gaussiene 

circulare, independente şi identic distribuite, cu 

media zero şi varianţă unitară. 

4. Matricea de precodare 

Forma generală a matricei de precodare este 

dată în ecuaţia de mai jos, prin descompunerea 

după valorile singulare [2]: 

FF DVUF =  
(

2) 

unde FU , matricea vectorilor singulari stânga dă 

direcţiile optime ale lobilor pe care să se facă 

transmisia, 2D  dă valorile optime de putere, iar 

matricea vectorilor singulari dreapta FV  se referă la 

modalitatea în care se combină datele de intrare 

pentru a se adapta condiţiilor de pe canal. Con-

strângerea pe care trebuie să o respecte matricea 

de precodare este aceea că suma puterilor alocate 

tuturor lobilor trebuie să fie constantă, *( ) 1tr FF = . 

Construcţia matricei depinde de tipul de CSIT. 

4.1. Starea canalului este integral  
cunoscută la emisie 

Transmisia pe canalul de feedback a informaţiei 

instantanee legate de starea canalului este justi-

ficată doar pentru canale fixe sau pentru canale care 

variază lent comparativ cu durata de transmisie a 

unui simbol. În acest caz, precodarea se face pe 

baza matricei canalului şi a matricei de covarianţă a 

simbolurilor de la intrare Q . Matricea de precodare 

optimă este conform [2] de forma: 

QfH UVF Λ=  
(

3) 

unde ][ RRH xNNV  este matricea vectorilor singulari 

dreapta care se obţine prin descompunerea pe baza 

valorilor singulare a matricei canalului H
hhh UVH Λ= , 

iar ][ SSQ xNNU  este obţinută prin descompunere 

pe baza valorilor proprii ale matricei de covarianţă 

H
QQQ UUQ Λ= . Alocarea optimă de putere [2] se 

face prin tehnica waterfilling: 

+
λλ

−μ= )
)()(

(
QHH

N
p

i
H

i
i

0  (

4) 

unde μ  este multiplicatorul Lagrange calculat astfel 

încât să se respecte constrângerea de putere, iar 

0N  este puterea zgomotului pe dimensiunea spaţială. 

4.2. Feedback bazat pe media informaţiei  
de pe canal 

CSIT statistic, bazat pe medie, se utilizează 

pentru canale lent variabile în timp. Matricea 

canalului este de forma [3]: 

H H= + Ξ  
(

5) 

unde R TN xNH C∈  este matricea estimată a cana-

lului, care are intrările complex Gaussiene, cu media 

zero şi deviaţia standard nσ , iar Ξ R TN xNC∈  este 

matricea eroare CSIT, cu elemente complexe 

Gaussiene, cu media zero şi deviaţia standard eσ , 

relaţia dintre varianţele celor două matrici fiind 
2 2 1h eσ + σ = . 

În [3] este dată forma matricei de precodare 

optimă: 

H
h f eF U V= Λ  

(6

) 
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unde [ ]h T TU N xN  se obţine prin descompunerea 

după valorile singulare ale matricei estimate a 

canalului H
h h hH V U= Λ , iar [ ]e s sV N xN  se obţine prin 

descompunerea după valorile proprii a matricii de 

eroare H H
e e eEE V V= Λ , ][),( nm ssnmE −=  proba-

bilitatea de a detecta simbolul ns  când simbolul 

transmis este ms . Alocarea de putere se face pe 

baza procedeului de waterfilling: 

2
, ,

*
2

,

1
( ) ]

h k e k

k
n e k

p +

λ λ
−

λ=
σ λ

 
(

7) 

unde ,h kλ  şi ,e kλ  sunt valorile proprii ale matricii 

canalului, respectiv ale matricii de eroare, iar λ este 

multiplicatorul Lagrange. 

4.3. Feedback bazat pe covarianţa 
informaţiei de pe canal 

Această formă de feedback este utilă atunci când 

matricea canalul variază rapid fiind imposibil pentru 

emisie să urmărească media informaţiei legate de 

canal. 

Soluţia optimă pentru matricea de precodare este 

dată de relaţia [4]: 

= η Φ(1/ ) TF U B  
(

8) 

Precodarea se face pe baza matricei de corelaţie 

dintre antenele de emisie H
TTTT UUR Λ= , a vari-

anţei zgomotului 2
nσ , iar klμ  este un factor de 

scalare ce depinde de matricile cuvintelor de cod 

înainte de emisie kC  şi după detecţie lC : 

24 nσ

μ
=η min  (9) 

min argmin{ ( )( ) }
kl

H
kl k l k lI C C C C

μ
μ = μ = − −  (10) 

Alocarea de putere se face cu un algoritm de tip 

waterfilling [4], matricea optimă a puterilor fiind de 

forma: 
1 1

0
( )

arg max det[ ]
R

T

opt N R T
B
tr B N

B I B − −

≥
=η

= ⊗ + Λ ⊗ Λ  
11) 

unde TΛ  şi RΛ  sunt valorile proprii ale matricei de 

corelaţie a antenelor de la emisie, respectiv de la 

recepţie. Procedeul constă în determinarea valorilor 

nenegative care maximizează produsul: 

1 1

1 1
( )

T RN N

m rn tm
m n

b − −

= =

+ λ λ∏∏  
(1

2) 

5. Rezultatele simulărilor 

În această secţiune sunt prezentate rezultatele 

simulărilor prin care se evidenţiază beneficiile care 

se obţin prin preprocesarea datelor la emisie pe 

baza informaţiei legate de canal. Se evidenţiază 

pentru transmisia cu CSIT modul în care diversitatea 

de la emisie şi de la recepţie influenţează perfor-

manţele transmisiei. Maparea biţilor în simboluri se 

face pe baza unei constelaţii 4-PSK. Puterea de 

emisie totală se consideră a fi unitară. 
 

CSIT bazat pe matricea totală a canalului. În 

primele simulări, precodarea este realizată în con-

diţiile în care matricea canalului este în totalitate 

disponibilă la emisie. În figura 3, pentru un sistem de 

rata unitară cu două antene de recepţie, se observă 

că prin precodare sistemul beneficiază de un câştig 

de precodare de 6.5 dB pentru întreg domeniu de 

SNR pe care s-a realizat analiza. Dublarea nu-

mărului de antene de recepţie (fig. 4), conduce la 

îmbunătăţirea a performanţelor transmisiei cu 2,5 dB 

pentru 410−=BER  comparativ cu sistemul cu două 

antene de recepţie, cu precodare. Se remarcă faptul 

că pentru sistemul 2x4 câştigul de precodare este 

de 3dB, câştigul asigurat de diversitatea de la 
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recepţie pentru transmisia cu CSIT fiind mai redus 

decât în cazul transmisiei fără CSIT, unde dublarea 

numărului de antene de recepţie asigura un 

410−=BER  pentru o valoare a SNR mai mică cu 

6dB. 
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Fig. 3. Câştig de precodare pentru un sistem MIMO-STBC 
2x2 cu CSIT total. 

 
Dublarea numărului de antene de emisie (fig. 5) 

presupune codarea bloc spaţio-temporală cu un cod 

cu rată ½. Pentru transmisia fără CSIT este nevoie 

de un raport semnal/zgomot mai mare (SNR=11dB) 

comparativ cu un sistem 2x4 (SNR=7.5dB) pentru 

asigurarea unui 410−=BER . 
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Fig. 4. Câştig precodare pentru un sistem MIMO-STBC 
2x4 cu CSIT total. 

 
 Pentru transmisia cu CSIT, reducerea ratei de 

transmisia datorată codării în sistemul 4x2, este 

compensată de un câştig suplimentar de precodare, 

astfel performanţele sistemelor 2x4 şi 4x2 sunt si-

milare, pentru 410−=BER  fiind necesară o valoarea 

a raportului semnal/zgomot de aproximativ 4dB. 
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Fig. 5. Câştig de precodare pentru un sistem MIMO-STBC 
4x2 cu CSIT total. 

 

CSIT bazat pe media informaţiei de pe canal. 

Pentru următoarele simulări se consideră că pe 

canalul de feedback se transmite doar media care 

caracterizează canalul. Pentru matricea de eroare 

CSIT se iau în considerare două valori ale varianţei 

2σ {0 01 0 1}e . , .= . 

Pentru sistemul cu două antene de emisie şi 

două antene de recepţie, pentru întreg domeniu de 

SNR, câştigul de precodare pentru transmisia cu  

2 0,01eσ =  este de 1.5dB raportat la o transmisie 

fără preprocesare (fig. 6). Dacă eroarea de estimare 

creşte 2 0,1eσ = , câştigul de precodare scade la 1 dB, 
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dar performanţele sunt şi în acest caz superioare 

comparativ cu transmisia STBC fără precodare. 

Dublarea numărului de antene de recepţie, con-

duce la un câştig de precodare mai redus, de 1 dB 

pentru 2 0,01eσ =  şi 0,5 dB pentru 2 0,1eσ = , compa-

rativ cu sistemul 2x4 fără CSIT, pentru 410−=BER . 

Câştigul în diversitate este de 5,5 dB pentru sche-

mele în buclă închisă şi de 6 dB pentru transmisia 

STBC fără CSIT. 
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Fig. 6. Câştig de precodare pentru un sistem MIMO-STBC 
2x2 cu CSIT bazat pe medie. 
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Fig. 7. Câştig precodare pentru un sistem MIMO-STBC 
2x4 cu CSIT bazat pe medie. 

 

În figura de mai jos este evidenţiat efectul pe 

care îl are diversitatea de la emisie asupra per-

formanţelor transmisiei. Prin dublarea numărului de 

antene de la emisie câştigul în diversitate pentru 

transmisiile necodate (sisteme 2x2 şi 4x2) este de 

3dB. Dacă emisia beneficiază de CSIT, 2 0,01eσ = , 

sistemul 4x2 are nevoie de un SNR cu 7.5dB mai 

mic decât sistemul 2x2 pentru asigurarea unei 

410−=BER . 
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Fig. 8. Câştig de precodare pentru un sistem MIMO-STBC 
4x2 cu CSIT bazat pe medie. 

 
CSIT bazat pe covarianţa informaţiei de pe 

canal. Corelaţia spaţială afectează performanţele de 

eroare ale transmisiei codate STBC fără CSIT, în 

special la valori mari de SNR-ului (>6dB) unde 

diversitatea este esenţială. Dacă antenele sunt 

corelate ( 0,9775ρ = ), dar transmisia beneficiază de 

CSIT, câştigul de precodare este de 7dB, pentru un 

sistem cu două antene de emisie şi o antenă de 

recepţie, pentru domeniu de SNR analizat. 

Acestă formă de feedback foloseşte pentru pre-

codare cea mai puţin complexă informaţie statistică 

legată de canal. Comparativ cu CSIT bazat pe 

medie, câştigul de precodare este mai redus cu 2dB 
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pentru 410−=BER , dar rata de transmisie pe canalul 

de feedback este mai redusă. 

În tabelul 1 sunt date valorile de SNR necesare 

pentru diferite configuraţii de sisteme MIMO, pentru 

obţinerea unei rate a erorii de bit de 410−=BER , 

respectiv 510−=BER . Sunt luate în considerare 

situaţiile în care sistemul nu beneficiază de CSIT, 

respectiv transmisiile bazate pe CSIT total şi CSIT 

mediu. 

Capacitatea canalului pentru sisteme MIMO 
codate STBC cu CSIT total. Dacă emisia nu are 

informaţii legate de starea canalului, puterea este 

divizată în mod egal între valorile proprii caracte-

ristice canalului fără a lua în considerare proporţia 

dintre aceste valori sau corelaţia spaţială care ca-

racterizează canalul. 
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Fig 9. Câştig de precodare pentru un sistem MIMO-
STBC 2x2 cu CSIT bazat pe covarianţă. 

 
Dacă matricea canalului este accesibilă pentru 

emisie, printr-un algoritm waterfilling, se alocă putere 

mai mare acelor subcanale care corespund valorilor 

proprii mai mari şi putere mai mică sau zero acelor 

subcanale care sunt puternic afectate de fading. În 

figura10 este evidenţiat efectul pozitiv pe care îl are 

cunoaşterea canalului la partea de emisie, în special 

pentru valori reduse ale SNR. 
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Fig 10. Capacitate canal MIMO i.i.d. sistem 4x4 
 

În figurile de mai jos este evidenţiat modul în care 

se alocă putere fiecărei valori proprii a canalului în 

funcţie de SNR şi de coeficientul de corelaţie între 

antenele de emisie, într-un sistem MIMO 2x2. 

Pentru un canal i.i.d., la SNR mare, puterea este 

divizată între subcanale. 

Dacă canalul este corelat spaţial, numărul de 

valori proprii ale canalului este redus, deci şi capa-

citatea totală a sistemului MIMO este diminuată. La 

un dBSNR 20=  există o pierdere de aproximativ 

3 bps/Hz, pentru un coeficient de corelaţie între 

antenele de emisie 90.=ρ . 

Pentru valori ale SNR-ului mai mici de 15dB, sub-

canalului caracterizat de valoarea proprie cea mai 

mare, are alocată cea mai mare parte a puterii.  
 

Tabelul 4 

Performanţele transmisiilor MIMO-STBC, pentru diferite configuraţii },{ nRxnTx  

Sistem 2x1 2x2 2x4 4x2 4x4 
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BER 410−  510−  410−  510−  410−  510−  410−  510−  410−  510−  
Fără CSIT 24dB 27dB 14dB 17dB 8dB 10dB 11dB 13dB 7dB 8dB 
CSIT total 17dB 22dB 7dB 9dB 4.5dB 6.5dB 4dB 6dB 0.5dB 1.5dB 
CSIT medie 

2 0,01eσ =  
22dB 26dB 13dB 15dB 7dB 9dB 5dB 7dB 3.2dB 4.5dB 

CSIT medie 
2 0,1eσ =  

26dB >30dB 13.5dB 16dB 7.5dB 9.5dB 6dB 8dB 3.7dB 5dB 
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Fig. 11. Alocarea puterii corespunzătoare fiecărei valori 
proprii pentru canale i.i.d. 
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Fig 12. Alocarea puterii corespunzătoare fiecărei valori 
proprii pentru antene de transmisie corelate ( 9.0=ρ ). 

6. Concluzii 

Cunoaşterea canalului la partea de emisie 

asigură îmbunătăţirea performanţelor transmisiei, 

atât în ceea ce priveşte rata de eroare de bit, cât şi 

capacitatea legăturii de comunicaţie wireless MIMO 

prin preprocesarea datelor înainte de a fi trimise. CSIT 

poate fi obţinut fie pe baza principiului reciprocităţii, 

fie printr-un canal de feedback, în ambele cazuri 

informaţia fiind afectată de întârziere, de erori de 

măsurare sau erori de cuantizare. 

CSIT total bazat pe măsurarea instantanee a 

canalului asigură cel mai mare câştig de precodare, 

dar este sensibil la variaţiile canalului datorită 

întârzierii. CSIT bazat pe informaţie statistică (medie 

sau covarinţă) asigură un câştig de precodare mai 

redus, dar este stabil pe perioade mai mari de timp. 

Dublarea numărului de antene de emisie, este 

eficientă pentru transmisii cu CSIT (total şi medie), 

în aceste condiţii, diversitatea la emisie asigurând 

performanţe mai bune decât diversitatea de la re-

cepţie, în ciuda reducerii ratei de transmisie la jumă-

tate. Diversitatea la recepţie contribuie la reducerea 

ratei de eroare, dar câştigul asigurat de aceasta este 

mai redus decât în cazul transmisiilor fără CSIT. 

 
Menţiuni. Parte din rezultatele prezentate în 

această lucrare au fost obţinute în cadrul proiectului 

de cercetare SMANT (Noi algoritmi pentru antene 

adaptive/inteligente în sisteme de comunicaţii 3G şi 

post-3G), de tip PN II, coordonat de partenerul 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
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