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д.т.н. Слюсар В.І. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
к.т.н. Масесов М.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОКАНАЛІВ МІМО ТА МУЛЬТИ-МІМО В
ПРИЙМАЧАХ СТАНЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Згідно сучасних концепцій ведення бойових дій, при побудові польової опорної мережі
зв’язку для забезпечення потреб управління військами, суттєва роль відводиться новим
базовим зразкам техніки та комплексним апаратним зв’язку. Зразки військової техніки, що
прийняті на озброєння останнім часом, не тільки розширюють можливості по забезпеченню
зв’язку та передачі інформації, але й корінним чином змінюють загальні принципи побудови
системи зв’язку різних ланок управління [1].
Характерною особливістю нових та перспективних засобів зв’язку є використання
сучасних технологій. Серед таких слід зазначити відому технологію МІМО – множинного
входу множинного виходу, сутність застосування якої для побудови перспективних засобів
зв’язку військового призначення вже представлена авторами в ряді публікацій [2, 3].
При передачі сигналів з використанням технологій МІМО та мульти-МІМО (система
кількох кореспондентів з використанням каналів МІМО між ними) актуальною задачею
залишається необхідність точного вимірювання характеристик радіоканалів, які
позначаються матрицею Н розмірністю М х N [3]. Її елементи дорівнюють комплексним
передавальним характеристикам між М антенами передавача та N антенами приймача.
Найбільш відомі дві групи оцінки характеристик радіоканалів. Перша, так звана група
„сліпих” методів, спирається на періодичне посилання спеціальних контрольних сигналів, а
характеристики каналу визначаються на основі апріорно відомих статистичних
характеристик [4]. Суттєвим недоліком першої групи є необхідність значного часу для
виміру характеристик з достатньою точністю, що унеможливлює їх застосування в
радіоканалах, що швидко змінюються, зокрема тропосферних, радіорелейних, тощо.
Більш розповсюджена друга група методів оцінки характеристик радіоканалу, що
передбачає застосування тестувальних сигналів [4]. В них відомі пілот-сигнали посилаються
на початку кожного блоку перед передачею інформаційних символів. Якщо ж елементи
матриці каналу МІМО швидко змінюються у часі та залежать від частоти, то пілот-символи
вставляються періодично між інформаційними символами під час передачі блоку. Це так
звана модуляція, пов’язана з пілот-символами (PSAM).
Важливим параметром, що характеризує ефективність роботи системи МІМО або
мульти-МІМО, є пропускна здатність, яка залежить від значень елементів матриці Н,
кількості просторових радіоканалів, відношення сигнал/шум та часу, що відводиться для
передачі пілот-символів. Запропонований підхід придатний до застосування у перспективних
тропосферних, супутникових, радіорелейних та станціях абонентського доступу з
підтримкою технологій МІМО та мульти-МІМО. В подальшому будуть досліджені отримані
для пропускної здатності аналітичні вирази шляхом математичного моделювання.
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