
 

 

Анотація 

В представленій роботі проведений аналіз роботи технології МІМО в 

системах мобільного зв’язку 4G. В середовищі Matlab і Simulink побудована 

схема роботи технології в мережі 4G зв’язку і проведені досліди, щодо  зна-

ходження певних залежностей. А саме: аналіз залежностішвидкості передачі 

інформації, ємності системи і імовірності виникнення помилки, від різних 

параметрів. А також короткий опис стандартів, в яких може застосовуватися 

дана технологія. Вся ця інформація викладена на 40 сторінках і зображена на 

40 рисунках. Також зроблені висновки, про ефективність використання даної 

технології в мережах зв’язку. 

Annotation 

In the presented work, the analysis of MIMO technology in 4G mobile 

communication systems was conducted.  In the environment of Matlab and 

Simulink built a scheme of technology work in the 4G network and conducted 

experiments to find certain dependencies.  Namely: the analysis of the dependence 

of the speed of information transmission, the capacity of the system and the 

probability of an error, from various parameters.  And also a brief description of 

the standards in which this technology can be applied.  All this information is 

presented in 40 pages and is depicted in 40 pictures.  Also conclusions are made 

about the effectiveness of using this technology in communication networks. 
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ВСТУП 

Бездротові мережі передачі даних стають одним з найважливіших на-

прямків розвитку телекомунікацій. Їх відрізняють гнучкість архітектури, мо-

жливість динамічного зміни топології, висока швидкість передачі даних, 

швидкість проектування і розгортання, відсутність необхідності дорогої про-

кладки мідного або волоконно-оптичного кабелю. 

Бурхливий розвиток різноманітних мобільних телекомунікацій, особли-

во стільникових систем зв'язку, продиктувало розробку стандартів, які вирі-

шують проблеми сумісності обладнання бездротової передачі даних різних 

виробників. Всі сучасні мобільні технології рухаються, в основному, в одно-

му напрямку - в напрямку систем четвертого покоління на базі OFDM-MIMO 

і IP, в термінології ITU, систем IMT - advanced, які в даний час вже знайшли 

застосування. 
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1 МІМО ТЕХНОЛОГІЯ 

1.1 Причини виникнення МІМО технології в мережах зв’язку 

Необхідність підвищення швидкості передачі інформації в системах 

зв’язку завжди була потрібною. Але не дивлячись на попит що зростає на ви-

сокошвидкісне обслуговування зробити це в системах рухомого зв’язку до-

волі складно. На даний момент ці системи забезпечують швидкість 50Мбіт/с, 

але навіть збільшення швидкості до 100Мбіт/с є недостатнім. Мова іде про 

збільшення швидкості до декількох сотень мега біт за секунду. При викорис-

танні традиційних технологій передачі і прийому сигналів таке збільшення 

швидкості передачі даних може вимагати занадто високої потужності випро-

мінювання або дуже великої смуги частот, що не завжди можна досягти. 

Крім того, розширення спектру сигналу, як провило призводить до переходу 

на більш високі несущі частоти. На високих частотах при відсутності прямої 

видимості для таких систем зв’язку може знизитися дальність зв’язку. Тому 

для того щоб досягти високої швидкості передачі потрібен розвиток нових 

технологій. 

Протягом останніх років були проведені практичні і теоретичні дослі-

дження які показали ефективність використання в системах зв’язку багатоан-

тенних передавальних і приймальних структур, коли між передавачем і 

приймачем встановлюється декілька просторових каналів із багатьма входа-

ми і виходами. Такі системи називають системами МІМО.  

1.2 Опис системи МІМО 

В будь-якому варіанті МІМО мова йде про одночасну передачу в одному 

фізичному каналі декількох повідомлень. Для даної реалізації МІМО викори-

стовують багатоантенні системи: на передавальній стороні знаходиться Nt  

передавальних антен, а на приймальній Nr  приймальних. На рисунку (1.1) 

зображена дана варіація  
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Рис 1.1 — Багатоантенна варіація для МІМО 

Математична модель що описує дану систему представляє собою векто-

рне рівняння 𝑦 =Н ∗ х + 𝑛  

Де n – вектор завад на вході приймачів. Коефіцієнти передач між різними пе-

редавальними і приймальними антенами визначає матриця Н що зображена 

на рисунку (1.2) 

 

Рис.(1.2) — Матриця коефіцієнтів 

Елементи якої hij  являються комплексними коефіцієнтами передачі між і 

приямальною і j передавальною. Вони повинні бути некорельовані між 

собою. Коефіцієнти hij  приймач розраховує коли приймає опорні сигнали. Ці 

опорні сигнали, передавальні антени випромінюють почерзі за встановленим 

алгоритмом. 

В МІМО є перевага в тому, що різні сигнали в різний час надходять до 

приймача, це називається багатоканальністю. Для роботи потрібно певним 

чином змінити структуру передавального пристрою. Для прикладу розгляне-

мо такий спосіб роботи технології МІМО. Нам необхідний дільник потоків на 

передавальній стороні. Цей дільник буде розділяти дані,  що призначені для 

передачі на певну кількість субпотоків з низькою швидкістю, кількість  яких 

залежить від кількості антен. Потім кожен з даних потоків передається через 
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свою певну антену. Антени на передачу встановлюються з просторовим роз-

несенням, щоб забезпечити більшу кількість побічних сигналів, які виника-

ють в результаті перевідображень. Один із способів організації технології 

MIMO сигнал передається від кожної антени з різною поляризацією, що до-

зволяє при прийомі його ідентифікувати. 

Використання технології МІМО(multiple input – multiple output) спрямо-

ване на використання двох основних задач: 

- Використання просторового чостотно/часового кодування для підви-

щення якості зв’язку 

- Використання просторового мультиплексування ля збільшення швид-

кості передачі. 

Принцип організації радіозв'язку Single user MIMO (SU-MIMO). При 

цьому принципі існує лише один передавач і приймач інформації. Таким чи-

ном передавач і приймач можуть чітко узгодити свої дії, і до того ж немає 

фактора несподіванки, коли можуть з'явитися в ефірі нові користувачі. Ця 

схема підходить для невеликих систем, наприклад для організації зв'язку в 

будинку, в офісі або між двома пристроями. У той же час у систем WI-FI, 

WIMAX, стільникових систем зв'язку, є багато користувачів, тобто в них іс-

нує базова станція і кілька віддалених абонентських станцій, з кожним з яких 

потрібно організувати радіо з'єднання. Тому, виникають дві проблеми: перша 

- базова станція повинна передати сигнал до багатьох абонентам через одну і 

ту ж антенну система (MIMO broadcast), друге - вона повинна прийняти сиг-

нал через ті ж антени від декількох абонентів (MIMO MAC - Multiple Access 

Channels).[1] 

У напрямку uplink - від абонентських станцій до базової станції, корис-

тувачі передають свою інформацію на одній і тій же частоті. В цьому випад-

ку для базової станції з'являється складність - потрібно розділити сигнали від 

різних абонентів. Одним з можливих способів боротьби з цією проблемою 

також є спосіб лінійної обробки (linear processing), який передбачає поперед-
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нє кодування сигналу, що передається. Вихідний сигнал, згідно з цим спосо-

бом, перемножується з матрицею, яка складається з коефіцієнтів відобража-

ючих інтерференційний вплив від інших абонентів. Матриця складається ви-

ходячи з поточної обстановки в радіоефірі: числа абонентів, швидкостей пе-

редачі і т.п. Таким чином, перед передачею сигнал піддається спотворенню 

оберененому  з тим, яке він зустріне під час передачі в радіоефірі. 

У downlink - напрямок від базової станції до абонентських станцій. Ба-

зова станція передає сигнали одночасно на одному каналі відразу до декіль-

кох абонентів. Таким чином сигнал від одного абонента впливає на прийом 

всіх інших сигналів, тобто відбувається інтерференція. Можливими 

варіантами боротьби з цією проблемою є використання Smart Antena . 

Smart Antena - це різновид секторних антен, які використовуються для 

випромінювання радіо сигналу базової станції. Ці антени, завдяки особливій 

структурі антенної решітки, можуть змінювати свою діаграму спрямованості 

слідом за переміщенням абонента в просторі, іншими словами «стежити» за 

абонентом. Smart antenna формує кілька окремих променів, які володіють го-

лчастою формою. Далі в залежності від місця розташування абонента даний 

промінь, за рахунок подачі різного рівня напруги в різні частини антенної 

решітки направляється в сторону абонента. 

Швидкий розвиток передачі даних одних стандартів, тягне за собою зро-

стання вимоги до інших. І цей принцип має дуже тісне відношення до систем 

зв'язку. Складністю в даному випадку є пропускна здатність. На даний мо-

мент є два способи збільшення пропускної здатності: 

 1) - розширення частотних смуг,  

2) - підвищення потужностей випромінювачів.  

Вимоги до обмеження електромагнітної забрудненості накладають свій 

відбиток на потужність і ширину смуги частот. Ці обмеження змушують зна-

ходити інші рішення для розширення пропускної здатності. Такий метод по-

лягає в використанні адаптивних антенних решіток. Принцип цей лежить в 

основі системи MIMO. 
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1.3 Варіанти реалізації МІМО систем 

• WiFi 802.11n 

• стільникові мережі 

•      WiMAX 802.16e 

•       LTE 

         

 

1.3.1 MIMO в LTE 

В системах LTE зв’язку передбачається використання конфігурації МІ-

МО до 8х8. Таким чином швидкість передачі даних від базової станції до 

абонента може сягати понад 300Мбіт/с. Ця конфігурація є стійкою навіть на 

крайніх точках стільника, навіть коли ви знаходитеся достатньо далеко від 

базової станції мобільного зв'язку, чи знаходитеся в приміщенні, зниження 

швидкості передачі інформаційних даних буде незначним. LTE-Advanced яв-

ляє собою ряд нових технологій в яких швидкості можуть сягати 1Гбіт/с у 

вхідному напрямку і до 500Мбіт/с – в вихідному. Для того щоб досягти таких 

швидкостей потрібно підтримувати максимальну частотну полосу в 100 Мгц 

за рахунок об’єднання до 5 несучих, кожна з яких 20 МГц завширшки. LTE-

Advanced дозволяє додавати схему кодування МІМО 8х8.  

1.3.2 Використання МІМО в Wi-Fi – 802.11n 

Використання МІМО, дозволяє підвищити швидкість передачі даних до 

600Мбіт/с через кілька антен. В цьому випадку система використовується в 

таких цілях: передача великих файлів, передача файлів формату HD, інтерак-

тивні ігри, а також багато інших даних, які мають великі розміри. 

В даному випадку МІМО дозволяє не тільки передавати великі файли, а і 

збільшує дальність передачі. Кожен багатоканальний маршрут оброблюється 

як окремий канал, через який передаються сигнали. Звичайні радіоканали 

дають збій в зв'язку з цією багатоканальністю, в той час як МІМО використо-
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вує ці певні «ехо» для збільшення дальності і пропускної здатності. (рисунок 

1.3) 

 

Рис.1.3 — Перевідбиття радіосигналів  

На рисунках показано швидкість передачі даних в офісі. Як ми можемо бачи-

ти швидкість передачі даних в МІМО каналі перевищує звичайний радіока-

нал 

 

Рис.1.4 —Продуктивність однієї антени передавача 
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Рис.1.5 — МІМО канал 

1.4 Недолік технології 

Недоліком системи є складність реалізації МІМО, яка полягає в тому, 

що в даній системі, якщо джерело інформації і приймач знаходяться в зоні 

прямої видимості, то швидкість втрачається. Це виникає тому, що кількість 

спотворень навколишнім середовищем зменшується. Тому на стороні прийо-

му розділити сигнали стає проблематичніше, так як вони взаємно впливають 

одни на одного. Тому чим гірша якіст радіоз'єднання тим більше переваг 

можна отримати від МІМО.  
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2 LTE 

2.1 Загальні відомості про системи четвертого покоління зв’язку 

Послуги та додатки, які послужили стимулом для еволюції систем 

UMTS. 

За останні 20 років спостерігається стрімке зростання вимог користувачів до 

послуг, які їм надаються. В наш час мобільні мережі використовуються не 

тільки для стільникового зв’язку, а і для того щоб обмінюватися інформацією 

в вигляді фото-, відео-, аудіоповідомлень, роботи в мережі інтернет, перегля-

ду фільмів і ТБ, і багато інших. Саме з цією метою було розпочато розробку 

технології LTE. Задачою технології LTE являється створення архітектури па-

кетного радіодоступу для мереж стільникового  зв’язку і без проводного дос-

тупу на рівні стандарту  WiMax . Мережі LTE  підтримують швидкості пере-

дачі вниз до 100 Мбіт/с і вверх до 50 Мбіт/с в смузі 20 МГц, зменшують за-

тримки в площині управління до 50-100 мс при переході з неактивного ре-

жиму в режим виділеного каналу, а також дозволяють обслуговувати до 200 

активних абонентів в стільнику. В першу чергу основною характеристикою 

систем 4G зв’язку, є висока швидкість передачі інформаційних даних і доста-

тньо висока якість голосового зв’язку в порівнянні з попередніми стандарта-

ми. Системи швидкість передачі інформаційних даних яких сягає більше ніж 

100Мбіт/с, відносяться до систем четвертого покоління систем мобільного і 

широкосмугового зв’язку. Такі можливості в даний час під силу технологіям 

бездротового широкосмугового доступу Wi-Fi, і WiMax (стандарт IEEE 

802.16m), а також технології мобільного зв'язку LTE які мають теоретичну 

межу швидкості передачі даних в 1 Гбіт / с.   

3GPP Long Term Evolution (3GPP LTE) (довгостроковий розвиток) - це 

мобільний протокол передачі даних, який є рішенням щодо вдосконалення 

стандарту UMTS (проект 3GPP, відповідний третього покоління мобільного 

зв'язку) для задоволення майбутніх потреб у швидкості передачі даних. 
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Важливим моментом що пов’язаний з плануванням мережі зв’язку масо-

вого використання – є коефіцієнт повторного використання частот. Його роль 

полягає в тому, щоб показати чому ефективно використовувати доступну 

смугу радіочастот для кожної з базових станцій. 

LTE мережа працює з коефіцієнтом повторного використання частот, 

який рівний одиниці. Тобто одна носійна є сталою для всіх базових станцій 

LTE. Завади, що знаходяться в середині системи можуть зводитися до міні-

мальних, завдяки створенню гнучкого частотного плану і координації завад 

між окремими стільниками. Абоненти, що знаходяться в центрі кожного сті-

льника  можуть отримувати ресурси із всієї смуги вільного каналу, а корис-

тувачі, що знаходяться на крайніх точках стільника отримують частоти тіль-

ки з певних піддіапазонів. 

Розробка технології LTE як стандарту,  почалася в кінці 2004 року. На 

початковому етапі основною метою досліджень був вибір технології , яка 

змогла б забезпечити високо-швидкісну передачу даних. В якості основних 

були запропоновані два варіанти: розвиток існуючого радіоінтерфейсу W-

CDMA (використовуваного в HSPA-HighSpeedPacketAccess) і створення но-

вого на основі технології OFDM. В результаті проведених досліджень єди-

ним достойним технологією виявилася OFDM, і в травні 2006 року в 3GPP 

була створена перша специфікація на радиоинтерфейс Evolved - UMTS 

Terrestrial Radio Access (E - UTRA). Перші попередні специфікації LTE ство-

рювалися в рамках так званого 3GPP Release 7. А в грудні 2008 року затвер-

джено версія Release 8, яка фіксує архітектурні та функціональні вимоги до 

системи LTE . 

Основні вимоги, що пред'являються до LTE: 

1) зменшення затримки, з точки зору встановлення з'єднання і затримки 

передачі; 

2) збільшення швидкості передачі даних користувача; 

3) збільшення швидкості передачі даних на кордоні стільника; 
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4) збільшення спектральної ефективності, пошук можливості застосу-

вання старих частот; 

5) спрощення мережної архітектури, 

6) безшовна мобільність, включаючи перемикання між технологіями ра-

діодоступу; 

7) розумне енергоспоживання для мобільної станції. 

 

Рис.2.1 —Максимальна швидкість передачі при різній ширині каналу 

Швидкість передачі даних за стандартом 3GPP LTE (рис.1.2) в теорії до-

сягає 326,4 Мбіт / с в низхідній лінії і 84,7 Мбіт / с - у висхідній [3]. В системі 

LTE вдалося домогтися скорочення часу затримки відгуку, тобто часу між 

відправленням запиту й одержанням даних. Для забезпечення двобічної пе-

редачі даних між БС і МС технологією LTE підтримується як частотний 

(FDD), так і тимчасової дуплекс (TDD). 

Для частотного дуплексу визначено 15 парних частотних діапазонів (ча-

стоти від 800 МГц до 3.5 ГГц), а для тимчасового - 8. При цьому, ширина ра-

діоканалу може бути різною. Можливі наступні значення: 1.4, 3, 5, 10, 15 і 20 

МГц. Ці характеристики дозволяють задовольнити потреби різних операторів 

зв'язку, що володіють різними смугами пропускання. При цьому обладнання 

LTE може підтримувати одночасно не менше 200 активних сполук (тобто 200 

телефонних дзвінків) на кожну комірку в 5МГц. Система LTE повністю бу-

дується на основі пакетної комутації, а режим подвійний дає можливість од-

ночасно підтримувати голосовий зв'язок і передачу даних. 
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2.2. Множинний доступ 

Спадний канал (Downlink) 

 Ортогональне частотне мультиплексування OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) базується  на формуванні багаточастотного 

сигналу, що складається з  багатьох підносійних частот , які відрізняються 

між собою на певну величину, яка вибрана з умови ортогональності сигналів 

на сусідніх підносійних коливаннях. Коли починає формуватися OFDM сиг-

нал потік символів з інформацією розбивається на певні блоки, в яких знахо-

диться N кількість символів. Після цього блок з послідовними інформацій-

ними символами набуває паралельного вигляду, в такому блоці всі символи 

відповідають певній підносійній сигналу з багатьма частотами. Як правило 

тривалість символу при цьому зростає в N кількість разів. Таким чином ши-

рина спектра вихідного послідовного сигналу, рівносильна сумарній ширині 

спектра багаточастотного сигналу. Основною ціллю таких перетворень є за-

хист від  перешкод з вузькою смугою (або від неповного спотворення  спект-

ру в результаті перевідбиття і багатопроменевого поширення). Цього можна 

добитиися тим, що паралельним символом багаточастотного сигналу є кодо-

ве слово перешкодостійкого коду (наприклад, коду Ріда-Соломона), який до-

зволяє їх відновити, якщо через спотворення спектру була прийнята помилка. 

Обробка інформаційного потоку в низхідному каналі системи LTE здій-

снюється за допомогою такої схеми: 
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Рис.2.2— Схема обробки інформаційного потоку 

 Частотно-часове представлення OFDM сигналу представлено на рисун-

ку 2.3. За допомогою дискретного перетворення Фур’є, забезпечується перет-

ворення сигналу в частотну область з тимчасової (DFT - Discrete Fourier 

Transform) 

 

Смуга каналу 5 МГц 

Символи 

Захисні інтервали  

Підносійні 

Час 

Частота 

FFT 

 

 Рис.2.3 — Частотно-часове представлення OFDM сигналу зі смугою 5 МГц 

 

Крім того,  OFDM дозволяє зменшити необхідну кількість тимчасових 

захисних інтервалів. Якщо сигнал послідовний, то додавання захисних інтер-

валів відбувається між кожними символами, якщо сигнал багаточастотний то 
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сумування відбувається між групами символів. Особливості OFDM сигналів 

є: 

- Мультиплексування несучих коливань (що звуться підносійними), що 

модулюються інформаційними символами за певним законом (QPSK, 

16QAM, 64QAM); 

- підносійні  ортогональні, або, хоча б квазіортогональні (на практиці); 

-Для того щоб уникнути міжсимвольної інтерференції кожен символ 

OFDM сигналу має печний захисний часовий інтервал. Такий захисний інте-

рвал вибирається враховуючи імпульсну характеристику лінії зв'язку (фізич-

ного середовища поширення сигналу). На рисунку 2.4 показано як формуєть-

ся OFDM сигнал 

 QAM 
модулятор 

QAM 
модулятор 

QAM 
модулятор 

 s(t) 

tj
e 0  

tj ne
  

tj Ne 1−  
Швидкість маніпуляції = 1/Tu 

символів/сек 

 

 

Рис. 2.4 — Принцип формування OFDM сигналу 

 У LTE на лінії вгору відмовилися від OFDM, оскільки при додаванні 

безлічі ортогональних підносійних формується сигнал з великим пік - факто-

ром (відношення максимальної потужності сигналу до середньої) . Для пере-

дачі такого сигналу без спотворень потрібен високо - лінійний, отже, дорогий 

підсилювач. Для спрощення терміналів було вирішено використовувати тех-

нологію SС-FDМА - мультиплексування на одній несущій. 

Структурна схема передавального пристрою SC-FDMA зображена на 

рисунку 2.5 
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Рис.2.5 — Структурна схема передавального пристрою SC-FDMA 

Відмінність SC-FDMA від OFDMA полягає в тому, що в SC-FDMA ви-

користовується додаткова обробка сигналу для зниження пік - фактору, під-

силювач в цьому випадку може працювати в більш ефективному режимі, з 

більш високим ККД. В процесі модуляції OFDM в технології множинного 

доступу SC-FDMA використовується дискретне перетворення Фур'є DFT. 

 Коли формується груповий сигнал в  лінії «вверх» для кожного термі-

налу вирішується, яка частина підносійних використовуватиметь-

ся(заповниться даними), а яка ні (завнюється нулями). Між кожними вихода-

ми дискретного перетворення Фур’є вставляється L-1 нульовий символів. 

Коли підносійні розташовані послідовно L=1 рисунок 2.4а, тобто між сигна-

лами з виходу DFT не вставляються нульові подносійні(L-1=0). Коли розпо-

діл змішаний то (рисунок 2.4б), L>1.(4 обмета)   

Так само, як і в низхідному каналі, в висхідному каналі можуть викорис-

товуватися такі види модуляції: QPSK, 16QAM, 64QAM. Різниця між OFDM і 

SC-FDMA  показана на рисунку 2.5 
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Рис.2.6 — Різниця між OFDM і SC-FDMA 

При використанні технології OFDM вся смуга частот розбивається на 

малі смуги, в яких розміщуються підносійні, ортогональні один одному. За-

лежно від використовуваної ширини каналу загальна кількість підносійних 

може бути 72, 180, 300, 600, 900 або 1200. Кожна з них  може мати свій вид 

модуляції. Це можуть бути такі модуляції: QPSK, 16QAM, 64QAM. Множин-

ний доступ організовується за рахунок того, що одна частина підносійних  

виділяється одному користувачеві в кадрі, інша частина - другому користу-

вачеві і т.д. 

При OFDM передача даних побудована на формуванні загального бага-

точастотного сигналу, що складається з безлічі вузькосмугових підносійних 

частот (рис.1.6). При цьому кожна підносійна може мати свій тип модуляції. 

 

Рис.2.7 — Спектр OFDM – сигналу 
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2.3 Роль МІМО в LTE 

Використання технології МІМО(multiple input – multiple output) спрямо-

ване на вирішення  двох основних задач: 

- Підвищення якості зв’язку за рахунок просторового часово-

го/частотного кодування і формування променів 

- Збільшення швидкості передачі при використанні просторового муль-

типлексування. 

В системі LTE реалізація технології МІМО на лініях «вгору» і «вниз»  

суттєво відрізняється. На лінії «вниз» можливі схеми МІМО максимального 

розміру 4х4 з просторовим мультиплексуванням до 4 незалежних потоків ін-

формації, тобто з рангом 4, а на лінії «вгору» ранг МІМО не перевищує 1, на-

віть якщо станція устаткована декількома антенами. 

В LTE просторове мультиплексування реалізують на основі 

багатошарових структур. Інформаційний поток що передається розділяють на 

окремі шари. Далі потоки окремих шарів за допомогою спеціальних МІМО 

кодувальних матриць перетворюють в потоки, які передаються через окремі 

антени число яких досягає 4. Кількість шарів визначає ранг структури. 

Технологію MIMO можна ще вважати не технологією, а методом фор-

мування каналу зв'язку з декількома антенами. MIMO об'єднує в собі цілий 

ряд технологій: 

1) Використання «інтелектуальних» антен, що дозволяють формувати 

вузьку спрямованість передачі даних (промені), усувати заважають впливу 

перешкод за рахунок їх компенсації в приймальному пристрої; 

2) використання просторово - тимчасового кодування (Space - TimeCoding, 

STC);  

3) використання поляризаційного поділу каналів, поляризационной обробки 

сигналів.  
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Всі різновиди цієї технології спрямовані на досягнення однієї мети - 

збільшення пікової швидкості передачі даних в мережах зв'язку за рахунок 

поліпшення завадостійкості. 

Якщо в системі MIMO можна передати від приймача до передавача ін-

формацію про характеристики каналу поширення радіохвиль, то на переда-

вальної і приймальні сторонах є можливість сформувати оптимальним чином 

діаграми спрямованості багатоелементних антен так, щоб просторові канали 

поширення окремих потоків найменшим чином інтерферувати між собою, що 

значно підвищує енергетичний бюджет з'єднання. Саме такий принцип за-

кладений в LTE, де реалізується схема MIMO зі зворотним зв'язком CL-

MIMO (Close Loop MIMO). У приймальнику після оцінювання каналу виби-

рається відповідна прекодірующая матриця. 

Номер оптимальної матриці перекодування PMI (Precoding Matrix 

Indicator) надсилається передавачем. Зворотній зв'язок у схемі MIMO WiMax 

не передбачена. На противагу CL-MIMO існує схема ОL - MIMO (OpenLoop 

MIMO), без зворотного зв'язку. Тут, на передавальній стороні відсутня інфо-

рмація про канал поширення радіохвиль. 

Закодовані потоки подаються в схему MIMO. На приймальній стороні 

здійснюються зворотні операції, після зняття перешкодостійкого коду в обох 

гілках декодовані дані подаються назад в приймач - обробник MIMO: реалі-

зується ітераційний алгоритм спільної демодуляції MIMO і канального деко-

дування, що дозволяє помітно поліпшити роботу приймача і знизити необ-

хідне відношення сигнал / шум на його вході. Цей алгоритм називається ал-

горитмом послідовного виключення демодулірованнних компонент SIC 

(Successive Interference Cancellation).  

Технологія MIMO дозволяє зменшити число помилок при радіообміні 

даними без зниження швидкості передачі. При цьому використовується декі-

лька шляхів розповсюдження сигналу, що підвищує ймовірність роботи по 

шляхах, на яких менше проблем з завмираннями і перевідбиваннями. За ра-

хунок використання просторового рознесення в системах доступу четвертого 
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покоління на основі технології MIMO досягаються швидкості до 300 Мбіт / с. 

Як і раніше, гостро стоїть питання про вплив умов поширення радіохвиль на 

роботу систем зв'язку. Канал - це єдина частина системи, яку не можна спро-

ектувати, тому оцінка параметрів каналу важлива для роботи інших складо-

вих системи. Прояв ефекту багатопроменевості, загасання сигналу з відстан-

ню і відсутність прямої видимості між приймачем і передавачем, негативно 

позначаються на якості передачі. Так як характеристики каналу в часі не пос-

тійні, то необхідно враховувати ці зміни і адаптувати процес передачі. Ця 

можливість реалізується в сучасних стандартах.  
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3 РЕАЛІЗАЦІЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІМО 

3.1 Модель МІМО 2х2 в середовищі MATLAB 

 

 

 

3.2 Опис елементів схеми 

На рисунку 3.1 зображено двійковий генератор Бернулі 

 

Рис.3.1—Двійковий генератор Бернулі 

Двійковий генератор Бернулі генерує випадкові двійкові числа, викори-

стовуючи розподіл Бернуллі. Розподіл Бернуллі з параметром р виробляє 

нуль з ймовірністю p і з вірогідністю 1-p. Розподіл Бернуллі має середнє зна-
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чення 1-p і дисперсію p (1-p). Імовірність нульового параметра вказує р, і 

може бути будь-яким дійсним числом від нуля до одиниці.  

Після генератора потік випадкових двійкових чисел надходить до згорт-

кового кодеру, що забражений на рисунку 3.2  

 

 

 

Рис.3.2 — Згортковий кодер 

Блок Convolutional Encoder кодує послідовність векторів двійкового вво-

ду для створення послідовності векторів двійкового виводу. Цей блок може 

обробляти кілька символів за раз. Закодована послідовність надходить до мо-

дулятору 16QAM, що зоображено на  рисунку 3.3 
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Рис.3.3 — 16-QAM modulator 

Цей блок може приймати вхідні дані, які залежать від довжини під час 

моделювання. 

Прямокутний модулятор модулятора QAM модуляції модуляції викори-

стовує  квадратурну амплітудну модуляцію з сузір'ями на прямокутній реші-

тці. Вихід являє собою основне представлення модульованого сигналу. Цей 

блок приймає векторний вхідний сигнал скаляром або стовпчиком.  

Модульований сингнал надходить до блоку IFFT (зворотнього швидкого 

перетворення Фур’є), що зображено на рисунку 3.4 

 

Рис.3.4 — Блок зворотнього перетворення Фур’є 

Блок IFFT обчислює зворотне швидке перетворення Фур'є (IFFT) у пер-

шому вимірі вхідного масиву N-D.  

Для того щоб зробити швидке перетворення Фур’є, потік даних надхо-

дить в блок «змінити розмір» що зображений на рисунку 3.5 
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Рис.3.5—Блок змінити розмір 

 Блок "Змінити розмір" змінює розмір вхідного сигналу на вказану вами 

розмірність, використовуючи параметр параметрів виходу блоку. 

Далі сигнал з певною розмірністю надходить до блоку Multiport selector, 

що зоображений на рисунку 3.6 

 

Рис.3.6 — Multiport Selector 

 Блок Multiport Selector витягує декілька підмножин рядків або стовпців 

з матриці вхідних M-на-N і поширює кожну нову субматрицю на окремий 
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вихідний порт. Блок обробляє векторизований вхід неорієнтованого довжи-

ни-M. як матрицю M-на-1.  

 Далі інформація поступає в блок об'єднання, який зображений на ри-

сунку 3.7 

  

Рис.3.7— Об'єднуючий блок 

Блок Concatenate() об'єднує сигнали на його входи для створення вихід-

ного сигналу, елемоб’єднанняенти якого перебувають у суміжних місцях па-

м'яті. 

Наступним кроком обробки інформації в системі МІМО є просторово-

часовий енкодер рисунок 3.8 
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Рис.3.8— Просторово-часовий енкодер 

Space time block encoder Блок кодувателя OSTBC кодує послідовність 

вхідних символів, використовуючи ортогональний просторово-часовий бло-

чний код (OSTBC). Блок -схема вводить символи введення і об'єднує вихідні 

кодові матриці у часовому домені.  

Першим етапом просторово-часового кодування є перетворення кадрів в 

блоці що зображений на рисунку 3.9 

 

 

Рис.3.9— Блок перетворення кадрів 

Блок перетворення кадрів проходить через вхідний сигнал до виходу і 

встановлює режим відбору вибірки до значення параметра вибіркового ре-

жиму вихідного сигналу, який може бути або на базі Frame-based або Sample-
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based. Режим вибору вихідного сигналу також може бути успадкований від 

сигналу на вхідному порту Ref (reference), який ви зробите видимим, вибра-

вши прапорець «Режим вибірки вихідного сигналу» у полі <Ref>. 

Після блоку перетворення кадрів інформація надходить в блок ортого-

нального просторово-часового кодування, який зображений на рисунку 3.10 

 

Рис.3.10—Блок ортогонального просторово-часового кодування 

 Блок кодування  OSTBC кодує послідовність вхідних символів, викори-

стовуючи ортогональне просторово часове блок кодування (OSTBC). Блок 

блок-схема вводить символи введення і об'єднує вихідні кодові матриці у ча-

совому домені.   

Наступним етапом обробки інформації є блок селектор, рисунок 3.11 
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Рис.3.11— Блок селектор 

Блок Selector генерує виділені або перезаписані елементи вхідного век-

тора, матриці або багатовимірного сигналу. 

Далі сформований поток надходить до OFDM передавача, що на рисун-

ку 3.12 

 

 

Рис.3.12—OFDM передавач 

OFDM Transmitter застосовує OFDM модуляцію до вхідного сигналу да-

них. Блок приймає один або два входи в залежності від стану пілотного вхід-

ного порту 



31 

 

Сигнал OFDM - сума декількох ортогональних піднесучих, на кожній з 

яких передаються на основній частоті дані незалежно модулюються за допо-

могою одного з типів модуляції (BPSK, QPSK, 8-PSK, QAM і ін.). Далі цим 

сумарним сигналом модулюється радіочастота. 

Першим блоком для здійснення повної модуляції є блок зворотнього пе-

ретворення Фур’є, що зображено на рисунку 3.13 

 

Рис.3.13— Блок зворотнього перетворення Фур’є 

Блок IFFT обчислює зворотне швидке перетворення Фур'є (IFFT) у пер-

шому вимірі вхідного масиву N-D. 

 Наступним елементом нашої схеми є безпосередньо МІМО канал, який зо-

бражено на рисунку 3.14 
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Рис.3.14— МІМО канал 

Блок каналу MIMO відфільтровує вхідний сигнал, використовуючи ба-

гаторазовий видозмінений канал з багаторазовими входами (MIMO).  

Наступним є блок з постійним коефіцієнтом підсинлення, що на малюнку 

3.15 

 

Рис.3.15—Блок з постійним коефіцієнтом підсилення 

Блок Gain множить вхід на постійне значення (коефіцієнт підсилення). 

Вхід і коефіцієнт посилення можуть бути скалярами, векторами або мат-

рицями. 

 

Рис.3.16—Блок відхилення 

Блок відхилення рисунок 3.16вираховує об'єктивну дисперсію кожного 

рядка або стовпця входу або вздовж векторів заданого розміру входу. Він та-

кож може обчислити дисперсію всього вводу. 

Далі інформація надходить до блоку з білим Гаусівським шумом, що зо-

бражений на рисунку 3.17 
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Рис.3.17— Блок з БГШ 

Блок каналу AWGN додає білий гауссовий шум на реальний або склад-

ний вхідний сигнал. Коли вхідний сигнал реальний, цей блок додає справж-

ній гауссовий шум і виробляє реальний вихідний сигнал. Коли вхідний сиг-

нал складний, цей блок додає складний гауссовський шум і виробляє склад-

ний вихідний сигнал. Цей блок успадковує вибірковий час від вхідного сиг-

налу. 

 

 

Рис.3.18— Блок видавлювання 

Блок видавлювання рис.3.18 видаляє одиночні розміри з його багатови-

мірного вхідного сигналу. Параметр singleton - це будь-який розмір, розмір 

якого один. Блок Squeeze працює лише на сигналах, чисельність яких більше 
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ніж дві. Скалярні, одновимірні (векторні) та двовимірні (матричні) сигнали 

проходять крізь блок блокування незмінним. 

 

Рис.3.19—Блок просторово-часового комбінування 

Комбінговий блок OSTBC, що на рисунку 3.19 поєднує в собі вхідний 

сигнал (з усіх приймальних антен) та сигнал оцінювання каналу для вилу-

чення м'якої інформації символів, кодованих за допомогою OSTBC. Оцінка 

вхідного каналу може бути незмінною протягом кожної передачі кодове сло-

во клавіші, і алгоритм комбінування використовує лише оцінку для першого 

періоду символів для кожного блочного коду слова. Демодулятор символу 

або декодер слідувати за блоком комбінатора в системі зв'язку MIMO. 

Наступним елементом схеми буде демодулятор 16QAM рисунок 3.20 



35 

 

 

Рис.3.20— Демодулятор 16QAM 

Блок прямокутного демодулятора QAM  сигналу, який був модульова-

ний за допомогою квадратурної амплітудної модуляції з сузір'ями на прямо-

кутній решітці. 

 

Рис.3.21— Вітербі декодер 

Блок декодера Viterbi  рисунок 3.21 декодує вхідні символи для створен-

ня символів двійкового виходу. Цей блок може обробляти кілька символів 

одночасно для швидшої роботи. 
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Рис.3.22— Блок розрахунку швидкості помилки 

Блок розрахунку швидкості похибки порівнює вхідні дані з передавача з 

вхідними даними з приймача. Він обчислює коефіцієнт помилки як поточну 

статистику, розділяючи загальну кількість нерівних пар елементів даних на 

загальну кількість елементів вхідних даних з одного джерела. 

3.3 Дослідження залежностей в МІМО системі 

3.3.1 Пропускна здатність 

Пропускна здатність МІМО системи прямо пропорційна кількості антен 

у порівнянні зі звичайними системами, при цьому не обов’язковим є підви-

щення випромінюваної потужності передавального присторою, а також роз-

ширення частотного спектру сигналу[2,3].  

Для того щоб забезпечити необхідну пропускну здатність МІМО систе-

ми необхідно вибрати оптимальну кількість приймальних і передавальних 

антен. Дослідження залежності пропускної здатності МІМО системи від кі-

лькості приймальних і передавальних антен проводилось за допомогою про-

грам у середовищі Matlab. 
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Рис.3.23— залежність пропускної здатності від відношення сигнал шум, для 

системи МІМО з 2 передавальними антенами(Tx) і різною кількістю прийма-

льних антен(Rx). 

На рисунку 3.23 наведено графіки що показують залежність пропускної 

здатності від відношення сигнал шум, для системи МІМО з 2 передавальни-

ми антенами(Tx) і різною кількістю приймальних антен(Rx).  

Синім кольором побудований графік для SISO(single input single output) 

системи по нашому рисунку видно, що перехід від SISO до МІМО дає знач-

ний виграш в швидкості передачі інформації, а також видно, що чим більша 

кількість приймальних антен тим більший виграш в швидкості передачі. А 

також ми можемо бачити, що зростання пропускної здатності залежить від 

кількості приймальних антен нелінійно. 

На рис. 3.24 наведено залежності пропускної спроможності MIMO сис-

теми від кількості приймальних антен (Rx) при кількості передавальних ан-

тен (Tx) 2 і 4. Встановлено, що при зміні кількості приймальних антен від 2 

до 20 спостерігається експоненціальне збільшення пропускної спроможності, 

яке при подальшому збільшенні антен стає практично лінійним. Згідно 
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рис.3.24 пропускна спроможність залежить більше від кількості передаваль-

них антен: так, при невеликому їх збільшенні (від 2 до 4) можна отримати 

такий же виграш у пропускній спроможності, як при збільшенні кількості 

приймальних антен від 4 до 60.[4] 

 

Рис.3.24— залежності пропускної спроможності MIMO системи від кількості 

приймальних антен (Rx) при кількості передавальних антен (Tx) 2 і 4. 

3.2.2 Дослідження залежності ємності каналу від різних фа-

кторів 

Наступним об’єктом мого дослідження буде така властивість як ємність 

каналу. Для цього дослідження знову ж таки будемо використовувати сере-

довище Matlab.   

На рисунку 3.25 ми можемо бачити, що ємність каналу прямопропор-

ційно залежить від відношення сигнал/шум. Чим більше відношення сиг-

нал/шум тим більша ємність каналу. Також бачимо нелінійну залежність єм-

ності від типу системи МІМО. 
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Рис.3.25— Залежність ємності від відношення сигнал/шум 

Суцільною синьою лінією зображено графік для Коду Шенона. Черво-

ним кольором графік для МІМО 2х2. Жовто-гарячий МІМО 3х3. Фіолетовий 

МІМО 4х4. Для побудови даних графіків використовувся код програми в се-

редовищі Matlab що знаходиться в додатку А. 
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Для того щоб показати переваги МІМО над SISO, була написана така 

симуляція в середовищі Matlab знімок, якої ви бачите на рисунку 3.26

 

Рис.3.26 

Для наглядного прикладу переваги МІМО над SISO покажемо окремо 

графіки на рисунку 3.27  

 
Рис.3.27 Переваги МІМО 4х4 над SISO 
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3.3.3 Дослідження залежності кількості помилок 

Як говорилось вище однією з основних переваг МІМО над SISO є тещо 

в каналі МІМО менша кількість помилок. Для підтвердження цього в середо-

вищі матлаб було проведено дослідження, що зображено на рисунку 3.28 

 
Рис.3.28— залежність імовірності появи помилки від співвідношення 

С/Ш 

Як бачимо з рисунку 3.28 найменшу імовірність появи помилки порів-

няно з іншими системами представленими на рисунку, має система з двома 

передавальними і двома приймальними антенами.  

 
 

Рис.3.29— Графік отриманий в ході практичних досліджень 

Порівняючи графік який вийшов на рисунку 3.28(позначений рожевим 

кольором), а також графік з рисунку 3.29 можна зробити висновок, що теоре-

тичні дані, практично збіглися з даними, які були знайдені в ході практичних 

розрахунків. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ та Безпека в надзвичайних ситуаціях 

В даному розділі розглядаються питання безпеки та охорони праці при 

розробці алгоритмів та структури ПЗ. Основна увага в цьому розділі при-

ділена визначенню основних потенційно небезпечних і шкідливих факторів 

при використанні ВДТ ПЕОМ, а також розробці технічних рішень та ор-

ганізаційних заходів з безпеки та гігієни праці і виробничої санітарії згідно 

вимог ДсанПіН 3.3.2.007-98 тавимоги щодо безпеки та захисту здоров'я 

працівників під час роботи з укранними пристроями. Також в даному розділі 

визначені основні заходи з пожежної безпеки та профілактики. 

Приміщення, в якому відбувалася розробка програмного забезпечення та 

його тестування, знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі. 

Загальна площа становить 30 кв.м, висота – 2,8 м. Кількість працюючих у 

відділі – 3 чоловіки. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає 

30:3=10 (в.м/вто.) робочої площі. Згідно із СниП 2.09.04 – 87 на кожного 

працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 

(в.м/вто.) робочої площі. Висота приміщення – не менше 2,5м. Отже, норма-

тиви розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в офісі дотрима-

но. 

План приміщення, в якому проводилася розробка програмного забезпе-

чення та його тестування, показаний на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. План приміщення 
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Умовні позначення: 

1. шафи для зберігання документів; 

2. комп’ютери; 

3. стіл; 

4. вікно; 

5. двері; 

6. стілець. 

 

У приміщенні розташовано 3 комп’ютери. Напруга джерела живлення 

комп’ютерів у приміщенні – 220 В. У приміщенні розміщено 3 письмових 

столи, одна шафа для зберігання документів. За небезпекою ураження елек-

тричним струмом приміщення відділу належить до приміщень без підвище-

ної небезпеки ураження електричним струмом працюючих. 

4.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих  факторів 

при використанні ВДТ ПЕОМ 

При роботі з ВДТ ПЕОМ можна виділити наступні потенційно небез-

печні і шкідливі фактори: 

- підвищений рівень напруги в електромережі 

- м’яке рентгенівське випромінювання; 

- електромагнітне випромінювання; 

- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання; 

- електростатичне поле між екраном і оператором; 

- наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації; 

- недостатнє освітлення приміщення та наявність відблисків від екрану 

монітора; 

- неоптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна во-

логість, швидкість руху, рівень іонізації повітря тощо). 
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4.2  Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни праці 

і виробничої санітарії 

4.2.1. Електробезпека 

За способом захисту людини від ураження електричним струмом згідно 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ВДТ ПЕОМ та периферійні пристрої відносяться до І, II 

та ІІI класів щодо електробезпеки. 

Приміщення відноситься до сухих, так як відносна вологість у 

приміщеннях не перевищує 60%. 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом дане приміщен-

ня відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки, тому що в ньому 

відсутні умови, які створюють підвищену або особливу небезпеку: вологість, 

струмопровідний пил, вто кореляційне середовище, струмопровідна підлога, 

підвищена температура. 

Для прокладення проводу використано гнучкі металеві рукава та на 

помітному, доступному місці встановлено аварійний резервний вимикач. Та-

ким чином реалізована електромережа штепсельних розеток для живлення 

персональних ЕОМ, периферійних пристроїв, електричного чайника тощо. 

Самі розетки монтуються на негорючих пластинах з урахуванням вимог ПУЕ 

та Правил пожежної безпеки в Україні та виконані за магістральною схемою. 

Заземлення відповідає вимогам НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпеч-

ної експлуатації електроустановок споживачів”. 

Для протирання підлоги застосовують рідини, пара яких не утворює 

вибухопожежонебезпечних сумішей з повітрям та не викликає корозії кон-

тактів електричних з`єднань. 

Основними заходами захисту від ураження електричним струмом для 

даного приміщення є забезпечення недоступності струмоведучих частин, що 

знаходяться під напругою, від випадкового дотику, організація безпечної 

експлуатації електронагрівальних приладів а також  занулення устаткування 

з використанням автоматів струмового захисту. При наявності занулення за-
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микання фази на корпус перетворюється в одноразове коротке замикання 

струму, від я кого спрацьовує пристрій максимального струмового захисту і 

вимикає пошкоджений електроприлад. Так як в приміщеннях зберігаються 

горючі матеріали, то електрична проводка в приміщенні прихована під ша-

ром штукатурки 2,5 см. 

Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність включає знаход-

ження величини струму КЗ і розрахунок номінального струму спрацювання 

пристрою максимального струмового захисту. 

Вихідні дані для розрахунку: 

• Uф=220 В – фазна напруга; 

• кабель трьохжильний 3х1,5 мм2 плюс 1х0,85 мм2, матеріал – 

алюміній(ρ=0,031 Ом·мм2/м); 

• L=150 м – відстань від трансформатора до споживача; 

Розрахуємо активний опір фазного та нульового проводів: 

𝑟𝐻 = 𝑟ф =
𝜌 ∙ 𝐿

𝑆ф
=
0,031 ∙ 150

1,5
= 3,1 (Ом) 

Стум однофазового КЗ знаходиться по формулі: 

ІКЗ =
𝑈ф

𝑟ф + 𝑟Н + 𝑟𝑢
=

220

3,1 + 3,1 + 0,3
= 33,9 (А), 

де 𝑟𝑢 = 0,3 Ом − розрахований опір трансформатора потужністю 250 Вт. 

Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту розрахо-

вується за формулою (К – необхідна кратність струму КЗ до струму 

спрацювання автомату струмового захисту): 

Іном =
ІКЗ
К
=
33,9

1,4
= 24,2 (А) 

З розрахунків видно, що при однофазному КЗ номінальний струм 

спрацювання автомату захисту повинен бути рівним 25 А. 

При однофазному КЗ нульовий провід і з’єднаний з ним корпус елект-

роустаткування за час спрацювання максимального струмового захисту 

знаходяться під напругою (Uпр) відносно землі: 
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𝑈дот = ІКЗ ∙ 𝑟Н = 33,9 ∙ 3,1 = 105,1 (В) 

Розрахована напруга 𝑈дот < 𝑈дот.доп. у відповідності з ГОСТ 12.1.038-88 

при t< 0,2 с (𝑈дот.доп. = 250В). 

Державний контроль за станом пожежної безпеки ведуть інспектора 

Держпожнагляду. 

4.2.2 Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях щодо його  

відповідності існуючим санітарним вимогам 

При дослідженні штучного освітлення треба аналогічно природному 

освітленні порівняти фактичне значення з нормованим. 

Нормоване значення освітлення для адміністративно-управлінських 

приміщень при загальній освітленості по ДБН 3.2.5-28-2006 при використан-

ні люмінесцентних ламп   𝐸н= 400 люкс. 

Значення фактичного освітлення Еф може розрахуватися за допомогою 

методу коефіцієнта використання світлового потоку по формулі: 

Еф =
𝐹л ∙ 𝜂𝐵 ∙ 𝑁 ∙ 𝑛

𝑆 ∙ 𝐾3 ∙ 𝑍
, 

де: 𝐹л – світловий потік лампи, лм (для люмінесцентних ламп потуж-

ністю 40 Вт – 𝐹л =3120 лм); 

𝜂𝐵 – коефіцієнт використання світлового потоку (𝜂𝐵=0,4..0,6=0,5); 

N=4 – кількість світильників, вт; 

n=3 – кількість ламп у світильнику, вт; 

S=30 м2 – площа приміщення, м2; 

𝐾3 – коефіцієнт запасу, 𝐾3=1,5..2;𝐾3 = 1,5 

Z=1,1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

Еф =
3120 ∙ 0,5 ∙ 4 ∙ 3

30 ∙ 1,5 ∙ 1,1
= 378(люкс) 

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є 

+20%..-10%. 

Схема розміщення світильників у приміщенні наведено на рис. 5.2.2.1. 



47 

 

 

Рис. 5.2.2.1. Схема розміщення світильників 

 

4.2.3 Розрахунок природної вентиляції в робочому приміщенні на відпо-

відність існуючим санітарним вимогам 

При дослідженні достатності вентиляції в адміністративно-

управлінських приміщеннях слід мати на увазі, що об`єм виробничого 

приміщення, яке доводиться на одного працюючого, повинен складати не 

менше 15 м3. Інакше для нормальної роботи в приміщенні необхідно забезпе-

чити постійний повітрообмін за допомогою вентиляції не менше ніж L1=30 

м3/год на кожного працюючого. Таким чином, потрібний повітрообмін Lн, 

м3/год, розраховується за формулою: 

𝐿н = 𝐿1 ∙ 𝑛 = 30 · 3 = 90(м3/год), 

де n=3 – найбільша можлива кількість працюючих у приміщенні. 
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Рис. 5.2.3.1.   Схема розрахунку природної вентиляції 

 

Знайдемо фактичне значення повітрообміну, користуючись схемою, 

наведеною на рисунку 5.2.3.1, за формулою: 

𝐿ф = 𝜇 ∙ 𝐹 ∙ 𝑉 ∙ 3600 , 

де 𝜇 = 0,55 – коефіцієнт витрати повітря; 

Fкв – площа кватирки (Fкв = 1,4·0,75=1,05 м ); 

V – швидкість виходу повітря через кватирку або вентиляційний канал, 

м/с, яка розраховується за формулою: 

𝑉 = √
2 ∙ 𝑔 ∙ ∆𝐻2

𝛾𝑐
, 

де g=9,8 м/с2 – прискорення вільного падіння; 

∆𝐻2 – тепловий тиск, під дією якого буде виходити повітря з кватирки. 

Розраховується за формулою: 

∆𝐻2 = ℎ2 ∙ (𝛾з − 𝛾вн), 

де 𝛾з, 𝛾вн – відповідно об’ємна вага повітря ззовні приміщення та всере-

дині його, кг/м3. 

Об’ємна вага повітря розраховується за формулою: 

𝛾 = 0,465 ∙
𝑃б

𝑇
, 

де Рб=750 мм.рт.ст – барометричний тиск; 

Т – температура повітря в К (для теплового періоду року у приміщенні 

t=28 оС, або Т=310К, для холодного періоду року  t =-17 оC або Т=290 К; 



49 

 

ззовні приміщення для літа t=24 оC або Т=297 К, для зими t=-11 оC, або 

Т=262 К (СниП 2.04.05-91). 

Γс(л) = 0,465·750/310 = 1,125;            γс(з) = 0,465·750/290 = 1,203; 

γз(л) = 0,465·750/297 = 1,174;            γз(з) = 0,465·750/262 = 1,331; 

Знайдемо h2 із співвідношень:        
ℎ1

ℎ2
=

𝐹кв
2

𝑆дв
2; 

h=0,8+1,4/2=1,1 (м) 

𝐹кв
2

=(1,05)·2=1,1025 (м2) 

𝑆дв
2

=(2·0,8)·2=2,56 (м2) 

Розв’яжемо систему: 

{
 

 
ℎ1 + ℎ2 = ℎ

ℎ1
ℎ2
=
𝐹кв

2

𝑆дв
2
=> {

ℎ1 + ℎ2 = 1,1

ℎ1
ℎ2
=
1,1025
2,56

=> {
ℎ1 = 1,1 − ℎ2

1,1 − ℎ2 = 0,431 ∙ ℎ2
=> 

=> {
ℎ1 = 1,1 − ℎ2

1,431 ∙ ℎ2 = 1,1
=> {

h2 = 0,8 (м)
h1 = 0,3 (м)

 

Звідси: 

Н2(л) = 0,8·(1,174-1,125) = 0,039;                 Н2(з) = 0,8·(1,331 – 1,203) = 

0,102; 

Vл =√
2∙9,8∙0,039

1,125
= 0,82 (м/с);                         Vз =√

2∙9,8∙0,102

1,203
= 1,289 (м/с); 

Lф(л) = 0,55·0,7·0,82·3600 =1704,78 (м3/рік) 

Lф(з) = 0,55·0,7·1,289 ·3600 = 2679,831 (м3/рік) 

Оскільки фактичне значення повітрообміну значно перевищує норма-

тивне значення як взимку, так і влітку, то природна вентиляція(аерація) 

ефективна. 
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4.2.4 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони існуючим 

санітарним вимогам 

Порівняємо фактичні значення параметрів мікроклімату: температури 

повітря, відносної вологості, швидкості переміщення повітря з нормованими 

значеннями, встановленими відповідно до нормативних документів. 

Фактичні значення одержували за допомогою безпосередніх власноруч-

них вимірів, а також використовували готові дані вимірів в санітарно-

технічних паспортах досліджуваних приміщень. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 роботи, які проводяться в приміщенні, 

відносяться до категорії 1а (легкі роботи з затратами енергії до 150 ккал/год). 

Швидкість переміщення повітря у приміщенні знайдемо за формулою: 

𝑉п =
𝐿ф

висота∙глибина∙𝜇∙3600
=

2679,831

2,8∙5∙0,55∙3600
=0,096 м/с 

Зведемо дані у таблицю 5.1: 

Таблиця 5.1    Підсумкова таблиця 

Параметр 

Значення параметра 
Нормативний 

документ 
факти-

чне 

нор-

моване 

3) Температура повітря (оС):    

взимку 18-20 21-25 
ДСН 

3.3.6.042-99 

влітку 24 22-28 
ДСН 

3.3.6.042-99 

4) Відносна вологість повітря (%)    

взимку 60 <75 
ДСН 

3.3.6.042-99 

влітку 55 <60 
ДСН 

3.3.6.042-99 

5) Повітрообмін (м3/год)    

взимку 2679,83 90 СниП 2.09.04-
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1 87 

влітку 1704,78 90 
СниП 2.09.04-

87 

6) Швидкість переміщення повітря 

м/с 
0,096 <0,2 

ДСН 

3.3.6.042-99 

4.3. Пожежна безпека та профілактика 

Приміщення, в якому розроблялися алгоритми та структура ПЗ, за небе-

зпекою виникнення пожежі відповідно до НАПБ Б 03.002-2007 належить до 

категорії В (пожежонебезпечні – в ньому наявні легкозаймисті речовини, зо-

крема папір, дерево). За ступенем вогнестійкості дане приміщення можна ві-

днести до II групи – будинки з несучими та огороджувальними конструкція-

ми з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із за-

стосуванням листових і плитних негорючих матеріалів. 

Основними причинами пожежі в приміщенні можуть бути недотримання 

правил пожежної безпеки, їх порушення, неправильне використання елек-

троприладів, несправність електричної проводки або електроприладів, а та-

кож куріння в не відведених місцях. 

Протипожежний режим на об’єкті дотримується. Щороку всі працівники 

проходять протипожежний інструктаж. Кожен працівник ознайомлюється з 

правилами техніки безпеки при виникненні пожежі, з правилами евакуації, з 

використанням вогнегасників та інших засобів гасіння вогню. Усе це фіксу-

ється в журналі інструктажу підписами службовців. 
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Рис. 5.2   План евакуації з приміщення у разі виникнення пожежі 

Наявні шляхи евакуації забезпечують безпечну евакуацію людей і 

відповідає вимогам розділу „Евакуація людей з приміщень і будівель”. Для 

евакуації людей з будівлі є „План евакуації людей та матеріальних цінностей 

при виникненні пожежі”. Плани евакуації вивішені на кожному поверсі (рис. 

5.2). Мінімальний час евакуації з приміщення не перевищує допустиме зна-

чення (1,25 хв.) згідно з ДБН В.1.1.-7-2002. 

На поверсі, де розташоване виробниче приміщення, біля обох сходів є 

по одному вуглекислотному вогнегаснику (тип вогнегасників обрано згідно з 

ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77) та пожежному ручному оповіщувачу. Всі 

електронагрівальні прилади експлуатуються на підставі письмового дозволу 

на їх застосування. 

Приміщення обладнано автоматичною системою пожежної сигналізації, 

яка відповідає вимогам ДНБ В 2-5-56-2014. Для куріння на кожному поверсі 

обладнані спеціальні місця, розташовані в туалеті. Відділ телефонізовано, в 

кожному кабінеті є телефон. Засоби пожежогасіння і зв’язку перебувають у 

справному стані. 
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4.3.1. Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення пожежі  

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх  помітив, повинен: 

– негайно повідомити про це засобами зв’язку органи Державною по-

жежною охороною, вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, місце ви-

никнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

– повідомити про пожежі керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

– організувати оповіщення людей про пожежі; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків пожежі з використанням наяв-

них засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виник-

нення НС, повинні : 

– перевірити, чи викликано підрозділ  Державної пожежної охорони; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

– у разі загрози життю людей негайно організувати іх евакуацію та іх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у ліквідації наслідків пожежі; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків пожежі; 

– організувати  зустріч підрозділів  Державної пожежної  охорони, нада-

ти їм допомогу у локалізації та ліквідації наслідків пожежі. 

Після прибуття на місце виникнення пожежі підрозділів  Державної по-

жежної охорони повинен бути забезпечений  безперешкодний доступ їх до 

місця виникнення пожежі. 
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Висновки 

В даній бакалаврській дипломній роботі був проведений аналіз техноло-

гії МІМО в мережах LTE зв’язку. Також розглянуті переваги та недоліки те-

хнології в сучасних системах. Було вияснено, що основною перевагою тех-

нології є те, що вона дає значний приріст швидкості передачі даних навіть 

при обмежених смугах частот.  

Розглянули як можна реалізувати дану технологію в середовищі Matlab, 

для подальшого дослідження її характеристик. Розглянувши ці властивості, 

можна сказати, що технологія МІМО беззаперечно ефективна технологія, так 

як в наш час бурно зростає об’єм трафіку в  мережах 4 покоління, тому мобі-

льні оператори починають шукати різні методи для того щоб повисити шви-

дкість передачі, або ефективність використання частотних ресурсів. МІМО в 

свою чергу дозволяє передавати в цій самій смузі частот, в два рази більше 

інформації за однаковий часовий проміжок при варіації 2х2. Тому МІМО ви-

правдовує себе як перспективна технологія для побудови мобільних систем 

широкосмугового радіодоступу з швидкостями в сотні Мбіт/с. 
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Додаток А 

clc 

%Shannon capacity 

snr=0; 

for i = 1:10 

snr = snr +2; 

c=(log(1+10^(snr/10)))/log(2); 

x(i)=snr; 

y(i)=c; 

end 

figure 

plot(x,y,'-','LineWidth',1.5) 

hold on 

% capacity of MIMO Link with NR=2, NT=2 

NR=2; 

rand('state',456321) 

snr=0; 

for i=1:10; 

snr=snr+2; 

for j=1:10000; 

c(j)=(NR*log(1+(10^(snr/10))*abs(normrnd(0,1)))/log(2)); 

end 

yy(i)=mean(c); 

xx(i)=snr; 

end 

plot(xx,yy,':','LineWidth',1.5) 

% capacity of MIMO Link with NR=3, NT=3 

NR=3; 

rand('state',456321) 

snr=0; 

for i=1:10; 

snr=snr+2; 

for j=1:10000; 

c(j)=(NR*log(1+(10^(snr/10))*abs(normrnd(0,1)))/log(2)); 

end 

yy(i)=mean(c); 

xx(i)=snr; 

end 

plot(xx,yy,'-.','LineWidth',1.5) 

% capacity of MIMO Link with NR=4, NT=4 

NR=4; 

rand('state',456321) 

snr=0; 

for i=1:10; 

snr=snr+2; 

for j=1:10000; 

c(j)=(NR*log(1+(10^(snr/10))*abs(normrnd(0,1)))/log(2)); 

end 

yy(i)=mean(c); 

xx(i)=snr; 

end 

plot(xx,yy,'--','LineWidth',1.5) 

xlabel('SNR(dB)') 

ylabel('Capacity (bit/s/Hz)') 

grid on 

legend('Shannon Capacity','MIMO, NT=NR=2','MIMO, NT=NR=3','MIMO, NT=NR=4',2) 

title('MIMO Capacity') 

print -deps -tiff -r300 capmimo 

 


