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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki symulacji 
systemu radiowego złożonego z nadajnika i 32 odbiorników, 
znajdujących się w prostopadłościennym pomieszczeniu. 
Nadajnik i odbiorniki są wyposażone w 4-elementowe sys-
temy anten MIMO. Do analizy propagacji fal radiowych 
zastosowano metodę Ray Tracing. System badano dla róż-
nych lokalizacji nadajnika i rozstawu anten MIMO w od-
biornikach. Stwierdzono prawie 3-krotny wzrost wartości 
współczynnika wykorzystania pasma w porównaniu z sys-
temem z pojedynczymi antenami.  
 

1. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW MIMO 
 

W ostatnich kilku latach, systemy łączności bez-

przewodowej, działające wewnątrz budynków, przeży-

wają niezwykłą popularność. Bardzo powszechne są 
sieci WLAN (Wireless Local Area Network) oparte o 

protokoły 802.11, HiperLan oraz Bluetooth. Podstawową 
wadą systemów bezprzewodowych pozostaje w dalszym 

ciągu ich niska przepustowość w porównaniu z systema-

mi kablowymi, a zwłaszcza światłowodowymi.  

Rozwiązaniem, które pozwala zwiększyć przepu-

stowość systemów radiowych, są systemy wieloantenowe 

MIMO (Multiple In Multiple Out) [2]. Układ MIMO 

(n,m) tworzy n anten nadawczych i m anten odbiorczych 

(rys.1). Jeszcze przed nadaniem, strumień bitów rozdzie-

lany jest na n podstrumieni. Wszystkie podstrumienie 

transmitowane są jednocześnie, w tym samym paśmie 

częstotliwości, każdy z innej anteny. Po stronie odbior-

czej, każda z m anten odbiera sygnał y(t), który jest su-

perpozycją sygnałów x(t) pochodzących od n anten 

nadawczych. Kanał radiowy, w którym prowadzona jest 

transmisja, można rozdzielić na mn ×  podkanałów, z 

których każdy może mieć inną transmitancję (funkcję 
przenoszenia). Jeżeli te transmitancje różnią się między 

sobą, to możliwe jest rozdzielenie sygnałów wejścio-

wych w odbiorniku. Sprowadza się to do rozwiązania 

układu m równań z n niewiadomymi.  

Analizę systemów MIMO prowadzono przy nastę-
pujących założeniach:  

a) liczba anten nadawczych n jest równa liczbie anten 

odbiorczych m, tzn. nm = , 

b) transmisja radiowa odbywa się w paśmie na tyle wą-
skim, że można przyjąć, że transmitancje poszczegól-

nych podkanałów nie są funkcją częstotliwości, 

c) transmitancje są znane urządzeniom odbiorczym, np. 

na podstawie wcześniej nadanej sekwencji treningowej, 

d) transmitancje te nie zmieniają się w czasie lub zmie-

niają się bardzo powoli. 

 
Rys. 1. Układ wieloantenowy MIMO 

 

Zależność sygnałów wyjściowych od sygnałów wej-

ściowych w systemie MIMO (n,n) można opisać zależ-
nością:  
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gdzie: 

iy  – i-ty sygnał na wyjściu kanału radiowego, 

ijt  – transmitancja podkanału radiowego pomiędzy j-tą 

anteną nadawczą a i-tą anteną odbiorczą, 

ix  – i-ty sygnał na wejściu kanału radiowego, 

in  – i-ta składowa szumu radiowego. 

Wartość współczynnika wykorzystania pasma czę-
stotliwości w systemie MIMO (n,n) jest zależna od stop-

nia, w jakim transmitancje poszczególnych podkanałów 

radiowych różnią się między sobą. W tradycyjnym sys-

temie radiokomunikacyjnym (1,1) maksymalną wartość 
współczynnika wykorzystania pasma można określić na 

podstawie wzoru Shannona :  

)1(log2 ρη +=    (2) 

gdzie: 

ρ – stosunek mocy sygnału do mocy szumu na wejściu 

odbiornika.  

Dla systemu MIMO (n,n), wartość η  wyraża się za-

leżnością [2]:      
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2 HHI n
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η +=   (3) 

gdzie: 

nI  – macierz jednostkowa nn × , 



ρ  – średnia wartość stosunku mocy sygnału do mocy 

szumu na wejściu odbiornika, 

H  – znormalizowana macierz transmitancji o elemen-

tach równych: 
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*
H  – macierz sprzężona i transponowana względem 

macierzy H. 

 Układy wieloantenowe MIMO świetnie nadają się 
do zastosowania w sieciach WLAN działających we-

wnątrz budynków. Na skutek wielokrotnych odbić od 

ścian, podłóg i sufitów, transmisja fal radiowych jest 

wielodrogowa. Sprzyja to występowaniu dużych różnic 

między współczynnikami transmitancji poszczególnych 

podkanałów radiowych.  

 
2. ANALIZA TRANSMITANCJI KANAŁÓW 

RADIOWYCH – RAY TRACING 
 

Jedną z metod określania transmitancji kanału ra-

diowego w środowisku wewnątrz budynków jest metoda 

śledzenia promieni (Ray Tracing). Bazuje ona na anali-

zie tras, którymi fala radiowa może dotrzeć od anteny 

nadawczej do anteny odbiorczej. Transmitancje cząst-

kowe poszczególnych tras składają się na transmitancję 
całkowitą.  

Prosty przykład zastosowania metody Ray Tracing 

dla układu dwuwymiarowego zaprezentowano na rysun-

ku 2. Przyjęto, że anteny nadawcza i odbiorcza są izotro-

powe oraz emitują i odbierają fale radiowe, których 

wektory natężenia pola elektrycznego są prostopadłe do 

podłogi. Wszystkie odległości wyrażone są w jednost-

kach długości fali. W celu analizy fali odbitej, tworzony 

jest obraz anteny nadawczej symetryczny do tej anteny 

względem płaszczyzny odbicia, którą w tym wypadku 

jest podłoga. Jeżeli odcinek łączący obraz anteny nadaw-

czej z anteną odbiorczą przecina płaszczyznę odbicia, to 

odbicie jest możliwe i fala dotrze do odbiornika.  

 

 
Rys. 2. Analiza propagacji fal radiowych przy pomocy 

techniki Ray Tracing 

 

W sytuacji przedstawionej na rysunku 2, transmi-

tancja kanału radiowego składa się z dwóch części, od-

powiadających fali bezpośredniej i fali odbitej od podło-

gi:  

21 HHH += .     (5) 

Transmitancja cząstkowa pochodząca od fali bezpośred-

niej wyraża się zależnością: 
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zaś transmitancja cząstkowa pochodząca od fali odbitej: 
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gdzie: 

0H  – czynnik stały wynikający z długości fali, przeni-

kalności dielektrycznej powietrza, itp., 

1P , 2P  – współczynniki wynikające ze zrzutowania 

wektora natężenia pola elektrycznego (polaryzacji) fali 

docierającej do anteny odbiorczej na kierunek polaryza-

cji tej anteny, 

1r  – odległości pomiędzy anteną nadawczą a anteną 

odbiorczą, 

2r  – odległość pomiędzy obrazem anteny nadawczej a 

anteną odbiorczą, 
R  – współczynnik odbicia fali radiowej od podłogi, 

zawiera się w przedziale od –1 do 1. 

W ogólnym przypadku należy rozważać układ trój-

wymiarowy oraz fale odbite wielokrotnie. Transmitancja 

wypadkowa kanału radiowego składa się wówczas z tylu 

transmitancji cząstkowych, ile jest analizowanych pro-

mieni. Sprawdzanie odbić wielokrotnych wiąże się z 

tworzeniem obrazu nadajnika względem wszystkich 

kolejnych płaszczyzn odbicia. Przy wyznaczaniu warto-

ści współczynnika odbicia należy rozłożyć falę radiową 
na dwie fale o polaryzacjach ortogonalnych i analizować 
je oddzielnie. Współczynniki odbicia dla fali spolaryzo-

wanej równolegle i prostopadle do płaszczyzny odbicia 

mają różne wartości [7]. Wypadkowa polaryzacja fali 

odbitej będzie sumą wektorową obu składowych prze-

mnożonych przez współczynniki odbicia. Przy sumowa-

niu wszystkich fal na wejściu anteny odbiorczej należy 

jeszcze zrzutować wektory polaryzacji fal na kierunek 

polaryzacji anteny odbiorczej.  

Metoda Ray Tracing jest metodą bardzo dokładną, 
ponieważ pozwala określić transmitancję kanału radio-

wego w sposób deterministyczny, w przeciwieństwie do 

metod statystycznych. Eksperymenty wykonane w Bell 

Laboratories [6] wskazują, że ograniczenie analizy do fal 

odbitych nie więcej niż 3-krotnie dobrze przybliża rze-

czywistość. Wadą metody Ray Tracing jest duża złożo-

ność obliczeniowa. Analiza układu MIMO (n,n) wymaga 

obliczenia nn ×  transmitancji – dla każdego podkanału 

radiowego z osobna. 

 

3. OPIS WYKONANYCH SYMULACJI 
 

Autorzy postanowili zbadać możliwości zastosowa-

nia układu MIMO (4,4) do transmisji danych w pojedyn-

czym pomieszczeniu o wymiarach m31510 ×× . Mogła 

to być sala szkolna, laboratorium komputerowe, mała 

sala konferencyjna lub wykładowa albo wieloosobowe 

pomieszczenie biurowe. Względną przenikalność dielek-

tryczną rε  ścian, podłogi i sufitu przyjęto równą 5 co 

odpowiada powierzchniom z drewna lub niektórych 



gatunków szkła. System transmisji danych składał się z 

jednego nadajnika AP (Access Point) umieszczonego pod 

sufitem (wys. 2,9 m od podłogi) oraz 32 odbiorników – 

komputerów osobistych. Komputery były rozmieszczone 

mniej więcej równomiernie w całym pomieszczeniu na 

wysokości 1 m. Fala nośna miała częstotliwość 2,4 GHz. 

Zarówno nadajnik jak i odbiorniki były wyposażone w 

układy 4 anten, co oznacza, że każdy kanał radiowy był 

kanałem MIMO typu (4,4). Anteny każdego odbiornika i 

nadajnika ułożone były w kwadrat o boku 6,25 cm 

( λ5,0 ), zorientowany poziomo. Wszystkie anteny miały 

polaryzację prostopadłą względem płaszczyzny podłogi. 

Średni stosunek mocy sygnału do mocy szumu na wej-

ściu odbiorników wynosił 20 dB.  

 Poszukiwano optymalnego położenia nadajnika AP 

w tym pomieszczeniu tak, aby średnia wartość współ-

czynnika wykorzystania pasma w systemie była jak naj-

większa. Przeprowadzono symulację komputerową wy-

żej opisanego systemu przy pomocy programu napisane-

go w języku C++ na potrzeby tej pracy. Zaimplemento-

wano metodę Ray Tracing, analizując propagację 
wszystkich fal radiowych bezpośrednich i odbitych nie 

więcej niż 4-krotnie od ścian, podłogi lub sufitu. Obli-

czano wartość współczynnika η  dla transmisji pomiędzy 

nadajnikiem i każdym z 32 odbiorników, a następnie 

liczono wartość średnią. Badano różne położenia nadaj-

nika znajdującego się pod sufitem (wys. 2,9 m). Otrzy-

mane wartości η  zawierały się w przedziale od 9 do 14,5 

bps/Hz. Różnice pomiędzy wartością minimalną a mak-

symalną wskazują, że lokalizacja nadajnika odgrywa 

istotną rolę. Dla porównania – wartość η  dla systemu 

(1,1) przy tej samej wartości ρ  wynosi około 6,7 

bps/Hz. Wartość maksymalną współczynnika η  uzyska-

no dla nadajnika AP umieszczonego mniej więcej na 

środku sufitu. Wykresy wartości η  w zależności od 

położenia nadajnika na suficie zaprezentowano na rysun-

kach 3 – 5.  
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Rys. 3. Zależność współczynnika wykorzystania pasma 

od położenia nadajnika przesuwanego wzdłuż dłuższego 

boku sufitu 

 

 Badano także przypadek anten nadajnika rozsunię-
tych w 4 rogi sufitu. W praktyce, taka konfiguracja sys-

temu jest trochę trudniejsza w instalacji, jednak wartość 

współczynnika η  wzrosła do 17 bps/Hz  – jest to już 

wartość ponad 2,5 razy większa od wartości dla systemu 

(1,1).  
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Rys. 4. Zależność współczynnika wykorzystania pasma 

od położenia nadajnika przesuwanego wzdłuż krótszego 

boku sufitu 
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Rys. 5. Zależność współczynnika wykorzystania pasma 

od położenia nadajnika przesuwanego po przekątnej  

sufitu 

 

 Ponadto, zbadano wpływ rozstawu anten odbiorni-

ków na przepustowość systemu. Według wstępnych prac 

teoretycznych o układach MIMO [2], rozstaw λ5,0  

zapewnia efektywne działanie systemu. Późniejsze pu-

blikacje [3] wskazują, że wystarczający jest rozstaw 

λ2,0 . Wykonano symulację, która potwierdziła tę tezę. 

Wartość współczynnika η  równą 17 bps/Hz uzyskano 

już dla rozstawu λ24,0 . Maksymalny wartość współ-

czynnika η  – równą 18,4 bps/Hz – otrzymano dla roz-

stawu λ37,0 . Duży rozstaw, powyżej λ5,0 , nie popra-

wiał przepustowości systemu. Wyniki tych symulacji 

zaprezentowano na rysunku 6.  

 Zbadano również wpływ wartości względnej prze-

nikalności dielektrycznej rε  ścian, podłogi i sufitu na 

macierz transmitancji, a w konsekwencji – na współ-

czynnik η . Wyniki zostały zaprezentowane na rysunku 

7. Współczynnik η  praktycznie nie zależy od rε . Ozna-

cza to, że wyniki powyższych symulacji wykonanych dla 



wartości 5=rε  będą reprezentatywne również dla po-

mieszczeń zbudowanych z innych materiałów.  

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

6

8

10

12

14

16

18

20

η

rozstaw anten

[bps/Hz]

[λ]

 
 

Rys. 6. Zależność współczynnika wykorzystania pasma 

od rozstawu anten w odbiornikach wyrażonego w jed-

nostkach długości fali(anteny nadajnika w 4 rogach 

sufitu) 
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Rys. 7. Zależność współczynnika wykorzystania pasma 

od względnej przenikalności dielektrycznej ścian, sufitu i 

podłogi (anteny nadajnika w 4 rogach sufitu) 

 

 Wszystkie symulacje przeprowadzano z uwzględ-

nieniem 4-krotnych odbić fal radiowych. Wybór tej licz-

by odbić uznano za dobry kompromis między dokładno-

ścią a czasem obliczeń. Na rysunku 8 porównano wyniki 

dla odbić 3-krotnych i 4-krotnych – różnice są nieznacz-

ne. Pozwala to przypuszczać, że różnice te będą jeszcze 

mniejsze dla obliczeń uwzględniających kolejne odbicia. 

Podobne wnioski potwierdzają inni autorzy [6].  

 

4. PODSUMOWANIE 
 

 Przeprowadzono symulację systemu MIMO (4,4) 

składającego się z jednego urządzenia nadawczego i 32 

odbiorczych. System znajdował się w zamkniętym, pro-

stopadłościennym pomieszczeniu. Do badań zastosowa-

no dokładną, deterministyczną metodę Ray Tracing. 

Analizowano fale odbite nie więcej niż 4-krotnie. Wyniki 

wskazują na duże wartości współczynnika wykorzystania 

pasma, a w konsekwencji – przepustowości całego sys-

temu. Przy optymalnym położeniu nadajnika – w okoli-

cach środka sufitu – wartość η  wynosi około 14,4 

bps/Hz. Rozsunięcie anten nadajnika w 4 rogi sufitu oraz 

optymalizacja rozstawu anten odbiorników pozwalają 
uzyskać wartość η  przekraczającą 18,4 bps/Hz. Oznacza 

to prawie 3-krotny wzrost przepustowości w porównaniu 

z systemem bazującym na pojedynczych antenach.  
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Rys. 8. Porównanie wartości współczynnika wykorzysta-

nia pasma otrzymanego z symulacji z uwzględnieniem 3-

krotnych i 4-krotnych odbić – nadajnik przesuwany w 

poprzek sufitu 
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