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1 
Motivação 
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Sistemas MIMO 

“Multiple-Input 

Multiple-Output” 

(MIMO) 

Permite a abertura de 

canais espaciais 

paralelos dentro da 

mesma banda de 

frequência 

Ganho de 

multiplexagem 

espacial 

• Várias antenas no emissor 

• Várias antenas no recetor 

Sistemas sem fios 

com elevada 

capacidade de canal 

Descorrelação espacial 

entre as antenas 
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Trabalhos Anteriores 

Maior correlação 

espacial 

Capacidade de 

canal mais 

baixa 

Agregado de antenas paralelo à 

direção de propagação do sinal rádio 

Menor correlação 

espacial 

Capacidade de 

canal mais 

elevada 

Agregado de antenas transversal à 

direção de propagação do sinal rádio 

Estação 

base 

Terminal 

móvel 

Terminal 

móvel 

Estação 

base 

BS MS 
Estação 

base 

Terminal 
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Objetivos 

Estudar a distribuição espacial da capacidade de 

canal numa microcélula 

Identificar as regiões 

onde a capacidade de 

canal é mais elevada 

Estudar a dependência das 

regiões identificadas com 

diferentes configurações MIMO 
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2 
Modelos de Simulação 
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Ambiente de Teste Microcelular 

• Área de cobertura 100 m x 100 m 

• Estação base posicionada no centro (0,0) m 

• Terminais móveis uniformemente posicionados e separados por 1 m 

• Agregados lineares uniformes: altura de 10/1.5 m para estação/móvel 

• Frequência da portadora de 2 GHz 

• 20 MHz de largura de banda 

• 2 x 2 MIMO 

100 m 

100 m 

Estação 

base 

e.g. LTE 
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Modelo de Canal 

• Modelo de canal validado para microcélulas 

• Modelo capaz de simular ambientes seletivos na frequência 

Modelo de canal COST 273 

Requisitos 
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Configurações MIMO 

• 15 dB para a relação sinal/ruído mais interferência (SNIR) 

• Agregado dos terminais móveis paralelos (    vs.    )  ou 

perpendiculares (    vs.        ) ao da estação base 

• Espaçamento de 0.5λ entre as antenas do agregado de 

cada terminal móvel 

• Espaçamentos de 0.5λ, 1.0λ ou 2.0λ entre as antenas do 

agregado da estação base 

Configurações 

MIMO 

• Com Linha de Vista (CLdV) 

• Sem Linha de Vista (SLdV) 

Duas situações 

de multipercurso 
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3 
Regiões de Capacidade       

Elevada e Baixa 
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Distribuição Espacial da Capacidade (1) 

 Capacidade não é uniforme dentro da célula 

 Regiões transversais ao agregado da estação base têm capacidade mais elevada 

 Situação sem linha de vista apresenta capacidades mais elevada 

Configuração MIMO: Agregados paralelos (    vs.    ) ; 0.5λ de espaçamento na estação 

Com Linha de Vista Sem Linha de Vista 
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Sem Linha de Vista (    vs.    )  Com Linha de Vista (    vs.    )  Sem Linha de Vista 

Distribuição Espacial da Capacidade (2) 

 Capacidade não é uniforme dentro da célula 

 Regiões transversais ao agregado da estação base têm capacidade mais elevada 

 Situação sem linha de vista apresenta capacidades mais elevada 

Config. MIMO: Agregados perpendiculares(    vs.      ) ; 0.5λ de espaçamento na estação 

Com Linha de Vista 

 Zonas de pior capacidade ao longo do plano definido pelo agregado da estação 

 Impacto insignificante na situação sem linha de vista 

 O efeito da orientação do agregado da estação base é dominante 

(    vs.      ) (    vs.      ) 
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Impacto do espaçamento das antenas (1) 

 Valores de capacidade na microcélula aumentam com o espaçamento 

 Regiões de capacidade mais elevada aumentam de tamanho 

 Aumento do espaçamento das antenas reduz o efeito da orientação do agregado 

Com Linha de Vista Sem Linha de Vista 
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Configuração MIMO: Agregados paralelos (    vs.    ) ;  1.0λ de espaçamento na estação 2.0λ de espaçamento na estação 0.5λ de espaçamento na estação 



Impacto do espaçamento das antenas (2) 

 Valores de capacidade na microcélula aumentam com o espaçamento 

 Regiões de capacidade mais elevada  aumentam de tamanho (sem linha de vista) 

 Efeito da orientação dos agregados dos móveis só presente com linha de vista 

Com Linha de Vista Sem Linha de Vista 

15/18 

1.0λ de espaçamento na estação 2.0λ de espaçamento na estação 0.5λ de espaçamento na estação Config. MIMO: Agregados perpendiculares(    vs.      );  (    vs.      ) 



5 
Conclusões 
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Conclusões 

 Neste trabalho foi estudada a distribuição espacial da capacidade para 

uma microcélula e o impacto de diferentes configurações MIMO: 
 

o Verificou-se que a capacidade é mais elevada nas regiões transversais 

ao plano definido pelo agregado da estação base 
 

o Verificou-se que as regiões de elevada capacidade aumentam de área 

quando aumenta o espaçamento das antenas da estação base 
 

 Esta noção de regiões de elevada e baixa capacidade, como prever a 

sua forma e como aumentar o seu tamanho servem como base de 

trabalho na otimização, planeamento e implementação de um sistema 

sem fios MIMO 
 

o Por exemplo, tendo por base as conclusões aqui apresentadas pode-se 

ajustar a orientação do agregado de uma estação base num largo ou 

praça, de forma a garantir que os locais onde as pessoas passam mais 

tempo são melhor servidas (ex. bancos de jardim ou paragens de 

autocarros) 
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Obrigado pela vossa atenção! 
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