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 MIMOهای وش مؤثر برای افزایش بازدهی شبکه در سیستمر

 

*فرامیر مرادی، 5بینافشین جهان
3

 

 Afshin.jahanbin@stu.um.ac.comنشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، دا، کارشناس ارشد -5

کارشناس ارشد کیفیت توان، شرکت برق منطقه ای  ،، دانشگاه سمناندانشجوی دکترینویسنده مسئول:  -3*

  A_moradifar@semrec.co.irسمنان

 

، که هر کاربر اطالعاا  وعاتیت   گرفته شده استفرکانس دوطرفه در نظر  -های سلولی و تقسیمبا ویژگی مقاله، یک سیستم فروسودر این  -دهکیچ

از آنجا که همکاری بین همه ایستگاه ها در عمل امکان پذیر نیست، تتادادی از ایساتگاه هاا باه      کند.می اطالعا  را به ایستگاه خانگی ارسالکانال 

ی به ایستگاه مرکزی، تخمین، و اطالعاا   کانال مربوط به خود را توسط ارسال پایلو  های دسته بندی می شوند. کاربران باید (cluster) خوشه هایی

کند، ایان  ایستگاه  تا وقتی اطالعا  کانال همه کاربران را دریافت نکرده، از ارسال خودداری میاز طرفی، کنند.  بازخوردوعتیت کانال را به ایستگاه 

 فروساو اطالعاا  وعاتیت کاناال در سیساتم      باازخورد گردد. در این تحقیق، چهار روش برای کاهش می فروسو امر سبب تاخیر در ارسال داده در

ی کااربران از ایساتگاه   های پیشنهادی، تقسیم کاربران به دو گروه براساس قادر  کاناال کااربران و فاصاله    ی اصلی روشاست. ایده پیشنهاد شده

بایاد در کسار کاوچکی از زماان     تیت کانال اطالعا  وعاین است که  (CoMP) ای هماهنگ شدهاتصال چند نقطه مسئله ی مهم درفرستنده است. 

هاای  گاردد تااثیر روش  ساازی، مشااهده مای   با استفاده از شبیهچسبندگی کانال جمع آوری شود، تا زمان کافی برای ارسال اطالعا  داشته باشد. 

  کم است. سیارهای دیگر باطالعا  وعتیت کانال بر روی عملکرد سیستم در مقایسه با روش بازخوردپیشنهادی برای کاهش 

 بازخورد.بندی، اطالعات وضعیت کانال قرسو، چند ورودی چند خروجی، فاصله ارتباطی، قدرت کانال، خوشه :یدیلک یها واژه

 

 مقدمه -1

(CoMP) شدهای هماهنگنقطهچندنتقال ا
انتقال چند ورودی  که 1

(Co-MIMO)جند خروجی هماهنگ 
شبکه چند ورودی چند  یا 2

د، نوع توسعه نشونیز نامیده می )مشارکتی MIMOشبکه (خروجی

برای افزایش عملکرد کاربران  و هستند، MU-MIMOای از یافته

و  LTE-Advancedمحدود به -های تداخلدر لبه سلول در محیط

IEEE802.16m [.5،3] اندهپیشنهاد شد 
 

کاربره قدیمی، با پردازش تک سلولی، -چند MIMOهای سیستم 

دهند که درجه آزادیش را تشکیل می MIMOیک کانال تداخل 

 .]3،3[د شوهای هر فرستنده تعیین میوسیله تعداد آنتنهب
 

، با هم همکاری داشته باشند، کل ی همسایههای پایهاگر ایستگاه

ی فضایی آزادی متناسب با تعداد کل درجهتواند به شبکه می

 MIMOشبکه های همکار، دست یابد. بنابراین، تعداد ایستگاه

                                                 
1 Coordinated Multi Point Transmission 
2 Coordination Multi Input Multi Output 

ی است، که بسیار باالیقادر به فراهم کردن بهره عملیاتی مشارکتی 

 [.5] باشدمی سیمبسیار مهم در مخابرات بی یموضوع
 

بر دسترسی  مشارکتی MIMOشبکه های مبتنی بر اغلب تکنیک

ی کاربران در یک های همهکامل پایانه اطالعات وضعیت کانالبه 

شبکه کنند، که چالشی بزرگ در واحد پردازنده مرکزی، تکیه می

MIMO از طرفی برای فراهم بودن اطالعات کامل  است. مشارکتی

با ظرفیت باالیی  بازخوردکانال در واحد پردازنده هر خوشه، کانال 

 هایمربوطه و لینک 3ی خانگیکاربر به ایستگاه پایه هایاز پایانه

backhaul های خانگی هر ظرفیت باال بین هر جفت از ایستگاه

خوشه واحد پردازنده مرکزی خوشه باید در نظر گرفته شود، که 

در  است. مشارکتی MIMOشبکه سازی ای مهم در پیادهمسئله

 مشارکتی MIMOشبکه های نتیجه، عالقه فراوانی به تکنیک
 ، وجود دارداطالعات وضعیت کانالمبتنی بر کاهش نیازمندی به 

[1-3.]  

                                                 
3 Home Base Station 
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صفر  در این مقاله از آنجا که کاربران تک آنتنه هستند از روش

(ZFBF) اجباری پرتو فرمی
1

حالی است کنیم. این دراده میاستف 

(BD) کتعویض با روشکاربران چندآنتنه از  که برای
استفاده  3

 [.3] شودمی
 

اطالعات  بازخوردثری برای کاهش ؤهای مدر این مقاله، تکنیک

با تقسیم  .شودارائه می مشارکتی MIMOشبکه  در وضعیت کانال

ها از ی آنها و فاصلهاساس قدرت کانال آنه دو گروه برکاربران ب

کاهش خواهد  اطالعات وضعیت کانال بازخوردایستگاه فرستنده، 

دهد که با کاهش اندکی در سازی نشان مییافت. نتایج شبیه

قابل  اطالعات وضعیت کانال بازخوردعملکرد سیستم، کاهش 

آید. نرخ مجموع متوسط معیاری است که ای به دست میمالحظه

 netکند. اما را محاسبه نمیاطالعات وضعیت کانال  بازخوردمقدار 

throughput وضعیت اطالعات  بازخوردی نرخ مجموع و به محاسبه

 پردازد.به طور همزمان می کانال

 مدل سیستم -2

سلولی را در نظر بگیرید، که  مشارکتی MIMOشبکه یک سیستم 

آنتن دارند. پارامترهای    و      ها و کاربران به ترتیبایستگاه

 .نداآورده شده 5سیستم در جدول 

 
مشارکتی در ارسال  MIMOپارامترهای سیستم شبکه :  1جدول 

 فروسو

 توضیح سمبل

P ماکزیمم توان ارسالی در هر ایستگاه 

B تعداد ایستگاه ها در هر خوشه 

C تعداد خوشه های در نظر گرفته شده 

K تعداد کاربران هر خوشه 

tn تعداد آنتن های هر ایستگاه فرستنده 

rn تعداد آنتن های هر کاربر 

0d شعاع سلول 

 

یاد بسیار ز یهاشبکه بزرگی را در نظر بگیرید که تعداد سلول

باال به هم -سرعت  backhaulهای ها توسط لینکاست، و ایستگاه

برای حل  ، ها غیرممکن استند. همکاری بین همه ایستگاهامرتبط

کنیم، که بندی میمجزا تقسیم هایخوشهاین مشکل شبکه را به 

-، نمونه5تعدادی سلول همسایه را شامل می شود. شکلخوشه هر 

دهد. از ای را نشان میخوشه مشارکتی MIMOشبکه ای از ساختار 

ای خوشه -این رو، دو نوع تداخل در شبکه وجود دارد؛ تداخل بین

                                                 
1 Zero Forcing Beam Forming 
2 Bock Diagonalization 

 [.50] ایخوشه -و تداخل درون

 
 ایخوشهای از یک شبکه نمونه . 1شکل 

 

نشان داده       ، باایخوشهای از یک شبکه نمونهدر این شکل 

های هر خوشه وجود دارد. شده است که همکاری کامل بین سلول

هاست. ی بین خوشهی محدودهچین، نشان دهندهخطوط خط

دهنده است، نشانشدهای که با خطوط پررنگ مشخص خوشه

خوشه مرکزی تحت آنالیز است. در شکل، یک الیه خوشه در 

 [.53، 55] اطراف خوشه مرکزی در نظر گرفته شده است
 

 ها برابر بای ایستگاههای همهدر حالت کلی تعداد کل آنتن

آنتنه _ها تککه همه گیرنده گرددمیفرض  ست.ا       

وجود  خوشه کاربر برای دریافت داده در هر       هستند، و

، نیاز ها باشددارند. در موردی که تعداد کاربران بیش از تعداد آنتن

 [.53] آن خواهیم پرداخت بهبه انتخاب کاربر است، که 

 است، و  در گروه    بردار داده برای کاربر      فرض کنید که

بردار  {           }         و  [           ]     

رو، سیگنال اینز د و ماتریس تخصیص توان هستند. اپیش ک

  :[51-53] آیددست می  ارسالی به صورت زیر به

(5)      √             
 

صورت زیر خواهد به  در گروه  ام  سیگنال دریافتی کاربر بنابراین،

  :بود

(3) 

     √                 ∑√                
   

 ∑                  

 

       

 

 که
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(3)      √         

 

م  م به کاربر  های گروه از ایستگاه      فروسو بردار کانال

و         با متغیرهای گوسی مختلط       بردار      است.

 ماتریس قطری با     است.  (i.i.d)دارای توزیع یکنواخت مستقل 

    
های کانال گروهنماینده       ، 3وی قطرهاست. در معادله ر    

اتریس م      باشد.می م ، در گروه مربوط به کاربر ها̂ ، اطراف

نویز سفید      است.  م ر گروه د   برای کاربر     پیش کد 

به  توان اختصاص یافته     و          گوسی جمع شونده 

 است.   خوشهر د  کاربر 
 

های های پایه و آنتنهای فرستنده ایستگاهاتالف مسیر بین آنتن

 :گرددمطابق رابطه زیر محاسبه می گیرنده کاربران

 (3)     
   

   
    

   

  
    

  

 گیریم،نظر میدر       را در  ی مرجع است وفاصله    که

    [. 51] تداخل در مرز سلول است-بدون SNR که
ی به فاصله    

که بسیار  اشاره دارد، مc خوشه در م ازکاربر  م ی ایستگاه پایه

 شود.ها از هم در نظر گرفته میهای ایستگاهبیشتر از فاصله آنتن

 استاده شدهشان دن   و شعاع سلول با 𝛽 توان اتالف مسیر با

[53.] 

 :آیدنرخ  از رابطه زیر به دست می در این سیستم مجموع

 

(5) 

        

    ∑     ( 

 

   

 
  |        |

 

  ∑ |        |
 
 ∑   ̂  |  ̂   ̂ |

  
 ̂  ̂  

 
       

) 

 

 :به شرط

 

(1) ∑ ‖  ‖
 

 

   
     

 

-انجام می ZFBF حذف تداخل بین کاربران درون یک گروه توسط

  داده خواهد شد. که در ادامه توضیح شود،

از   c خوشهم از kدر کاربر سلولی-ماتریس کواریانس تداخل بین

 :آیدرابطه زیر به دست می
 

(1)       [         
 ] 

 که

 (3)      ∑   ̂    ̂  
 ̂  ̂  

 

 

موج شرایط صفر شدن تداخل  دهی، بردارهای شکلZFBFدر 

0k jh w  برای همهj k کنند. این پیش کد را فراهم می

کند. بین سلولی را در فرستنده حذف میکننده زیر بهینه، تداخل 

ZFBF ]53[ توجه به سادگی و بهینگی مجانبی، روش مناسبی  با

بلوک  2شکل های سلولی است. دهی موج در شبکهبرای شکل

 دیاگرام :

 
 ZFBFبا  -MIMO MU سیستم .2شکل 

 

 در حالت  مشارکتی در ارسال فروسو MIMOسیستم شبکه یا 

را نشان  ZFBFی با استفاده از پیش کد کنندهآنتنه ، -تک کاربران

 .]35-30[دهد می
 

فرض کنید که  1,..., ,T K T M   خروجیscheduler 

ایستگاه برای   ای از کاربران که توسطباشد؛ یعنی زیرمجموعه

)ارسال انتخاب شده اند، و )cH T  و( )cW T ترتیب زیرماتریسهب-

های مربوط به 
1, ,,...,

T
T T

c c k cH h h   
و 

,1 ,,...,c c c kW w w     .هستند( )cW Tماتریس پیش ،-

)معکوس-شبهبا محاسبه  ،ZFپردازش  )cH T  آیددست میبه : 

 

(3)  
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )H H

c c c c cW T H T H T H T H T


  

)ماتریس پیش کد )cW T کند. ی را حذف میاخوشه -داخل درون

 :در نتیجه خواهیم داشت

 

(50) 
        

    ∑    ( 

 

   

 
  

  ∑   ̂  |  ̂   ̂ |
  

 ̂    ̂  

) 
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 آیند؛بدست می   waterfillingهای بهینه توسط الگوریتم   

 :]33[ فرض کنید بهره کانال موثر از رابطه زیر به دست می آید
 

(55)    
 

‖  ‖
 
 

 

[     
    ]

 
 

های بهینه  waterfilling ،kpدر این صورت با استفاده از الگوریتم 

 :از رابطه زیر به دست می آیند
 

(53)             
 

 : ی زیر استتشریح شده سطح آب در روش که
 

(53) 
∑ (  

 

  

)
 

  
   

 
 

، نرخ مجموع از رابطه زیر به  waterfillingبا استفاده از الگوریتم 

 : آیددست می

(53)             
     

∑          

   

 

 :به شرط

(55) ∑   
      

 

   
 

 

های کنترل توان نیز برای تقسیم توان بین کاربران توان از روشمی

 [.33استفاده کرد ]مشارکتی   MIMOهای شبکه در سیستم

 مدل سیستم -3

مبتنی اطالعا  وعتیت کانال  بازخورد بازخوردهای روش -3-1

 کانال-اندازه-بر

 بازخورد:  1 کانال اندازه مبتنی برپیشنهادی روش  -3-1-1

 ی اصالح شدهخوشه ااطالعا  وعتیت کانال 

کانال همه کاربران، برای نمایش  tapبردار    Frobenius normاز 

پیشنهادی به  روشکنیم. این کاربران، استفاده میقدرت کانال 

 :شرح زیر است

 time slotرا هر  اطالعات وضعیت کانالهای قوی، کاربرانی با کانال

کانال خود را با یک  tapبردار  F-norm کنند. کاربران بازخورد

از  شدهمقدار محاسبه که زمانیکنند، مقایسه می  thسطح آستانه

گیرد که کاربر این فرض را در نظر می ،سطح آستانه بیشتر باشد

 کانالش قوی است.

کانالشان، کمتر از  tapبردار  F-normهای ضعیف )کاربرانی با کانال

 لشاناطالعات وضعیت کانا ، time slotسطح آستانه است(، در هر 

را یک  لشانوضعیت کانااطالعات کنند. این کاربران نمی updateرا 

time slot  کنند.می بازخورددر میان 
 

در گروه دوم )کاربرانی با کانال ضعیف( ، بردارهای پیش کد، با 

در میان ، ارسال  time slotهای کانال قدیمی، یک  tapاستفاده از 

اطالعات وضعیت کنند، در حالی که برای گروه اول کاربران، می

 در دسترس است.  time slotکامل هر  کانال

 :تابع هدف زیر را در نظر بگیرید
 

(51)     (∑              
 

   
)              

 

c,ی بهینه، پیشنهادی ، سطح آستانه روش در kh   است، که

نیاز است به دست بیاید. از آنجا که نرخ مجموع، یکپارچه صعودی 

را طور فردی ماکزیمم کنیم.   SINR توانیم عباراتاست، ما می

 شود:بنابراین تابع هدف به صورت زیر خالصه می

 

(51)    
 

                    
 

 شود:به صورت زیر نوشته می SINRبا توضیحات باال، 
 

(53)              {
              ‖ ‖     

               ‖ ‖     

 

 

PDF 
recievedSINR صورت زیر است:به 

 

(53)              
   ‖ ‖          

   ‖ ‖            
 

 است. با در  thکردن تابع باال بر حسبدر نتیجه، هدف ماکزیمم
اتالف مسیر و با فرض ثابت بودن آن، تابع باال به  نظر گرفتن

 شود:صورت زیر اصالح می
 

(30)              
    ‖ ‖      ⁄      

   ‖ ‖      ⁄        
 

از آنجا که
2

wH  2اسکوار با درجه آزادی-توزیع خی tKN ،است

را پیدا کنیم و تابع را بر حسب SNRfو  SINRfتوانیم توزیعمی

th   و استفاده از ]35، 30[ماکزیمم کنیم. مانندtN K   ،

CDF SINR شود:به صورت زیر محاسبه می 
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 کانال اندازه پیشنهادی مبتنی برروش  3.1.2

راه دیگر  اصالح شده  اطالعات وضعیت کانال خانگی بازخورد

ر اساس قدرت کانال ، به اطالعات وضعیت کانال ب بازخوردکاهش 

 شرح زیر است؛
 

های را به ایستگاهضعیف، اطالعات وضعیت کانال کاربران با کانال 

 time ، یکتگاه خانگیو به ایس، time slotهمسایه، هر های سلول

slot  ،کانال قوی، اطالعات وضعیت کنند. کاربران با ارسال  در میان

ارسال  time slot، هر های گروه خودشانبه همه ایستگاهکانال را 

 کنند.

 مبتنی براطالعا  وعتیت کانال  بازخوردهای روش  2.3

 فاصله

ایستگاه موقعیت کاربران سلول، به دالیل اضطراری یا امنیتی در 

ی خانگی در دسترس هستند. همچنین موقعیت کاربران پایه

رو، های کاربران نیز، در دست باشد. از اینتواند در پایانهسلول، می

 بازخوردتوانیم بر اساس فاصله به جستجوی راهی برای کاهش می

 باشیم.  اطالعات وضعیت کانال

 

 بازخورد:  1فاصله  مبتنی برپیشنهادی  روش  1.2.3

 ی اصالح شدهاخوشه اطالعا  وعتیت کانال

براساس توضیحات ابتدای این بخش، پارامتر دوم برای تقسیم 

خانگی است. در کاربران به دو گروه، فاصله کاربران از ایستگاه 

قبلی این کار، اتالف مسیر توضیح داده شده است. بر  یهابخش

شود، اما مربوط می اساس این مدل، قدرت کانال مستقیما به فاصله

مجهز هستند،  GPSاز آنجا که در شرایط واقعی، اکثر کاربران به 

دانند. ای میی خود را از ایستگاه بدون هیچ محاسبهکاربران فاصله

بنابراین، این طرح، پیچیدگی کمتری دارد، اما، دقت آن نیز کمتر 

 است. از آنجا که رابطه معکوس بین فاصله و قدرت کانال وجود

 :دارد، این روش پیشنهادی به شرح زیر است
 

شان از ایستگاه خانگی بیش از یک فاصله از کاربرانی که فاصله

  time slotرا یک  اطالعات وضعیت کانالپیش تعیین شده است، 

تر از یک ای نزدیککاربرانی که فاصله کنند.می بازخورددر میان 

اطالعات ی خانگی دارند، فاصله از پیش تعیین شده به ایستگاه پایه

 . کنندارسال می  time slotرا هر   وضعیت کانال

کاهش خواهد یافت. در  اطالعات وضعیت کانال بازخوردبنابراین، 

را برای فاصله های  متوسط قسمت نتایج، منحنی نرخ مجموع

 مختلف رسم خواهیم کرد.

 

 بازخورد: 2 فاصلهمبتنی برپیشنهادی  روش  2.2.3

 وعتیت کانال  خانگی  اصالح شدهاطالعا  

شان از بیش از کاربرانی که فاصلهکه،  شرح استاین  به روشاین 

یک فاصله از قبل تعیین شده است، اطالعات وضعیت کانال را به 

 timeو به ایستگاه خانگی، یک  time slotهای همسایه هرایستگاه

slot   .در میان ارسال کنند 

است،  کمتر از فاصله از پیش تعیین شدهشان کاربرانی که فاصله

 کنند. بازخورد time slotرا هر  اطالعات وضعیت کانال

 نتایج شبیه سازی -4

ها در است. تعداد سلولسازی بیان شدهدر این بخش نتایج شبیه

3Bهر خوشه  است، و یک الیه خوشه در در نظر گرفته شده

آنتن  3است. هر ایستگاه ی مورد نظر، فرض شدهخوشهاطراف 

1rnسازی، هر کاربرفرستنده دارد. برای شبیه   آنتن دارد، و

24tN    آنتن فرستنده در هر خوشه وجود دارد. داپلر نرمالیز

است، مگر اینکه بیان شود. شعاع فرض شده  0.05شده برابر با 

است، و اتالف مسیردر نظر گرفته شده 1kmسلول برابر با 

3.76    است. برای روش پیشنهادی بر اساس فاصله، سطح
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به طور تصادفی،  (random)در روش تصادفی  است. 2R/3آستانه 

به  اطالعات وضعیت کانالکاربرانی از کل فضای سلول برای ارسال 

 است. در میان ، انتخاب شده  time slotصورت یک 

است. ی سلول رسم شدهلبه SNRنرخ مجموع بر حسب  3لدر شک

های پیشنهادی بین باند باالیی و شود که روشاز شکل مشاهده می

و  اطالعات وضعیت کانالکامل  ازخوردبباند باالیی )به ترتیب 

های ( هستند. روشاطالعات وضعیت کانالناقص  بازخورد

-را کاهش می اطالعات وضعیت کانال بازخوردپیشنهادی، مقدار 

 بازخوردیابد. مقدار کاهش دهند، بنابراین نرخ مجموع کاهش می

)که به طور عددی به دست آمده است(،   اطالعات وضعیت کانال

اطالعات  بازخورد)  Iکانال-نرم-پیشنهادی براساس روشبرای 

 .درصد است 50گروهی اصالح شده( تقریبا  وضعیت کانال

 

چند سلولی با افزایش  CoMPسیستم  متوسط . نرخ مجموع 3  شکل

SNR یابد.ی سلول افزایش میدر لبه 
d sf T  درنظرگرفته  0...برابر با

های پیشنهادی روشکانال در  Fnormاست. سطح آستانه برای شده

است. سطح آستانه در نظر گرفته شده .1کانال  برابر با  Fnormبراساس 

 .است R/2های پیشنهادی براساس فاصله برابر با روش برای

 

عملکرد نرخ مجموع برای دو مقدار متفاوت سطح آستانه و دو 

dمقدار sf Tشود که با است. مشاهده میرسم شده 4در شکل

dافزایش sf T  .از طرفی، از آنجا نرخ مجموع افزایش خواهد یافت

اطالعات ی بزرگتری برای انتخاب کاربرانی که که انتخاب ناحیه

کنند، حجم می بازخورددر میان   time slotرا یک  وضعیت کانال

 کاهش یافته و در نهایت عملکرد اطالعات وضعیت کانال بازخورد

 .یابد، با این حال ، این کاهش عملکرد منطقی استکاهش می

 
d. نرخ مجموع متوسط برای دو مقدار فاصله و دو مقدار 4شکل sf T. 

 بندیجمع -0

اطالعات  بازخورددر این تحقیق، چهار تکنیک برای کاهش  

  downlink clustered network MIMOدر سیستم  وضعیت کانال

تقسیم  ،های پیشنهادیروش ی اصلیاست. ایده پیشنهاد شده

ی کاربران کاربران به دو گروه براساس قدرت کانال کاربران و فاصله

شود که کاهش نرخ مجموع از ایستگاه فرستنده است.  مشاهده می

در سیستم  اطالعات وضعیت کانال ناقص بازخوردز متوسط ناشی ا

، زمانی که کاربران با ZFBFبا استفاده از  مشارکتی MIMOشبکه 

در میان ارسال کنند و کاربران با  time slotهای ضعیف یک کانال

 ارسال کنند، اندک است.  time slot های قوی هرکانال

های پیشنهادی روشگردد سازی، مشاهده میبا استفاده از شبیه

تاثیرشان بر روی  اطالعات وضعیت کانال بازخوردبرای کاهش 

های دیگر بسیار کم است. یک روش عملکرد سیستم در مقایسه با

ی بهینه براساس قدرت کانال کاربران، برای جداسازی سطح آستانه

 netتحلیلی به دست آمده است. همچنین، -شبه روش کاربران با

throughput های پیشنهادی؛ مطابق ات قدرت طرحبرای اثب

بررسی و با سایر  اطالعات وضعیت کانال -ای بین عملکردمصالحه

 .ها مقایسه گردیده استروش
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Abstract- In this paper, a downlink system with cellular characteristics and two-way frequency 

division is considered which each user sends the information of status of information chanel to the 

home station. Since the collaboration between all the stations practically is not possible, a number of 

stations are classified into the clusters. Users should estimate their channel by sending pilots to the 

center station, and sending feedback of channel information. On the other hand, the station refuses to 

send the information, until it recives all information of users. This action leads to delation in 

transmission of information in downlink. In this research, four methods for reducing the information 

feedback of channel status in downlink system are proposed. The main idea of the proposed methods 

including the division the users into two groups based on the power of user channels and user 

distances from the transmitter station.  The key issue in CoMP is that channel status information 

should be collected in a small fraction of the channel's binding time, so that it has enough time to send 

information. Using simulation, it is observed that the effect of the proposed methods to reduce the 

feedback of channel status information on system performance is very low compared to other 

methods. 

 

Keywords- Downlink, multi-input multi-output, communication distance, channel power, clustering, 

information of status of feedback channel. 
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