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چکیده -در این مقاله ،یک سیستم فروسو با ویژگیهای سلولی و تقسیم -فرکانس دوطرفه در نظر گرفته شده است ،که هر کاربر اطالعاا وعاتیت
کانال اطالعا را به ایستگاه خانگی ارسال میکند .از آنجا که همکاری بین همه ایستگاه ها در عمل امکان پذیر نیست ،تتادادی از ایساتگاه هاا باه
خوشه هایی ) (clusterدسته بندی می شوند .کاربران باید کانال مربوط به خود را توسط ارسال پایلو هایی به ایستگاه مرکزی ،تخمین ،و اطالعاا
وعتیت کانال را به ایستگاه بازخورد کنند .از طرفی ،ایستگاه تا وقتی اطالعا کانال همه کاربران را دریافت نکرده ،از ارسال خودداری میکند ،ایان
امر سبب تاخیر در ارسال داده در فروسو میگردد .در این تحقیق ،چهار روش برای کاهش باازخورد اطالعاا وعاتیت کاناال در سیساتم فروساو
پیشنهاد شده است .ایدهی اصلی روشهای پیشنهادی ،تقسیم کاربران به دو گروه براساس قادر کاناال کااربران و فاصالهی کااربران از ایساتگاه
فرستنده است .مسئله ی مهم در اتصال چند نقطهای هماهنگ شده ( )CoMPاین است که اطالعا وعتیت کانال بایاد در کسار کاوچکی از زماان
چسبندگی کانال جمع آوری شود ،تا زمان کافی برای ارسال اطالعا داشته باشد .با استفاده از شبیهساازی ،مشااهده مایگاردد تااثیر روشهاای
پیشنهادی برای کاهش بازخورد اطالعا وعتیت کانال بر روی عملکرد سیستم در مقایسه با روشهای دیگر بسیارکم است.
واژههای کلیدی :قرسو ،چند ورودی چند خروجی ،فاصله ارتباطی ،قدرت کانال ،خوشهبندی ،اطالعات وضعیت کانال بازخورد.

مشارکتی قادر به فراهم کردن بهره عملیاتی بسیار باالیی است ،که
موضوعی بسیار مهم در مخابرات بیسیم میباشد [.]5

 -1مقدمه
انتقال چندنقطهای هماهنگشده ) 1(CoMPکه انتقال چند ورودی
جند خروجی هماهنگ ) 2(Co-MIMOیا شبکه چند ورودی چند
خروجی)شبکه  MIMOمشارکتی( نیز نامیده میشوند ،نوع توسعه
یافتهای از  MU-MIMOهستند ،و برای افزایش عملکرد کاربران
در لبه سلول در محیطهای تداخل-محدود به  LTE-Advancedو
 IEEE802.16mپیشنهاد شدهاند [.]3،5

اغلب تکنیکهای مبتنی بر شبکه  MIMOمشارکتی بر دسترسی
به اطالعات وضعیت کانال کامل پایانههای همهی کاربران در یک
واحد پردازنده مرکزی ،تکیه میکنند ،که چالشی بزرگ در شبکه
 MIMOمشارکتی است .از طرفی برای فراهم بودن اطالعات کامل
کانال در واحد پردازنده هر خوشه ،کانال بازخورد با ظرفیت باالیی
از پایانههای کاربر به ایستگاه پایهی خانگی 3مربوطه و لینکهای
 backhaulظرفیت باال بین هر جفت از ایستگاههای خانگی هر
خوشه واحد پردازنده مرکزی خوشه باید در نظر گرفته شود ،که
مسئلهای مهم در پیادهسازی شبکه  MIMOمشارکتی است .در
نتیجه ،عالقه فراوانی به تکنیکهای شبکه  MIMOمشارکتی
مبتنی بر کاهش نیازمندی به اطالعات وضعیت کانال ،وجود دارد
[.]3-1

سیستمهای  MIMOچند-کاربره قدیمی ،با پردازش تک سلولی،
یک کانال تداخل  MIMOرا تشکیل میدهند که درجه آزادیش
بهوسیله تعداد آنتنهای هر فرستنده تعیین میشود ].[3،3
اگر ایستگاههای پایهی همسایه ،با هم همکاری داشته باشند ،کل
شبکه میتواند به تعداد کل درجهی فضایی آزادی متناسب با
تعداد ایستگاههای همکار ،دست یابد .بنابراین ،شبکه MIMO

Coordinated Multi Point Transmission
Coordination Multi Input Multi Output

1
2

Home Base Station
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و تداخل درون -خوشهای [.]50

در این مقاله از آنجا که کاربران تک آنتنه هستند از روش صفر
اجباری پرتو فرمی ) 1(ZFBFاستفاده میکنیم .این درحالی است
که برای کاربران چندآنتنه از روش تعویض باک ) 3(BDاستفاده
میشود [.]3
در این مقاله ،تکنیکهای مؤثری برای کاهش بازخورد اطالعات
وضعیت کانال در شبکه  MIMOمشارکتی ارائه میشود .با تقسیم
کاربران به دو گروه براساس قدرت کانال آنها و فاصلهی آنها از
ایستگاه فرستنده ،بازخورد اطالعات وضعیت کانال کاهش خواهد
یافت .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با کاهش اندکی در
عملکرد سیستم ،کاهش بازخورد اطالعات وضعیت کانال قابل
مالحظهای به دست میآید .نرخ مجموع متوسط معیاری است که
مقدار بازخورد اطالعات وضعیت کانال را محاسبه نمیکند .اما net
 throughputبه محاسبهی نرخ مجموع و بازخورد اطالعات وضعیت
کانال به طور همزمان میپردازد.

شکل  . 1نمونهای از یک شبکه خوشهای

نشان داده
در این شکل نمونهای از یک شبکه خوشهای ،با
شده است که همکاری کامل بین سلولهای هر خوشه وجود دارد.
خطوط خطچین ،نشان دهندهی محدودهی بین خوشههاست.
خوشهای که با خطوط پررنگ مشخص شدهاست ،نشاندهنده
خوشه مرکزی تحت آنالیز است .در شکل ،یک الیه خوشه در
اطراف خوشه مرکزی در نظر گرفته شده است [.]53 ،55

 -2مدل سیستم
یک سیستم شبکه  MIMOمشارکتی سلولی را در نظر بگیرید ،که
آنتن دارند .پارامترهای
و
ایستگاهها و کاربران به ترتیب
سیستم در جدول  5آورده شدهاند.
جدول  :1پارامترهای سیستم شبکه  MIMOمشارکتی در ارسال

در حالت کلی تعداد کل آنتنهای همهی ایستگاهها برابر با
است .فرض میگردد که همه گیرندهها تک_آنتنه
کاربر برای دریافت داده در هر خوشه وجود
هستند ،و
دارند .در موردی که تعداد کاربران بیش از تعداد آنتنها باشد ،نیاز
به انتخاب کاربر است ،که به آن خواهیم پرداخت [.]53

فروسو
سمبل

توضیح

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

nt

تعداد آنتن های هر ایستگاه فرستنده

nr

تعداد آنتن های هر کاربر

d0

شعاع سلول

بردار داده برای کاربر در گروه است ،و
فرض کنید که
بردار
{
و }
[
]
پیش کد و ماتریس تخصیص توان هستند .از اینرو ،سیگنال
ارسالی به صورت زیر به دست می آید [:]51-53
√
()5

شبکه بزرگی را در نظر بگیرید که تعداد سلولهای بسیار زیاد
است ،و ایستگاهها توسط لینکهای  backhaulسرعت-باال به هم
مرتبطاند .همکاری بین همه ایستگاهها غیرممکن است ،برای حل
این مشکل شبکه را به خوشههای مجزا تقسیمبندی میکنیم ،که
هر خوشه تعدادی سلول همسایه را شامل می شود .شکل ،5نمونه-
ای از ساختار شبکه  MIMOمشارکتی خوشهای را نشان میدهد .از
این رو ،دو نوع تداخل در شبکه وجود دارد؛ تداخل بین -خوشهای
Zero Forcing Beam Forming
Bock Diagonalization

بنابراین ،سیگنال دریافتی کاربر ام در گروه بهصورت زیر خواهد
بود:
√∑

()3
که

1
2
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√

()3

که
()3

از ایستگاههای گروه م به کاربر م
بردار کانال فروسو
و
با متغیرهای گوسی مختلط
بردار
است.
ماتریس قطری با
دارای توزیع یکنواخت مستقل ) (i.i.dاست.
نماینده کانال گروههای
روی قطرهاست .در معادله ،3
ماتریس
اطراف ̂ ،ها ،در گروه مربوط به کاربر م میباشد.
نویز سفید
برای کاربر در گروه م است.
پیش کد
توان اختصاص یافته به
و
گوسی جمع شونده
کاربر در خوشه است.

̂

̂

̂ ̂

∑

در  ،ZFBFبردارهای شکلدهی موج شرایط صفر شدن تداخل
 hk w j  0برای همه  j  kرا فراهم میکنند .این پیش کد
کننده زیر بهینه ،تداخل بین سلولی را در فرستنده حذف میکند.
 [53] ZFBFبا توجه به سادگی و بهینگی مجانبی ،روش مناسبی
برای شکلدهی موج در شبکههای سلولی است .شکل  2بلوک
دیاگرام :

اتالف مسیر بین آنتنهای فرستنده ایستگاههای پایه و آنتنهای
گیرنده کاربران مطابق رابطه زیر محاسبه میگردد:
() 3
درنظر میگیریم،
که فاصلهی مرجع است و  را در
به فاصلهی
که  SNRبدون-تداخل در مرز سلول است [.]51
ایستگاه پایهی م ازکاربر م در خوشه cم اشاره دارد ،که بسیار
بیشتر از فاصله آنتنهای ایستگاهها از هم در نظر گرفته میشود.

شکل  .2سیستم  MU- MIMOبا ZFBF

توان اتالف مسیر با 𝛽 و شعاع سلول با
[.]53
در این سیستم مجموع نرخ از رابطه زیر به دست میآید:

نشان داده شدهاست

یا سیستم شبکه  MIMOمشارکتی در ارسال فروسو در حالت
کاربران تک-آنتنه  ،با استفاده از پیش کد کنندهی  ZFBFرا نشان
میدهد ].[35-30
فرض کنید که  T  1,..., K  , T  Mخروجی

(

باشد؛ یعنی زیرمجموعهای از کاربران که توسط ایستگاه برای
ارسال انتخاب شده اند ،و )  H c (Tو )  Wc (Tبهترتیب زیرماتریس-

∑

()5
)

|
|

̂

̂

|

̂

̂

̂∑

|
|

های

∑

|

‖

()1

()1

1

()3

به

H c   h1,Tc ,..., hkT,c 

و

∑





Wc (T )  H c (T )  H c (T ) H H c (T ) H c (T ) H

ماتریس پیش کد )  Wc (Tداخل درون -خوشهای را حذف میکند.
در نتیجه خواهیم داشت:

حذف تداخل بین کاربران درون یک گروه توسط  ZFBFانجام می-
شود ،که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
ماتریس کواریانس تداخل بین-سلولی در کاربرkم از خوشه  cاز
رابطه زیر به دست میآید:
]

مربوط

T

 Wc   wc,1 ,..., wc,k هستند ، Wc (T ) .ماتریس پیش-
پردازش  ،ZFبا محاسبه شبه-معکوس )  H c (Tبهدست میآید:

به شرط:
‖

scheduler

()50

(
)

[
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های بهینه توسط الگوریتم  waterfillingبدست می آیند؛
فرض کنید بهره کانال موثر از رابطه زیر به دست می آید ]:[33
()55

]

[

‖

را  updateنمیکنند .این کاربران اطالعات وضعیت کانالشان را یک
 time slotدر میان بازخورد میکنند.
در گروه دوم (کاربرانی با کانال ضعیف)  ،بردارهای پیش کد ،با
استفاده از  tapهای کانال قدیمی ،یک  time slotدر میان  ،ارسال
میکنند ،در حالی که برای گروه اول کاربران ،اطالعات وضعیت
کانال کامل هر  time slotدر دسترس است.
تابع هدف زیر را در نظر بگیرید:

‖

در این صورت با استفاده از الگوریتم  pk ، waterfillingهای بهینه
از رابطه زیر به دست می آیند:
()53

()51

که  سطح آب در روش تشریح شدهی زیر است :
()53

)

(

)

در روش پیشنهادی  ،سطح آستانهی بهینه   hc ,k ،است ،که

∑

نیاز است به دست بیاید .از آنجا که نرخ مجموع ،یکپارچه صعودی
است ،ما میتوانیم عبارات  SINRرا طور فردی ماکزیمم کنیم.
بنابراین تابع هدف به صورت زیر خالصه میشود:

با استفاده از الگوریتم  ، waterfillingنرخ مجموع از رابطه زیر به
دست میآید:
()53
∑
به شرط:
()55

∑(

()51
با توضیحات باال SINR ،به صورت زیر نوشته میشود:

∑

‖ ‖
‖ ‖

()53

میتوان از روشهای کنترل توان نیز برای تقسیم توان بین کاربران
در سیستمهای شبکه  MIMOمشارکتی استفاده کرد [.]33

{

 SINRrecieved PDFبهصورت زیر است:

 -3مدل سیستم

‖ ‖

()53

 -1-3روشهای بازخورد بازخورد اطالعا وعتیت کانال مبتنی

‖ ‖

در نتیجه ،هدف ماکزیممکردن تابع باال بر حسب   thاست .با در
نظر گرفتن اتالف مسیر و با فرض ثابت بودن آن ،تابع باال به
صورت زیر اصالح میشود:

بر-اندازه-کانال
 -1-1-3روش پیشنهادی مبتنی بر اندازه کانال  : 1بازخورد
اطالعا وعتیت کانال خوشه ای اصالح شده

از  Frobenius normبردار  tapکانال همه کاربران ،برای نمایش
قدرت کانال کاربران ،استفاده میکنیم .این روش پیشنهادی به
شرح زیر است:
کاربرانی با کانالهای قوی ،اطالعات وضعیت کانال را هر time slot
بازخورد کنند .کاربران  F-normبردار  tapکانال خود را با یک

⁄

()30

⁄

‖ ‖
‖ ‖

2

از آنجا که  H wتوزیع خی-اسکوار با درجه آزادی  2 KNtاست،
و  f SNRرا پیدا کنیم و تابع را بر حسب

میتوانیم توزیع f SINR
  thماکزیمم کنیم .مانند ] [35 ،30و استفاده از ، Nt  K
 CDF SINRبه صورت زیر محاسبه میشود:

سطح آستانه   thمقایسه میکنند ،زمانی که مقدار محاسبهشده از
سطح آستانه بیشتر باشد ،کاربر این فرض را در نظر میگیرد که
کانالش قوی است.
کاربرانی با کانالهای ضعیف ( F-normبردار  tapکانالشان ،کمتر از
سطح آستانه است) ،در هر  ،time slotاطالعات وضعیت کانالشان
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)] [

|] [
|] [
|] [

()35

]

] [

] [
|] [

|

[
∑

|
̅

|] [

] [

(|
̅

]

[
∑

|

̅

1.2.3

اطالعا وعتیت کانال خوشهای اصالح شده
̅

|

براساس توضیحات ابتدای این بخش ،پارامتر دوم برای تقسیم
کاربران به دو گروه ،فاصله کاربران از ایستگاه خانگی است .در
بخشهای قبلی این کار ،اتالف مسیر توضیح داده شده است .بر
اساس این مدل ،قدرت کانال مستقیما به فاصله مربوط میشود ،اما
از آنجا که در شرایط واقعی ،اکثر کاربران به  GPSمجهز هستند،
کاربران فاصلهی خود را از ایستگاه بدون هیچ محاسبهای میدانند.
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:

̅

که:
̅

()33
̅
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[

]

کاربرانی که فاصلهشان از ایستگاه خانگی بیش از یک فاصله از
پیش تعیین شده است ،اطالعات وضعیت کانال را یک time slot
در میان بازخورد میکنند .کاربرانی که فاصلهای نزدیکتر از یک
فاصله از پیش تعیین شده به ایستگاه پایهی خانگی دارند ،اطالعات
وضعیت کانال را هر  time slotارسال میکنند.

|

→

و در نتیجه خواهیم داشت:
)

)

(

)

()33
)

3.1.2

(
(

بنابراین ،بازخورد اطالعات وضعیت کانال کاهش خواهد یافت .در
قسمت نتایج ،منحنی نرخ مجموع متوسط را برای فاصله های
مختلف رسم خواهیم کرد.

(

روش پیشنهادی مبتنی بر اندازه کانال
2.2.3

بازخورد اطالعات وضعیت کانال خانگی اصالح شده راه دیگر
کاهش بازخورد اطالعات وضعیت کانال بر اساس قدرت کانال  ،به
شرح زیر است؛

روش پیشنهادی مبتنی برفاصله  :2بازخورد

اطالعا وعتیت کانال خانگی اصالح شده
این روش به این شرح است که ،کاربرانی که فاصلهشان از بیش از
یک فاصله از قبل تعیین شده است ،اطالعات وضعیت کانال را به
ایستگاههای همسایه هر time slotو به ایستگاه خانگی ،یک time
 slotدر میان ارسال کنند.
کاربرانی که فاصلهشان کمتر از فاصله از پیش تعیین شده است،
اطالعات وضعیت کانال را هر  time slotبازخورد کنند.

کاربران با کانال ضعیف ،اطالعات وضعیت کانال را به ایستگاههای
سلولهای همسایه ،هر  ،time slotو به ایستگاه خانگی ،یک time
 slotدر میان ،ارسال کنند .کاربران با کانال قوی ،اطالعات وضعیت
کانال را به همه ایستگاههای گروه خودشان ،هر  time slotارسال
کنند.
2.3

روش پیشنهادی مبتنی بر فاصله  : 1بازخورد

روشهای بازخورد اطالعا وعتیت کانال مبتنی بر

 -4نتایج شبیه سازی

فاصله

در این بخش نتایج شبیهسازی بیان شدهاست .تعداد سلولها در
هر خوشه  B  3در نظر گرفته شدهاست ،و یک الیه خوشه در
اطراف خوشهی مورد نظر ،فرض شدهاست .هر ایستگاه  3آنتن

موقعیت کاربران سلول ،به دالیل اضطراری یا امنیتی در ایستگاه
پایهی خانگی در دسترس هستند .همچنین موقعیت کاربران
سلول ،میتواند در پایانههای کاربران نیز ،در دست باشد .از اینرو،
میتوانیم بر اساس فاصله به جستجوی راهی برای کاهش بازخورد
اطالعات وضعیت کانال باشیم.

فرستنده دارد .برای شبیهسازی ،هر کاربر  nr  1آنتن دارد ،و

Nt  24
شده برابر با
سلول برابر
  3.76
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آنتن فرستنده در هر خوشه وجود دارد .داپلر نرمالیز
 0.05فرض شدهاست ،مگر اینکه بیان شود .شعاع
با  1kmدر نظر گرفته شدهاست ،و اتالف مسیر
است .برای روش پیشنهادی بر اساس فاصله ،سطح

روش مؤثر برای افزایش بازدهی شبکه در سیستمهای  ....................................................................................... ..........MIMOجهانبین و مرادیفر
Sum-Rate

آستانه  2R/3است .در روش تصادفی ) (randomبه طور تصادفی،
کاربرانی از کل فضای سلول برای ارسال اطالعات وضعیت کانال به
صورت یک  time slotدر میان  ،انتخاب شدهاست.

100

Threshold=R/4 , fdTs=.001
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شکل . 4نرخ مجموع متوسط برای دو مقدار فاصله و دو مقدار f d Ts

.

Sum-Rate
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شکل  . 3نرخ مجموع متوسط سیستم  CoMPچند سلولی با افزایش
 SNRدر لبهی سلول افزایش مییابد f d Ts .برابر با  ...0درنظرگرفته
شدهاست .سطح آستانه برای  Fnormکانال در روشهای پیشنهادی
براساس  Fnormکانال برابر با  1.در نظر گرفته شدهاست .سطح آستانه
برای روشهای پیشنهادی براساس فاصله برابر با  R/2است.

عملکرد نرخ مجموع برای دو مقدار متفاوت سطح آستانه و دو
مقدار  f d Tsدر شکل 4رسم شدهاست .مشاهده میشود که با
افزایش  f d Tsنرخ مجموع افزایش خواهد یافت .از طرفی ،از آنجا
که انتخاب ناحیهی بزرگتری برای انتخاب کاربرانی که اطالعات
وضعیت کانال را یک  time slotدر میان بازخورد میکنند ،حجم
بازخورد اطالعات وضعیت کانال کاهش یافته و در نهایت عملکرد
کاهش مییابد ،با این حال  ،این کاهش عملکرد منطقی است.

در این تحقیق ،چهار تکنیک برای کاهش بازخورد اطالعات
وضعیت کانال در سیستم downlink clustered network MIMO
پیشنهاد شده است .ایدهی اصلی روشهای پیشنهادی ،تقسیم
کاربران به دو گروه براساس قدرت کانال کاربران و فاصلهی کاربران
از ایستگاه فرستنده است .مشاهده میشود که کاهش نرخ مجموع
متوسط ناشی از بازخورد ناقص اطالعات وضعیت کانال در سیستم
شبکه  MIMOمشارکتی با استفاده از  ،ZFBFزمانی که کاربران با
کانالهای ضعیف یک  time slotدر میان ارسال کنند و کاربران با
کانالهای قوی هر time slotارسال کنند ،اندک است.
با استفاده از شبیهسازی ،مشاهده میگردد روشهای پیشنهادی
برای کاهش بازخورد اطالعات وضعیت کانال تاثیرشان بر روی
عملکرد سیستم در مقایسه با روشهای دیگر بسیار کم است .یک
سطح آستانه ی بهینه براساس قدرت کانال کاربران ،برای جداسازی
کاربران با روش شبه-تحلیلی به دست آمده است .همچنینnet ،
 throughputبرای اثبات قدرت طرحهای پیشنهادی؛ مطابق
مصالحهای بین عملکرد -اطالعات وضعیت کانال بررسی و با سایر
روشها مقایسه گردیده است.
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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.

