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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E CONTROLADOR DA REDE DE RÁDIO DE CONTROLE EM UM SISTEMA DE 
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menos um canal de dados de ligação superior dedicado por pelo menos um equipamento do usuário através de um C-RNC. Além 
disso, a presente invenção também se refere a um método para iniciar o controle da congestão para dados escalonados de pelo 
menos uma classe de prioridade da taxa de bits garantida em um sistema de comunicação móvel. Além disso, a invenção refere- 
se a um C-RNC bem como a um controlador da rede de rádio de serviço que executa estes métodos. Para ativar o C-RNC dentro 
de um sistema de comunicação móvel para executar o controle da congestão para as transmissões de ligação superior que têm 
uma taxa de bits garantida,(...).
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MÉTODO PARA RELATAR UMA MEDIÇÃO EM UM SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO MÓVEL UNIVERSAL, NODO B EM UM SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO MÓVEL UNIVERSAL, E CONTROLADOR DA REDE DE RÁDIO 
DE CONTROLE EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL UNIVERSAL QUE 
COMPREENDEM EQUIPAMENTOS DO USUÁRIO E UM NODO B CONECTADO AO 
CONTROLADOR DA REDE DE RÁDIO DE CONTROLE

CAMPO DA INVENÇÃO
A invenção refere-se a um método para obter 

medições a uma taxa de bits empregada que é fornecida aos 
dados escalonados que têm uma taxa de bits garantida e que é 
transmitida a pelo menos um canal de dados de ligação 
superior (uplink) dedicado por pelo menos o equipamento do 
usuário através de um controlador da rede de rádio de 
controle em um sistema de comunicação móvel. Além disso, a 
invenção também se refere a um método para iniciar o controle 
da congestão para dados escalonados de pelo menos uma classe 
de prioridade da taxa de bits garantida em um sistema de 
comunicação móvel. Além disso, a invenção refere-se a um 
controlador da rede de rádio de controle, bem como a um 
controlador da rede de rádio de serviço que executa estes 
métodos.

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
O W-CDMA (Acesso Múltiplo de Divisão de Código de 

Banda Larga) é uma interface de rádio para IMT-2000 
(Comunicação Móvel Internacional), que foi padronizado para 
ser utilizado como o sistema de telecomunicação móvel sem fio 
de terceira geração. Ele presta vários serviços, tais como 
serviços de voz e serviços de comunicação móvel de 
multimídia, de um modo eficiente e flexível. Os grupos de 
padronização no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e em 
outros países organizaram o que foi chamado de Projeto de 
Parceria de Terceira Geração (3GPP), para produzir 
especificações de interface de rádio comuns para o W-CDMA.

Petição 870180140535, de 11/10/2018, pág. 5/15
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A versão européia padronizada da IMT-2000 é 

comumente denominada UMTS (Sistema de Telecomunicação Móvel 

Universal). O primeiro comunicado da especificação do UMTS 

foi publicado em 1999 (Comunicação 99) . Nesse meio tempo, 

vários aperfeiçoamentos desse padrão foram padronizados pelo 

3GPP nos Comunicados 4 e 5, e a discussão de outros 

aperfeiçoamentos está em curso, de acordo com o âmbito do 

Comunicado 6.

O canal dedicado (DCH) para as ligações inferior e 

superior e o canal partilhado de ligação inferior (DSCH) 

foram definidos nos Comunicados 99 e 4 . Nos anos seguintes, 

os desenvolvedores reconheceram que, para prestar serviços de 

multimídia - ou serviços de dados em geral - era necessário 

que fosse implementado um acesso assimétrico de alta 

velocidade. No Comunicado 5, foi introduzido o acesso de 

pacote de ligação inferior de alta velocidade (HSDPA). O 

canal partilhado de ligação inferior de alta velocidade (HS- 

DSCH) proporciona acesso de alta velocidade de ligação 

inferior para o usuário, da Rede de Acesso de Rádio UMTS 

(RAN), para os terminais de comunicação, chamados 

equipamentos de usuário nas especificações UMTS.

Escalonamento de pacotes

O escalonamento de pacotes é um algoritmo de 

gerenciamento de recursos de rádio, utilizado para alocar 

oportunidades de transmissão e formatos de transmissão, para 

os usuários admitidos, a um meio partilhado. O escalonamento 

pode ser utilizado em redes de rádio móveis baseadas em 

pacotes, em combinação com modulação e codificação 

adaptativas, para maximizar a capacidade de rendimento, por 

exemplo, através da alocação de oportunidades de transmissão 

para os usuários em condições de canais favoráveis. O serviço 

de pacote de dados em UMTS pode ser aplicável nas classes de 

tráfego interativas e de plano de fundo, embora também possa
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ser utilizado em serviços de fluxo contínuo. O tráfego 

pertencente às classes interativa e de plano de fundo é 

tratado como tráfego em tempo não real (NRT) e é controlado 

pelo escalonador de pacotes. As metodologias de escalonamento 

5 de pacotes pode ser caracterizada por:

- período / freqüência de escalonamento: o período 

no qual os usuários são escalonados antecipadamente.

- ordem de serviço: a ordem na qual os usuários são 

servidos, por exemplo, ordem aleatória ("round robin") ou de

10 acordo com a qualidade do canal (C/I ou à base de 

rendimento).

- método de alocação: o critério para os recursos 

de alocação, por exemplo, a mesma quantidade de dados ou os 

mesmos recursos de potência / código / tempo para todos os

15 usuários enfileirados por intervalo de alocação.

O escalonador de pacotes, para ligação superior, é 

distribuído entre Controlador de Rede de Rádio (RNC) e 

equipamento de usuário em 3GPP UMTS R99/R4/R5. Na ligação 

superior, o recurso de interface aérea, a ser partilhado por 

20 diferentes usuários, é a potência total recebida em um Nodo 

B, e, conseqüentemente, a tarefa do escalonador é alocar a 

potência em meio do ou dos equipamentos de usuários. Nas 

especificações atuais R99/R4/R5 do UMTS, o RNC controla a 

taxa / potência máximas que um equipamento de usuário é 

25 habilitado a transmitir, durante a transmissão de ligação 

superior, por meio da alocação de um conjunto de diferentes 

formatos de transporte (esquema de modulação, taxa de código, 

etc.) para cada equipamento de usuário.

O estabelecimento e a reconfiguração desse TFCS 

30 (conjunto de combinação de formatos de transporte) podem ser 

feitos por meio do uso de envio de mensagem de Controle de 

Recurso de Rádio (RRC) , entre o RNC e o equipamento de 

usuário. 0 equipamento de usuário é habilitado a selecionar
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autonomamente entre as combinações de formatos de transporte 

alocadas, com base no seu próprio estado, por exemplo, estado 

de armazenamento temporário e potência disponíveis. Nas 

atuais especificações R99/R4/R5 do UMTS, não há qualquer 

5 controle no tempo imposto nas transmissões de equipamentos de 

usuários de ligação superior. O escalonador pode, por 

exemplo, operar com base no intervalo do tempo de 

transmissão. No Comunicado 6 do UMTS para os canais dedicados 

de ligação superior intensificados (E-DCHs), o escalonador 

10 pode operar com freqüência de escalonamento mais elevada com

respeito aos canais de legado (em um TTI curto - por exemplo, 

2ms - base). Isto pode impor determinada ordem de serviço dos 

terminais ao manter recursos no alocamento por um Nodo B na

base da elevação de ruído.

15 Arquitetura do UMTS

A arquitetura R99/4/5 de alto nível do Sistema de 

Telecomunicação Móvel Universal (UMTS) é mostrada na Figura 1 

(consultar 3GPP TR 25.401: "UTRAN Overall Description", 

disponível em htpp://www.3gpp.org). Os elementos da rede são

20 agrupados funcionalmente na Rede central (CN) 101, a Rede de

Acesso por Rádio Terrestre do UMTS (UTRAN) 102 e o

equipamento de usuário (UE) 103 . O UTRAN 102 é responsável 

pelo controle de toda a funcionalidade relacionada com rádio, 

enquanto que o CN 101 é responsável pelas chamadas de

25 roteamento e as conexões de dados para as redes externas. As

interconexões desses elementos de rede são definidas por

interfaces abertas (Iu, Uu). Deve ser observado que o sistema 

UMTS é modular e é, portanto, possível ter vários elementos 

de rede do mesmo tipo.

Na seqüência, duas arquiteturas diferentes serão 

discutidas. São definidas com respeito à distribuição lógica 

de funções através dos elementos da rede. Na distribuição 

real da rede, cada arquitetura pode ter realizações físicas

30

htpp://www.3gpp.org
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diferentes significando que dois ou mais elementos da rede 

podem ser combinados em um único nodo físico.

A Figura 2 ilustra a presente arquitetura da UTRAN. 

Vários Controladores de Redes de Rádio (RNCs) 201, 202 são

conectados à CN 101. Cada RNC 202, 202 controla uma ou várias 

estações base (nodo Bs) 203, 204, 205, 206, que, por sua vez, 

se comunicam com os equipamentos dos usuários. Um RNC que 

controla várias estações base é chamado RNC Controlador (C- 

RNC) para essas estações base. Um conjunto de estações base 

controladas, acompanhadas por seus C-RNCs, é referido como um 

Subsistema de Rede de Rádio (RNS) 207, 208. Para cada conexão 

entre o equipamento de usuário e a UTRAN, um RNS é o RNS 

Servidor (S-RNS). Ele mantém a denominada conexão Iu com a 

Rede central (CN) 101. Quando requerido, o RNS Desviador 302 

(D-RNS) 302 suporta o RNS Servidor (S-RNS) 301, fornecendo os 

recursos de rádio, como mostrado na Figura 3. Os RNCs 

respectivos são denominados RNC Servidor (S-RNC) e RNC 

Desviador (D-RNC). É também possível e freqüentemente o caso 

que os C-RNC e D-RNC sejam idênticos e, portanto, são 

utilizadas as abreviaturas S-RNC ou RNC.

Gerenciamento de Mobilidade de Rádio

Gerenciamento de Mobilidade de Rádio para a UTRAN Rel99/4/5

Antes de explicar alguns procedimentos conectados 

ao gerenciamento de mobilidade, alguns termos utilizados

normalmente são definidos primeiramente a seguir.

como umaUma ligação de rádio pode ser definida

associação lógica entre um único UE e um único ponto de

acesso da UTRAN. A sua realização física compreende as

transmissões do portador de rádio.

Uma transferência pode ser compreendido como a 

transferência de uma conexão de UE de um portador de rádio a 

outro (transferência rígida) com uma ruptura provisória na 

conexão ou na inclusão/exclusão de um portador de rádio/a
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partir da conexão de UE de modo que o UE fique constantemente 

conectado à UTRAN (transferência flexível). A transferência 

flexível é específico para as redes que empregam a tecnologia 

de Acesso Múltiplo da Divisão de Código (CDMA). A execução de 

transferência pode ser controlada pelo S-RNC na rede de rádio 

móvel ao tomar a arquitetura atual da UTRAN como um exemplo.

O conjunto ativo associado a um UE compreende um 

conjunto das ligações de rádio envolvidas simultaneamente em 

um serviço de comunicação específico entre o UE e a rede de 

rádio. Um procedimento de atualização de conjunto ativo pode 

ser empregado para modificar o conjunto ativo da comunicação 

entre o UE e a UTRAN, por exemplo, durante a transferência 

flexível. O procedimento pode compreender três funções: 

adição de ligação de rádio, remoção de ligação de rádio e 

adição e remoção de ligação de rádio combinada. O número 

máximo de ligações de rádio simultâneas é ajustado para oito. 

Novas ligações de rádio são adicionadas ao conjunto ativo uma 

vez que as forças do sinal piloto das estações base 

respectivas excedem determinado limite relativo ao sinal 

piloto do elemento mais forte dentro do conjunto ativo.

Uma ligação de rádio é removida do conjunto ativo 

uma vez que a força do sinal piloto da estação base 

respectiva excede determinado limite em relação ao elemento 

mais forte do conjunto ativo. O limite para a adição de 

ligação de rádio é escolhido tipicamente de modo a ser mais 

elevado do que aquele para a eliminação da ligação de rádio. 

Dessa maneira, os eventos de adição e de remoção formam uma 

histerese com respeito às forças do sinal piloto.

As medições do sinal piloto podem ser relatadas à 

rede (por exemplo, ao S-RNC) a partir do UE por meio da 

sinalização de RRC. Antes de enviar os resultados da medição, 

alguma filtração é executada geralmente para calcular a média 

do esmaecimento rápido. A duração da filtração típica pode
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ser de aproximadamente 200 ms, contribuindo para o retardo da 

transferência. Com base nos resultados da medição, a rede 

(por exemplo, o S-RNC) pode decidir acionar a execução de uma 

das funções do procedimento de atualização do conjunto ativo 

5 (adição/remoção de um Nodo B para/a partir do conjunto ativo 

atual).

Gerenciamento de Mobilidade de Rádio para E-DCH

No Comunicado 6 do UMTS está previsto presentemente 

o suporte de transferência flexível para as transmissões de 

10 E-DCH. No entanto, os conjuntos ativos para um DCH (Canal 

Dedicado) e E-DCH de legado são geralmente diferentes. 

Medições Dedicadas e Comuns na Interface de Iub

Os procedimentos de medição comum e dedicada são 

iniciados geralmente ao enviar uma mensagem de iniciação da 

15 medição comum/dedicada de um C-RNC a um Nodo B conectado 

utilizando a Porta de Controle do Nodo B. No momento da 

recepção, o Nodo B inicia a medição pedida de acordo com os 

parâmetros dados no pedido. O Nodo B dirigido envia um 

relatório de medição comum/dedicada ao C-RNC em resposta ao 

20 pedido de iniciação. O pedido enviado pelo C-RNC assim como 

os relatórios enviados pelos endereços do Nodo B compreendem 

IE de ID de Medição que tem um ID de Medição ajustado a fim 

de permitir uma associação entre um pedido de medição e os 

relatórios correspondentes.

25 Os procedimentos de medição comum na interface de

Iub são utilizados para medições no recurso comum no Nodo B. 

Analogamente, os procedimentos de medição dedicada na 

interface de Iub são utilizados para medições em recurso 

dedicado no Nodo B. Ambos os tipos de procedimentos podem ser 

30 configurados para os tipos periódico, acionado por evento e 

relatório imediato (consultar 3GPP TS 25.433: "UTRAN Iub 

Interface NBAP Signaling", versão 6.1.0) .

Canal Dedicado de Ligação Superior Otimizado (E-DCH)
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As otimizações das ligações superiores para os 

Canais de Transporte Dedicados (DTCH) são atualmente 

estudadas pelo grupo de especificação técnica 3GPP de RAN 

(consultar 3GPP TR 25.896: "Feasibility Study for Enhanced 

Uplink for UTRA FDD (Release 6)", disponível em 

htpp://www.3gpp.org). Uma vez que o uso de serviços à base de 

IP estão se tornando cada vez mais importantes, há uma 

demanda crescente para aperfeiçoar a cobertura e o rendimento 

da RAN, bem como reduzir o retardamento dos canais de 

transporte dedicados de ligação superior. Os serviços de 

fluxo contínuo, interativos e de plano de fundo podem ser 

beneficiados com essa ligação superior otimizada.

Uma otimização é o uso de esquemas de modulação e 

codificação adaptativos (AMC), em conjunto com escalonamento 

controlado pelo Nodo B, otimizando, desse modo, a interface 

Uu. No sistema R99/R4/R5 existente, o controle de taxa de 

dados máxima de ligação superior reside no RNC. Por meio da 

relocação do escalonador no Nodo B, a latência, introduzida 

devido à sinalização na interface entre o RNC e o Nodo B, 

pode ser reduzida e, desse modo, o escalonador pode ser capaz 

de responder mais rapidamente às variações temporais, na 

carga da ligação superior. Isso pode reduzir a latência 

global nas comunicações do equipamento de usuário com a RAN. 

Portanto, o escalonamento controlado pelo Nodo B é capaz de 

controlar melhor a interferência da ligação superior e 

uniformizar a variação do aumento de ruído, por meio da 

alocação de taxas de dados mais altas mais rapidamente, 

quando a carga da ligação superior diminui, e, 

respectivamente, por meio da restrição das taxas de dados de 

ligação superior, quando a carga da ligação superior aumenta. 

A cobertura e o rendimento da célula podem ser incrementados 

mediante um melhor controle da interferência da ligação 

superior.

htpp://www.3gpp.org
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Outra técnica, que pode ser levada em consideração 

para reduzir o retardamento na ligação superior, é a 

introdução de um período de TTI (Intervalo de Tempo de 

Transmissão) mais curto para o E-DCH, em comparação com os 

5 outros canais de transporte. Um período de intervalo de tempo 

de transmissão de 2 ms é atualmente investigado para ser 

utilizado no E-DCH, enquanto que um intervalo de tempo de 

transmissão de 10 ms é comumente utilizado nos outros canais. 

A ARQ Híbrida, que foi uma das tecnologias chaves em HSDPA,

10 também é levada em consideração para o canal dedicado de 

ligação superior otimizado. O protocolo aéreaQ Híbrida, entre 

f-i um Nodo B e um equipamento de usuário, propicia

retransmissões rápidas de unidades de dados recebidas 

erroneamente, e pode, desse modo, reduzir o número de

15 retransmissões de RLC (Controle de Ligações por Rádio) e dos 

retardamentos associados. Isso pode aperfeiçoar a qualidade 

de serviço experimentada pelo usuário final.

Para suportar as otimizações descritas acima, uma 

nova subcamada de MAC é introduzida, a qual vai ser

20 denominada, a seguir, MAC-e. As entidades dessa nova 

subcamada, que irão ser descritas em maiores detalhes nas 

seções seguintes, podem ser localizadas no equipamento de 

usuário e no Nodo B. No lado do equipamento de usuário, a 

MAC-e executa a nova tarefa de multiplexar os dados das 

25 camadas superiores (por exemplo, MAC-d), os dados nos novos 

canais de transporte otimizados e as entidades de transmissão 

de protocolo HARQ.

Arquitetura de MAC de E-DCH - Lado do UE

A entidade de MAC-e no UE é descrita mais 

30 detalhadamente na Figura 4. Há fluxos de dados diferentes de 

M (MAC-d) que contêm os pacotes de dados de diferentes 

aplicativos a serem transmitidos do UE ao Nodo B. Estes 

fluxos de dados podem ter requisitos de QoS diferentes (por
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exemplo, requisitos de retardo e de erro) e podem requerer 

uma configuração diferente dos exemplos de HARQ. Cada fluxo 

de MAC-d representa uma unidade lógica à qual os atributos de 

canal físico específico (por exemplo, fator de ganho) e de 

HARQ (por exemplo, número máximo de retransmissões) podem ser 

atribuídos.

Além disso, a multiplexação de MAC-d é suportada 

para um E-DCH, isto é, diversos canais lógicos com 

prioridades diferentes podem ser multiplexados no mesmo fluxo 

de MAC-d. Portanto, os dados de um fluxo de MAC-d podem ser 

alimentados em Filas de Prioridade diferentes. A seleção de 

um formato de transporte apropriado para a transmissão dos 

dados no E-DCH é feita na entidade de Seleção de TF que 

representa uma entidade de função. A seleção do formato de 

transporte é feita com base na potência de transmissão 

disponível, nas prioridades, por exemplo, prioridades do 

canal lógico e na sinalização de controle associada 

(sinalização de controle relacionada ao HARQ e à 

escalonamento) recebida de um Nodo B. A entidade de HARQ lida 

com a funcionalidade de retransmissão para o usuário. Uma 

entidade de HARQ suporta processos de HARQ múltiplos. A 

entidade de HARQ lida com todas as funcionalidades 

relacionadas ao HARQ requeridas. A entidade de MAC-e recebe 

as informações sobre escalonamento a partir do Nodo B (lado 

da rede) através da sinalização da Camada-1 conforme mostrado 

na Figura 4.

Arquitetura de MAC de E-DCH - Lado da UTRAN

Na operação de transferência flexível, é possível 

pressupor que as entidades de MAC-e estão distribuídas 

através do Nodo B (MAC-eb) e S-RNC (MAC-es) no lado da UTRAN. 

O escalonador no Nodo B escolhe os usuários ativos entre 

estas entidades e executa o controle da taxa através de uma 

taxa comandada, taxa sugerida ou limite de TFC que limita o
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usuário ativo (UE) a um subconjunto da entidade de TCFS. Cada

MAC-e corresponde a um usuário (UE) . Na Figura 5, a

arquitetura de MAC-e do Nodo B é descrita mais

detalhadamente. Pode ser observado que a cada entidade de

retransmissão de HARQ é atribuída determinada quantidade de

memória de buffer flexível para combinar os bits dos pacotes

de retransmissões proeminentes. Uma vez que um pacote é

recebido com sucesso, é enviado ao buffer de novo pedido,

fornecendo a entrega em-seqüência à camada superior.

Pode-se supor que o buffer de novo pedido reside no

S-RNC durante a transferência flexível. Na Figura 6,

mostrada a arquitetura de MAC-e do S-RNC que compreende

buffer de novo pedido

número de buffers para novo pedido é igual ao número de

fluxos de dados na entidade de MAC-e correspondente no lado

do UE. Os dados e as informações sobre o controle são

é

o

O

enviados de

RNC durante

todos os Nodos B dentro do conjunto ativo ao S- 

a transferência flexível.

Deve ser observado que o tamanho do buffer flexível 

requerido depende do esquema de HARQ utilizado, por exemplo, 

um esquema de HARQ que utiliza a redundância incrementai (IR) 

requer um buffer mais flexível do que um com combinação Chase 

(CC) .

Função de Novo pedido

Diversos fluxos de dados podem ser multiplexados em 

uma PDU de MAC-e no lado do UE para incrementar a eficiência 

da suficiência do quadro. Se o protocolo de RLC estiver 

configurado para trabalhar no modo reconhecido (AM) , a 

entrega em-seqüência das PDUs de RLC à entidade de RLC no 

lado da rede é requerida a fim de evitar a detecção 

desnecessária de perdas e de retransmissões no nível de RLC.

A operação da função de novo pedido é determinada 

por dois parâmetros principais, que são o propósito deste 
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relatório denominado como a Janela Receptora e o Temporizador 

de Liberação de Novo pedido, conforme ilustrado na Figura 8. 

A Janela Receptora ajusta um limite superior para a taxa de 

dados máxima aceitável na ligação superior. Sempre que uma 

PDU tem uma TSN que é maior do que a borda superior atual da 

janela entra no buffer de novo pedido, a Janela Receptora é 

movida na direção das TSNs cada vez maiores e as PDUs 

restantes são imediatamente enviadas à entidade de 

recebimento de RLC. A janela também é movida na mesma direção 

após a expiração do Temporizador de Liberação de Novo pedido 

permitindo, desse modo, a detecção das aberturas pela 

entidade de recebimento de RLC.

Os detalhes da função de novo pedido ainda não 

foram padronizados, mas há a probabilidade de os dois 

parâmetros principais serem submetidos à configuração semi- 

estática pelo S-RNC (arquitetura do legado).

Escalonamento controlado pelo Nodo B de E-DCH

O escalonamento controlado pelo Nodo B é um dos 

aspectos técnicos para o E-DCH, que deve tornar mais 

eficiente o uso do recurso de potência da ligação superior, 

para proporcionar um rendimento celular mais alto e aumentar 

a cobertura. O termo "escalonamento controlado pelo Nodo B" 

denota a possibilidade de que o Nodo B vá controlar, dentro 

dos limites estabelecidos pelo RNC, o conjunto de TFCs, dos 

quais o UE pode selecionar um TFC adequado. O conjunto de 

TFCs, dos quais o UE pode selecionar, autonomamente, um TFC, 

é referido a seguir como "subconjunto de TFCs controlado pelo 

Nodo B".

O "subconjunto de TFCs controlado pelo Nodo B" é um 

subconjunto do TFCS configurado por RNC, conforme mostrado na 

Figura 8. O UE seleciona um TFC adequado do "subconjunto de 

TFCs controlado pelo Nodo B", empregando o algoritmo de 

seleção de TFC Rel5. Qualquer TFC no "subconjunto de TFCs 
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controlado pelo Nodo B" pode ser selecionado pelo UE, uma vez 

que haja uma margem de potência suficiente, dados suficientes 

disponíveis e o TFC não esteja no estado bloqueado. Existem 

duas abordagens fundamentais para escalonar a transmissão do 

UE para o E-DCH. Os esquemas de escalonamento podem ser todos 

considerados como gerenciamento da seleção de TCF no UE e 

diferem, basicamente, em como o Nodo B pode influenciar esse 

processo e os requisitos de sinalização associados. 

Escalonamento de taxa controlado pelo Nodo B

0 princípio desta abordagem de escalonamento é 

permitir que o Nodo B controle e restrinja a seleção da 

combinação do formato de transporte do equipamento de 

usuário, por uma restrição de TFCS rápida. Um Nodo B pode 

expandir / reduzir o "subconjunto controlado pelo Nodo B", 

que o equipamento de usuário seleciona autonomamente na 

combinação de formatos de transporte da sinalização pela 

Camada 1. No escalonamento de taxa controlado pelo Nodo B, 

todas as transmissões de ligações superiores podem ocorrer em 

paralelo, mas a uma taxa suficientemente baixa, de modo que o 

limite de aumento de ruído, no Nodo B, não é excedido. Por 

conseguinte, transmissões de diferentes equipamentos de 

usuário podem se sobrepor com o passar do tempo. Com o 

escalonamento de taxa, um Nodo B pode apenas restringir o 

TFCS da ligação superior, mas não tem qualquer controle do 

tempo, quando os UEs estão transmitindo dados no E-DCH. 

Devido ao Nodo B não estar ciente do número de UEs, 

transmitindo ao mesmo tempo, nenhum controle preciso do 

aumento de ruído na ligação superior na célula pode ser 

possível (consultar 3GPP TR 25.896: "Feasibility study for 

Enhanced Uplink for UTRA FDD (Release 6)", versão 1.0.0, 

disponível em htpp://www.3gpp.org).

Duas outras mensagens da Camada 1 são introduzidas 

para propiciar o controle da combinação de formatos pela 

htpp://www.3gpp.org
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sinalização da Camada 1, entre o Nodo B e o equipamento de 

usuário. Um Pedido de Taxa (RR) pode ser enviado na ligação 

superior, pelo equipamento de usuário, para o Nodo B. Com o 

RR, o equipamento de usuário pode pedir que o Nodo B expanda 

/ reduza o "Subconjunto de TFCs controlado pelo nodo". Além 

disso, uma Concessão de Taxa (RG) pode ser enviada na ligação 

inferior, pelo Nodo B, para o equipamento de usuário. 

Utilizando a RG, o Nodo B pode mudar o "Subconjunto de TFCs 

controlado pelo Nodo B", por exemplo, por meio do envio de 

comandos ascendentes / descendentes. O novo "Subconjunto de 

TFCs controlado pelo Nodo B" é válido até a próxima vez que é 

atualizado.

Escalonamento de taxa e tempo controlado por Nodo B

O princípio básico do escalonamento de tempo e taxa

controlado pelo Nodo B é permitir (apenas teoricamente) que

um subconjunto de equipamentos de usuários transmita a um

determinado momento, de modo que o aumento de ruído total

desejado, no Nodo B, não é excedido. Em vez de enviar 

comandos ascendentes / descendentes para expandir / reduzir o 

"Subconjunto de TFCs controlado pelo Nodo B" por uma etapa, 

um Nodo B pode atualizar o subconjunto de combinações de 

formatos de transporte, a qualquer valor permitido por 

sinalização explícita, por exemplo, por meio do envio de um 

indicador de TFCS (que pode ser um ponteiro).

Adicionalmente, um Nodo B pode ajustar o tempo de 

partida e o período de validade, para que um equipamento de 

usuário seja habilitado para transmitir. As atualizações dos 

"Subconjuntos de TFCs controlados pelo Nodo B", para 

diferentes equipamentos de usuários, podem ser coordenadas 

pelo escalonador, para evitar transmissões de equipamentos de 

usuários múltiplos, se sobrepondo no tempo até um ponto 

possível. Na ligação superior de sistemas CDMA, as 

transmissões simultâneas sempre interferem entre si.
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Portanto, por meio do controle do número de equipamentos de 

usuários, a transmissão simultânea de dados, no E-DCH, o Nodo 

B pode ter um controle preciso do nível de interferência da 

ligação superior na célula. O escalonador do Nodo B pode 

decidir quais equipamentos de usuários estão habilitados para 

transmitir e o indicador de TFCS correspondente, em uma base 

de intervalo de tempo por transmissão (TTI), com base, por 

exemplo, no estado do armazenamento temporário do equipamento 

de usuário, estado de potência do equipamento de usuário e 

margem de Aumento Térmico (RoT) de interferência disponível 

no Nodo B.

Duas outras mensagens de Camada 1 são introduzidas 

para suportar o escalonamento de tempo e taxa controlado pelo 

Nodo B. Uma Atualização de Informações de Escalonamento (SI) 

pode ser enviada na ligação superior, pelo equipamento de 

usuário, para o Nodo B. Se o equipamento de usuário encontrar 

uma necessidade para enviar pedido de equipamento de usuário

para o Nodo B (por exemplo, ocorrem novos dados no

armazenamento temporário do equipamento de usuário), um

equipamento de usuário pode transmitir as informações de

escalonamento necessárias. Com essas de

escalonamento, o equipamento de usuário fornece informações

no Nodo B sobre seu estado, por exemplo, a sua ocupação do

armazenamento temporário e potência de transmissãoa

disponível.

Uma concessão de escalonamento (SG) pode ser

transmitida na ligação inferior, de um Nodo para um

equipamento de usuário. Por meio do recebimento do pedido de

B

escalonamento, o Nodo B pode escalonar um equipamento de 

usuário, com base nas informações de escalonamento (SI) e de 

parâmetros, com a margem RoT disponível, no Nodo B. Na 

Concessão de Escalonamento (SG) , o Nodo B pode sinalizar o 

indicador TFCS e o tempo de início e o período de validade da
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transmissão subseqüente, que vão ser utilizados pelo 

equipamento de usuário.

O uso do escalonamento de tempo ou de taxa é, 

naturalmente, restrito pela potência disponível, uma vez que 

o E-DCH terá que coexistir com uma mistura de outras 

transmissões para aquele UE e outros UEs na ligação superior. 

A coexistência dos modos de escalonamento diferentes pode 

fornecer a flexibilidade ao fornecer tipos de tráfego 

diferentes. Por exemplo, os aplicativos que exigem taxas de 

dados mais baixas podem ser enviados sobre o E-DCH no modo 

controlado por taxa, sendo que os aplicativos que exigem uma 

taxa de dados mais elevada podem ser enviados sobre o E-DCH 

no modo controlado por taxa e por tempo.

O Nodo B de Serviço e seu Papel no escalonamento controlado 

pelo Nodo B

A seção seguinte irá resumir bastante a operação de 

escalonamento de uma perspectiva da Camada-2 de interface de 

rádio. 0 escalonamento controlado pelo Nodo B é efetuado com 

base no controle de ligação superior e de ligação inferior 

junto com um conjunto de regras sobre como o UE se comporta 

com respeito a esta sinalização. Na ligação inferior, uma 

indicação de recurso (concessão de escalonamento) é requerida 

para indicar ao UE a quantidade máxima de recursos de ligação 

superior que pode utilizar.

Escalonamento Controlado pelo Nodo B para o Tráfego de Taxa 
de Bits Garantido

0 tráfego da taxa de bits garantido é suportado ao 

permitir transmissões de dados escalonadas e não-escalonadas.

Para as transmissões de dados não-escalonadas, uma 

taxa de bits garantida para um fluxo ou um canal lógico de 

MAC-d pode ser suportada. As transmissões não-escalonadas 

significam que pode haver transmissões autônomas sem um 

escalonador no Nodo B para conceder as transmissões.
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Geralmente, o S-RNC decide se o tráfego será transmitido em 

um modo não-escalonado e relata esta decisão a um UE 

respectivo e aos Nodos B em uma comunicação com o UE. Os 

Nodos B respectivos devem reservar uma quantidade suficiente 

de recursos com base em ganhos de multiplexação estatísticos 

para transmissões de dados não-escalonadas. O mecanismo pode 

ser utilizado, por exemplo, para aplicativos sensíveis a 

retardos de taxa de bits garantidos tais como a voz e/ou para 

sinalização de portadores de rádio.

Para as transmissões de dados escalonadas, uma taxa 

de bits garantida para um UE é suportada. O valor da taxa de 

bits garantida respectiva é fornecido pelo S-RNC a um Nodo B 

e o escalonador irá agir sobre ele com este parâmetro de 

configuração. O mecanismo pode ser vantajosamente utilizado, 

por exemplo, para aplicativos não-sensíveis a retardos de 

taxa de bits garantidos tais como o fluxo.

Concessões de Escalonamento

As concessões de escalonamento podem ser enviadas

uma vez por TTI ou mais lentamente. Há dois tipos de

concessões absolutas e concessões relativas. As

concessões absolutas fornecem uma limitaçao absoluta da

quantidade máxima de recursos de UL que o UE pode utilizar.

As concessões relativas aumentam ou diminuem a limitação de

recurso comparada ao valor anteriormente utilizado.

Ao considerar a operação de transferência flexível 

(SHO) do E-DCH, os Nodos B de serviço e de não-serviço podem 

ser definidos. O Nodo B de serviço pode ser definido como o 

Nodo B que controla a célula de serviço do UE na 

transferência flexível. É importante observar que as 

concessões absolutas só podem ser enviadas pelo Nodo B de 

serviço, ao passo que as concessões relativas podem ser 

enviadas por um Nodo B de serviço e de não-serviço. A célula 

através da qual um UE recebe concessões absolutas é 
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denominada como a célula de serviço. Além disso, o Nodo B que 

controla a célula de serviço é denominado como o Nodo B de 

serviço ou o Nodo B-S.

Conforme indicado acima, as concessões de 

escalonamento absolutas são enviadas através da célula de 

serviço e são válidas para um UE, para um grupo de UEs ou 

para todos os UEs. Além disso, as concessões absolutas podem 

ter uma duração associada de validade.

As concessões de escalonamento relativas

(atualizações) são enviadas pelo Nodo B de serviço e de não-

serviço como um complemento às concessões absolutas. A

concessão relativa a partir do Nodo B de serviço pode tomar

um dos três valores: "PARA CIMA", "MANTER" ou "PARA BAIXO". 

Além disso, as concessões relativas do Nodo B de não-serviço 

podem assumir um dos dois valores: "MANTER" ou "PARA BAIXO". 

O comando "PARA BAIXO" corresponde a um "indicador de 

sobrecarga".

0 comportamento do UE é definido pela maneira em 

que as concessões absolutas/relativas são processadas no 

terminal móvel. Uma operação exemplificadora de um UE que 

recebe concessões de escalonamento pode ser tal como segue.

O UE mantém uma "concessão do Nodo B de serviço", 

que corresponde à última concessão absoluta recebida da 

célula de serviço do E-DCH que foi então modificada, cada 

TTI, pelas concessões relativas do Nodo B de serviço. Esta 

operação é independente das concessões relativas recebidas do 

Nodo B de não-serviço. Se pelo menos um Nodo B de não-serviço 

indicar "PARA BAIXO", o UE pode degradar a taxa de bits 

utilizada atual por um deslocamento predefinido. O 

deslocamento pode ser dependente da taxa de bits.

O cálculo do deslocamento predefinido é dependente

da execução. Por exemplo, o deslocamento pode ser uma função 

da potência do CPICH medida nas células sobrecarregadas com
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relação à potência do CPICH medida na célula de serviço.

Quando o comando "PARA. BAIXO" não é mais recebido 

do Nodo B de não-serviço, os UEs aumentam gradualmente sua 

taxa de bits atual, por um outro deslocamento predefinido, 

até que alcance a "concessão do Nodo B de serviço" . O 

deslocamento pode ser dependente da taxa de bits. Uma vez que 

a "concessão do Nodo B de serviço" tenha sido atingida e 

contanto que nenhum comando "PARA BAIXO" seja recebido do 

Nodo B de não-serviço, o UE segue o Nodo B de serviço.

O denominador comum para o presente e outros 

comportamentos considerados do UE é que o limite 

adicionalmente elevado para a taxa de dados de ligação 

superior pelo UE é ajustado pelo Nodo B de serviço e que o 

limite superior pode ser temporariamente restringido pelos 

Nodos B de não-serviço. Tanto no Comunicado 99 do UMTS como 

também para o E-DCH no Comunicado 6, um fator de ganho que 

denota o deslocamento da potência do DPCCH é calculado por um 

UE ou é explicitamente sinalizado a partir da UTRAN para cada 

TFC (combinação de formato de transporte) utilizada para a 

transmissão de dados de ligação superior.

Atualmente, há um modo chamado de "modo 

intensificado" e um "modo nominal" em discussão dentro do 

3GPP. O "modo intensificado" deve ser utilizado para a 

transmissão de dados essenciais com muito retardo. A 

intensificação da transmissão é conseguida por algum fator de 

ganho adicional (deslocamento de potência) para a transmissão 

de dados de ligação superior. O fator de ganho para o modo 

"nominal" é o fator calculado ou explicitamente sinalizado do 

ganho para o modo "intensificado" conforme descrito antes. 

Está claro que os UEs no modo "intensificado" contribuem mais 

significativamente à térmica sobre a elevação (RoT) do que os 

UEs no modo nominal.

Ao levar em consideração o esquema atual, é óbvio 
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taxa de bits garantido depende dos critérios de atualização 

do conjunto ativos, do modo do UE com respeito aos fatores de 

ganho (intensificado, nominal) e dos ajustes para os ditos 

deslocamentos. Os critérios de atualização do conjunto ativos 

são uma questão de execução da rede e não se espera que 

contribuam definitivamente para a diferenciação de UEs. Por 

outro lado, os ajustes do fator de ganho e do deslocamento do 

UE (que podem depender da taxa de bits requerida) podem ser 

significativamente diferentes entre vários Ues, o que implica 

desse modo que as medições agregadas para uma célula conduzem 

a uma quantidade de informações insuficiente. Portanto, em 

determinados cenários, as medições dedicadas são claramente 

vantajosas quando comparadas em relação às medições de 

Camada-2 (agregadas) comuns.

Definição dos UEs caros

Cada um dos TFs utilizado para transmissões de 

ligação superior no E-DCH pode ser associado à determinada 

quantidade de elevação de ruído nos Nodos B no conjunto 

ativo. Portanto, cada UE pode ser associado a um determinado 

fator de custo que reflita a elevação de ruído causada pelo 

UE dentro da célula.

Um mapeamento exemplificador entre os TFs no 

conjunto de TF do UE pode ser encontrado na tabela abaixo.

TFC________ Custo_______

0 ;i
Custo
;i

Deve ser observado que os fatores de ganho dos UEs

também contribuem para o custo dos UEs.

Divisão de Funcionalidade para o E-DCH

Quando da transmissão de dados de ligação superior
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através de um E-DCH, o canal de dados é geralmente no S-RNC. 

No entanto, especialmente em um cenário de transferência 

flexível de um terminal móvel, os dados de ligação superior 

podem ser fornecidos do UE através de um Nodo B e de um C-RNC 

ao S-RNC. Neste caso, a seguinte divisão funcional de 

elementos da rede pode ser fornecida. O C-RNC pode ser 

definido como um elemento da rede que tem a apropriação sobre 

recursos do Subsistema da Rede de Rádio (RNS), sendo que o S- 

RNC pode ser definido como um elemento da rede que termina 

funções específicas do usuário (por exemplo, novo pedido) no 

lado da Rede de Acesso de Rádio.

A finalidade do controle da admissão é admitir ou

■ Nodo B ; C-RNC •S-RNC
Controle de Admissão : : X

Controle de Congestão : X ■ x ■

Novo pedido · : X
Escalonamento : X : :

Controle de recurso de ligação ; : X
superior especifico de célula :

negar novos usuários, novos portadores de acesso de rádio ou 

novas ligações de rádio (por exemplo, devido à 

transferência). O controle da admissão deve tentar evitar

situações de sobrecarga e deve basear as suas decisões nas 

medições de interferência e de recurso. O controle da 

admissão é empregado no acesso inicial, por exemplo, 

atribuição/reconfiguração de RAB e na transferência. Estes

casos podem dar respostas diferentes, dependendo da 

prioridade e da situação.

Geralmente, a função de Controle da Admissão com 

base na interferência de ligação superior e na potência de 

ligação inferior fica localizada no RNC de Controle. O RNC de 

Serviço está executando o controle da admissão para a 

interface de Iu.

A tarefa de controle de congestão é monitorar,
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detectar e lidar com situações quando o sistema está 

atingindo uma sobrecarga próxima ou uma situação de 

sobrecarga com os usuários já conectados. Isto significa que 

alguma parte da rede ficou ou logo irá ficar sem recursos. O 

5 controle da congestão deve então trazer o sistema novamente 

para um estado estável de modo tão constante quanto possível.

A funcionalidade de escalonamento e de novo pedido 

fornecida pelo UMTS foi discutida acima.

Configuração do E-DCH

10 Configuração do E-DCH ao nível de célula

Presentemente, o E-DCH pode ser configurado com 

respeito à "Potência total disponível para o E-DCH" quando o 

Nodo B programa os UEs na célula de modo que a potência total 

do E-DCH medida não exceda a potência total sinalizada para o 

15 E-DCH. Em segundo lugar, um E-DCH pode ser configurado com 

respeito ao "Alvo/Limite da Potência total do UL" quando o 

Nodo B programa os UEs do E-DCH na célula de modo que a 

potência total do UL medida não exceda o alvo sinalizado da 

I potência total do UL. Finalmente, o E-DCH pode ser

20 configurado com o "Alvo/Limite da Potência total do UL" com 

respeito à "Potência total disponível para o E-DCH" que é uma 

combinação das duas maneiras precedentes de configuração.

Para cada uma das três maneiras de configuração do 

nível da célula, um E-DCH pode ser configurado por fluxo de 

25 MAC-d conforme descrito, por exemplo, no Pedido de Patente 

Europeu Copendente N°. EP 04023418.9.

Um modelo de protocolo de canal de transporte 

exemplificador para o E-DCH sem mobilidade de Iur é mostrado 

na Figura 9. Ainda não ficou claro se o protocolo do quadro 

30 de E-DCH (FP) é terminado no C-RNC ou no S-RNC no exemplo da 

mobilidade de Iur. Um modelo exemplificador do protocolo de 

canal de transporte para o E-DCH que supõe a mobilidade de 

Iur é mostrado na Figura 10. Para a transmissão de ligação
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superior sem mobilidade de Iur (isto é, o S-RNC e o C-RNC são 

coincidentes) , a taxa de bits atingida (por Nodo B ou após a 

combinação de macrodiversidade) pode ser medida no RNC.

No entanto, no caso da mobilidade de Iur (isto é, o

5 S-RNC e o C-RNC não são coincidentes), não é possível medir a 

taxa de bits atingida para transmissões de ligação superior 

individuais no E-DCH no C-RNC, se o FP do E-DCH não for 

terminado no C-RNC conforme ilustrado na Figura 10. Se o FP 

do E-DCH fosse terminado no C-RNC, seria possível medir uma 

10 taxa de bits atingida por Nodo B, mas não uma taxa de bits 

atingida após a combinação de microdiversidade.

Classes e Atributos da QoS

A natureza das informações a serem transmitidas tem 

uma forte influência na maneira com a qual estas informações 

15 devem ser transmitidas. Por exemplo, uma chamada de voz tem 

características completamente diferentes em relação a uma 

sessão de navegação (Internet). Em geral, os aplicativos e 

serviços podem ser divididos em grupos diferentes, dependendo 

da maneira na qual eles são considerados. Quatro classes de 

20 serviços diferentes foram identificadas em UMTS e a tabela 

abaixo relaciona as suas respectivas características e casos 

de uso previstos.

Classe de tráfego 'Classe Olasse de fluxo 'Classe interativa 'Fundamento
■conversacional RT;RT de fluxo 'Melhor esforço;Melhor esforço de
^conversacional ;;interativo'fundamento

Características • Preservar a; Preservar a; Requerer • 0 destine3 nâo
fundamentais ■relação de tempo'relação de tempo;modelo de respostajespera os dados

■(variação) entre as;(variação) entre as· Preservar oídentro de certo
ientidades deientidades de;conteúdo da carga';tempo
■informações dajnformações daipaga ■ Preservar o
■corrente ■corrente ■conteúdo da carga
; Conversação ■ · ;paga
■modelo de Al; ■ ■
;(limitada e com; · ■
.■pouco reta rdo)..........·........................................ ■......................................... ■..........

Exemplo de; Voz ; Video de fluxo ; Navegação na; Download
aplicação ; ;Web ifundamental de e-

; j I ■mails

Para cada uma destas classes de tráfego, uma lista
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de atributos de QoS pode ser definida conforme mostrado na 

seguinte tabela. Se cs atributos de QoS forem atingidos, fica 

assegurado que a mensagem é entendida pelo usuário final com 

a qualidade requerida. Os atributos de QoS são negociados 

5 entre elementos diferentes da cadeia de comunicação 

(elementos do UE, do RNC, da CN) durante a instalação de uma 

conexão e dependem do tipo de serviço solicitado e das 

potencialidades dos nodos diferentes. Se um dos atributos de 

QoS não for atingido, o usuário final certamente irá observar 

10 uma degradação da comunicação (por exemplo, deformação da 

voz, falha na conexão, etc.).

de Acesso de Rádio (RAB), o RNC recebe os parâmetros do RAB a

Classe de tráfego : Classe : Classe de fluxo : Classe : Classe
: conversacional : : interativa : fundamental

Bitrate máximo : X 1 X : X : X
Ordem de entrega · X ! X ! X : X
Tamanho máximo de > X : X : X : X
SDU : J

Informações sobre o ; X : X
formato de SDU · ;

Relação de erro de SDU ■ X : X : X : X
Relação de erro de bits : X ■ X Tx.......................... : X
residual : ■ J
Entrega de SDUs : X ■ X X..................... : X
errônea : J ;
Retardo na transferência : X : X
Taxa de bits garantida : X : X !
Prioridade de manuseio · ; : X
de tráfego : : J •

Prioridade de · X : X : X : X
alocação/retenção · J J

Descritor de estatíticas · X : X J *

da fonte · *

Indicação de sinalização ; : X

Durante um procedimento de atribuição do Portador

serem estabelecidos e em particular seus atributos de QoS. A 

15 CN inicia o procedimento ao enviar uma mensagem de PEDIDO DE

CONCESSÃO DE RAB ao RNC. A mensagem contém os "Parâmetros de 

RAB" de IE, que compreendem todos os parâmetros necessários 

para os RABs incluindo os atributos de QoS.

No momento da recepção da mensagem do PEDIDO DE 

20 CONCESSÃO DE RAB, a UTRAN executa a configuração pedida do
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RAB. A CN pode indicar que a negociação da QoS do RAB foi 

permitida para determinados parâmetros de RAB e, em alguns 

casos, também os valores alternativos a serem utilizados na 

negociação.

A idéia geral atrás da negociação da QoS do RAB 

consiste em fornecer uma solução caso um usuário esteja 

solicitando um serviço com requisitos de QoS especificados, 

mas por algumas razões (por exemplo, os recursos não estão 

disponíveis) , o sistema não pode preencher os requisitos com 

precisão. Em tal situação, uma negociação de determinados 

parâmetros de RAB (atributos de QoS) , tais como a taxa de 

bits ou a taxa de bits máxima garantida, é permitida pela CN 

a fim de fornecer ao usuário pelo menos uma conexão com os 

atributos de QoS comprometidos em vez de deixar o usuário sem 

serviço. O estabelecimento do RAB e a negociação de QoS são 

tipos de controle de admissão de Iu que são realizados no C- 

RNC.

O controle da admissão mencionado na seção com 

respeito à divisão da funcionalidade para o E-DCH acima 

refere-se ao controle da admissão ao Subsistema da Rede de 

Rádio de Serviço. Os recursos do Subsistema da Rede de Rádio 

de Serviço são controlados desse modo pelo C-RNC. O controle 

da admissão de Iu refere-se ao controle da admissão à Rede de 

Acesso de Rádio e é uma função do S-RNC.

Conforme indicado acima, em um UMTS, informações 

insuficientes da rede de acesso de rádio estão disponíveis no 

C-RNC com a finalidade do controle de admissão e do controle 

de congestão de dados escalonados.

Para o controle da admissão de dados escalonados 

pelo C-RNC, é necessário recolher informações no C-RNC do 

Nodo B sobre o consumo de recurso (informações sobre a 

Camada-1) para um dado nível de satisfação de requisitos de 

QoS (informações sobre a Camada-2). Estas informações sobre a
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Camada-2 não estão atualmente disponíveis no C-RNC. Se os 

usuários da taxa de bits garantida (GBR) já admitidos tiverem 

um desempenho satisfatório em termos de QoS, um usuário 

adicional pode ser admitido.

Para o controle da congestão de dados escalonados 

pelo C-RNC, é necessário recolher as informações do Nodo B 

sobre o consumo atual de recursos (informações sobre a 

Camada-1) para um dado nível de satisfação de requisitos de 

QoS (informações sobre a Camada-2) conforme combinado com o 

S-RNC durante o controle da admissão de chamada, de modo que 

este C-RNC possa invocar determinadas ações para preencher 

estes requisitos.

Como uma parte do controle da congestão, o C-RNC 

pode reconfigurar os recursos atribuídos ao E-DCH de um 

usuário particular (por exemplo, 'Potência Total') ou pode 

desejar tomar o lugar do trafego sobre o dado canal

lógico/fluxo de MAC-d e comutá-lo ao canal dedicado do 

legado. O mesmo para o controle da admissão; estas

informações não estão atualmente disponíveis no C-RNC.

O problema principal é que as informações sobre a 

Camada-2 não estão no C-RNC. O controle de QoS para dados 

escalonados não pode ser corretamente exercitado sem estas 

informações.

No entanto, o Acesso de Pacote de Ligação inferior 

de Alta Velocidade (HSDPA), o Serviço de Transmissão Múltipla 

de Transmissão de Multimídia (MBMS) e o Acesso de Ligação 

superior de Alta Velocidade (HSUPA) serão empregados 

provavelmente na ordem temporal respectiva na rede de acesso 

de rádio, impondo, desse modo, requisitos adicionais na 

capacidade da rede de transporte e especialmente na conexão 

de "última milha” (isto é, Iub na UTRAN de legado) . Por 

exemplo, o Iub não será otimizado para a radiodifusão de 

transmissão múltipla (pelo menos na estrutura do Comunicado
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6) , significando que o Portador de Rádio de MBMS de ponto-a- 

múltiplos pontos será mapeado para uma multiplicidade de

conexões de transporte de Iub do tipo ponto-a-ponto.

Dependendo da despesa de capital para a "última milha" ao

5 empregar novas características na rede de acesso, mais ou

% menos retardo ou ocorrências de congestão mais ou menos

freqüentes nesta interface são possíveis;. Portanto, a

minimização da possível carga de Iub pode servir como uma

limitação do projeto aos problemas conforme identificados 

10 acima.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA INVENÇÃO

O objetivo da invenção consiste em permitir que o 

controlador da rede de rádio de controle dentro de um sistema 

de comunicação móvel execute o controle da congestão para as 

15 transmissões de ligação superior que têm uma taxa de bits 

garantida. Um objetivo adicional da invenção consiste em 

reduzir a carga das interfaces entre os Nodos B e os RNCs.

O objetivo é atingido pele objeto das 

reivindicações independentes. As realizações vantajosas da 

20 invenção são o objeto das reivindicações dependentes.

Um dos aspectos principais da invenção é a 

superação dos problemas descritos, definindo um procedimento 

para enviar medições para dados escalonados de pelo menos um 

Nodo B a um C-RNC durante a operação de transferência 

25 flexível do equipamento do usuário. Alternativamente, a taxa 

de bits atingida de pelo menos um Nodo B conectado ao UE pode 

ser determinada no S-RNC e pode ser enviada do S-RNC ao C- 

RNC.

Uma realização exemplificadora da invenção engloba 

3 0 um método para obter medições em uma taxa de bits atingida 

que é fornecida aos dados escalonados que cêm uma taxa de 

bits garantida. Os dados escalonados são transmitidos em um 

canal de dados de ligação superior dedicado por um
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equipamento do usuário através de um controlador da rede de 

rádio de controle em um sistema de comunicação móvel durante 

a transferência flexível do equipamento do usuário. Pelo 

menos um dos Nodos B envolvidos na transferência flexível é

conectado ao controlador da rede de rádio de controle. Além

disso, as dados de

individuais de equipamentos do usuário no sistema de

comunicação móvel são, cada uma delas, associadas a uma

classe de prioridade.

O controlador da rede de rádio de controle pode

receber pelo menos um

indica que a taxa de bits atingida que

escalonados de pelo menos uma classe de

que

é fornecida aos dados

prioridade da taxa de

bits garantida é transmitida no canal

superior dedicado pelo equipamento do usuário. Pelo menos um 

relatório de medição dedicado é recebido de pelo menos um 

Nodo B do conjunto ativo do equipamento do usuário que é 

conectado ao controlador da rede de rádio de controle.

Em seguida, o controlador da rede de rádio de 

controle pode avaliar se uma taxa de bits atingida respectiva 

que é fornecida a pelo menos uma classe de prioridade 

respectiva é mais baixa do que a taxa de bits garantida da 

classe de prioridade respectiva.

Se uma taxa de bits atingida respectiva a pelo

menos uma classe de prioridade for mais baixa do que a taxa 

de bits garantida para a classe de prioridade respectiva, o 

controlador da rede de rádio de controle poderá invocar o 

controle da congestão para transmissões de dados da classe de 

prioridade respectiva para permitir a transmissão dos dados 

escalonados da classe de prioridade através do canal de dados

de ligação superior pelo menos na taxa de bits garantida ou 

para se apropriar da transmissão de dados da classe de 

prioridade respectiva no canal de transporte dedicado de
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ligação superior.

Em uma realização adicional da invenção, pelo menos

um Nodo B conectado ao controlador da rede de rádio de

controle é o Nodo B de serviço do equipamento do usuário

5 durante a transferência flexível. O Nodo B de serviço é

definido como o Nodo B que controla a célula de serviço do

UE.

A configuração proposta por esta realização da 

invenção pode ser especialmente praticável se for possível 

10 supor que o Nodo B de serviço é o Nodo B dentro do conjunto 

ativo do equipamento do usuário que irá fornecer a taxa de

bits de ligação superior mais elevada devido ao fornecimento 

da melhor qualidade do canal de ligação superior.

Em uma variação desta realização, pelo menos um

15 relatório de medição é recebido do Nodo B de serviço somente

e cada relatório de medição dedicado recebido indica que a 

taxa de bits atingida que é fornecida aos dados escalonados 

de pelo menos uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida é transmitida em um canal de dados de ligação 

20 superior dedicado por um equipamento respectivo de todos os 

equipamentos do usuário para que o nodo de serviço B é o Nodo 

B de serviço comum.

De acordo com esta variação, o Nodo B de serviço 

pode, desse modo, ser configurado para relatar não somente em 

25 equipamentos individuais do usuário na transferência 

flexível, mas também em outros equipamentos do usuário que 

todos compartilham do mesmo Nodo B de serviço.

Em uma outra variação desta realização, pelo menos 

um relatório de medição é recebido do Nodo B de serviço 

30 somente e pelo menos cada um dos relatórios de medição 

recebidos indica a taxa de bits atingida que é fornecida aos 

dados escalonados de pelo menos uma classe de prioridade da 

taxa de bits garantida é transmitida em um canal de dados de
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ligação superior dedicado por um subconjunto respectivo de um 

subconjunto de todos os equipamentos do usuário conectados ao 

Nodo B de serviço. O subconjunto compreende os equipamentos 

do usuário conectados ao Nodo B de serviço que têm o 

indicador de prioridade de escalonamento associado a uma 

classe de prioridade respectiva mais elevada do que um limite 

predeterminado.

Conforme será explicado em maiores detalhes na 

seguinte descrição das várias realizações da invenção, o 

indicador de prioridade de escalonamento pode ser diretamente 

associado a uma classe de prioridade respectiva. Desse modo, 

esta variação permite configurar o Nodo B da célula de 

serviço somente para relatar em um conjunto predeterminado de 

UEs que compartilham de um Nodo B de serviço comum e que 

pode, por exemplo, utilizar um indicador de prioridade de 

escalonamento associado a uma classe de prioridade da taxa de 

bits garantida.

Uma realização adicional da invenção refere-se a um 

método para obter medições em uma taxa de bits atingida que é 

fornecida aos dados escalonados que têm uma taxa de bits 

garantida. Os dados escalonados podem ser transmitidos nos 

canais de dados de ligação superior dedicados por 

equipamentos do usuário através de um controlador da rede de 

rádio de controle em um sistema de comunicação móvel durante 

a transferência flexível de pelo menos um dos equipamentos do 

usuário. Pelo menos um dos Nodos B envolvidos na 

transferência flexível é conectado ao controlador da rede de 

rádio de controle. Outra vez, as transmissões de dados de 

ligação superior individuais dos equipamentos do usuário no 

sistema de comunicação móvel são, cada uma delas, associadas 

a uma classe de prioridade.

De acordo com esta realização, o controlador da 

rede de rádio de controle pode receber pelo menos um
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relatório de medição comum que indica que pelo menos uma taxa 

de bits atingida que é fornecida aos dados escalonados de 

pelo menos uma classe de prioridade da taxa de bits garantida 

é transmitida nos canais de dados de ligação superior 

dedicados. Pelo menos um relatório de medição comum é 

recebido de pelo menos um Nodo B do conjunto ativo de pelo 

menos um equipamento do usuário que está na transferência e 

pelo menos um Nodo B é conectado ao controlador da rede de 

rádio de controle.

Além disso, o controlador da rede de rádio de 

controle pode avaliar se uma taxa de bits atingida respectiva 

que é fornecida a uma classe respectiva de pelo menos uma 

classe de prioridade é mais baixa do que a taxa de bits 

garantida da classe de prioridade respectiva.

Se uma taxa de bits atingida respectiva a pelo 

menos uma classe de prioridade for mais baixa do que a taxa 

de bits garantida para a classe de prioridade respectiva, o 

controlador da rede de rádio de controle poderá invocar o 

controle da congestão para transmissões de dados da classe de 

prioridade respectiva para permitir a transmissão dos dados 

escalonados da classe de prioridade através do canal de dados 

de ligação superior respectivo pelo menos na taxa de bits 

garantida ou para se apropriar dos dados da classe de 

prioridade respectiva a ser transmitida no canal de 

transporte dedicado de ligação superior respectivo.

Em uma variação desta realização, pelo menos um 

relatório de medição comum recebido de pelo menos um Nodo B 

compreende uma lista que identifica os equipamentos do 

usuário que transmitem dados escalonados nos canais de dados 

de ligação superior dedicados. Esta lista de equipamentos do 

usuário compreende os equipamentos do usuário que utilizam 

recursos de ligação superior com média calculada acima de um 

limite predeterminado para transmitir os dados escalonados.
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A inclusão da lista de equipamentos "caros" do 

usuário ao relatório de medição comum pode permitir que o 

controlador da rede de rádio de controle detecte as ligações 

de rádio dos equipamentos individuais do usuário que 

contribuem significativamente para a elevação de ruído dentro 

de uma célula de um Nodo B de relatório. Se necessário, o 

controlador da rede de rádio de controle pode usar as 

informações obtidas com esta lista para reconfigurar, por 

exemplo, o conjunto ativo dos equipamentos do usuário "caro" 

individual a fim de intensificar a qualidade do serviço na 

ligação superior para os outros equipamentos do usuário na 

célula.

Em uma realização adicional da invenção, pelo menos 

um relatório de medição dedicado ou comum é recebido de um 

subconjunto de Nodos B conectado ao controlador da rede de 

rádio. Por exemplo, para um equipamento do usuário que está 

na transferência flexível, este subconjunto pode compreender 

aqueles Nodos B do conjunto ativo do equipamento do usuário 

que são controlados pelo controlador da rede de rádio de 

controle.

Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de controle pode sinalizar um pedido de medição 

dedicada ou comum ao subconjunto selecionado dos Nodos B que 

indica ao subconjunto selecionado dos Nodos B para fornecer 

pelo menos um relatório de medição comum ou dedicado que 

indica a taxa de bits atingida que é fornecida aos dados 

escalonados de pelo menos uma classe de prioridade.

Em uma variação adicional, os Nodos B para os quais 

o número relatado médio de retransmissões para as unidades de 

dados de protocolo que conduzem aos dados escalonados de pelo 

menos uma classe de prioridade da taxa de bits garantida 

respectiva que é mais baixa do que um valor de limite são 

selecionados para serem compreendidos no subconjunto dos
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Nodos B.

Em uma realização adicional da invenção, o número 

relatado médio de retransmissões para pelo menos uma classe 

de prioridade respectiva é fornecido dentro de um campo do 

quadro dos dados de protocolo dedicado do quadro do canal de 

transporte de ligação superior.

Conforme indicado acima, o protocolo do quadro pode 

ser terminado no controlador da rede de rádio de serviço. 

Portanto, uma outra realização da invenção prevê que o 

controlador da rede de rádio de controle receba o número 

relatado médio de retransmissões para pelo menos uma classe 

de prioridade respectiva da taxa de bits garantida do 

controlador da rede de rádio de serviço.

Em uma outra realização da invenção, o relatório de 

medição dedicado é uma mensagem do Relatório de Medição 

Dedicado do protocolo de NBAP e a mensagem do Relatório de 

Medição Dedicado ou Comum compreende os elementos de 

informação que indicam que pelo menos uma classe de 

prioridade da taxa de bits garantida de dados escalonados e 

da taxa de bits atingida respectiva é fornecida aos dados 

escalonados de pelo menos uma classe de prioridade da taxa de 

bits garantida respectiva.

Em uma realização adicional da invenção, o pedido 

de medição dedicada ou comum é uma mensagem do Pedido de 

Iniciação de Medição Comum ou Dedicado do protocolo de NBAP e 

a mensagem do Pedido de Iniciação de Medição Comum ou 

Dedicado compreende pelo menos a classe de prioridade da taxa 

de bits garantida dos dados escalonados que um Nodo B que 

recebe a mensagem tem que relatar.

Uma outra realização refere-se ao controlador da 

rede de rádio de serviço que executa a medição. De acordo com 

esta realização, é apresentado um método para obter medições 

em uma taxa de bits atingida que é fornecida aos dados 
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escalonados que têm uma taxa de bits garantida e que é 

transmitida em um canal de dados de ligação superior dedicado 

por um equipamento do usuário através de um controlador da 

rede de rádio de controle em um sistema de comunicação móvel. 

As transmissões de dados de ligação superior individuais dos 

equipamentos do usuário no sistema de comunicação móvel são, 

cada uma delas, associadas a uma classe de prioridade.

O controlador da rede de rádio de controle pode 

receber pelo menos um relatório de medição dedicado que 

indica que a taxa de bits atingida que é fornecida aos dados 

escalonados de pelo menos uma classe de prioridade da taxa de 

bits garantida é transmitida no canal de dados de ligação 

superior dedicado pelo equipamento do usuário. Pelo menos um 

relatório de medição dedicado é, desse modo, recebido de um 

controlador da rede de rádio de serviço da rede de 

comunicação móvel que controla o equipamento do usuário e é 

conectado ao controlador da rede de rádio de controle.

De acordo com esta realização, o controlador da 

rede de rádio de controle pode avaliar se uma taxa de bits 

atingida respectiva que é fornecida a uma classe respectiva 

de pelo menos uma classe de prioridade é mais baixa do que a 

taxa de bits garantida da classe de prioridade respectiva.

Se uma taxa de bits atingida respectiva a pelo 

menos uma classe de prioridade for mais baixa do que a taxa 

de bits garantida para a classe de prioridade respectiva, o 

controlador da rede de rádio de controle poderá invocar o 

controle da congestão para transmissões de dados da classe de 

prioridade fornecida respectiva para permitir a transmissão 

dos dados escalonados da classe de prioridade fornecida 

através dos canais de dados de ligação superior dedicados 

pelo menos na taxa de bits garantida ou para se apropriar da 

transmissão de dados da classe de prioridade respectiva no 

canal de transporte dedicado de ligação superior.
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Em uma variação desta realização, pelo menos um 

relatório de medição dedicado recebido dos relatórios do 

controlador da rede de rádio de serviço na taxa de bits 

atingida que é fornecida aos dados escalonados pelo menos da 

classe de prioridade da taxa de bits garantida por um 

subconjunto respectivo de um subconjunto dos Nodos B dentro 

do conjunto ativo. Os Nodos B do subconjunto são conectados 

desse modo ao controlador da rede de rádio de controle.

Em uma variação adicional desta realização, o 

controlador da rede de rádio de controle pode sinalizar um 

pedido de medição dedicada ao controlador da rede de rádio de 

serviço que indica ao controlador da rede de rádio de serviço 

para fornecer pelo menos um relatório de medição dedicado que 

indica a taxa de bits atingida que é fornecida aos dados 

escalonados de pelo menos uma classe de prioridade da taxa de 

bits garantida respectiva por um subconjunto respectivo do 

subconjunto dos Nodos B.

Em uma outra variação, as células controladas pelos 

Nodos B dentro do sistema de comunicação móvel são 

identificadas por identificadores de células e o pedido de 

medição dedicada conduz os identificadores de células dos 

Nodos B compreendidos no subconjunto dentro de um elemento de 

informação.

Em uma realização adicional da invenção, o 

controlador da rede de rádio de controle pode transmitir um 

pedido de medição dedicada ao controlador da rede de rádio de 

serviço. Este pedido de medição dedicada ou comum pode 

compreender uma indicação se é preciso relatar na taxa de 

bits atingida que é fornecida a uma classe de prioridade 

antes da combinação de macrodiversidade de dados escalonados 

no controlador da rede de rádio de serviço ou se é preciso 

relatar na taxa de bits atingida que é fornecida a pelo menos 

uma classe de prioridade após a combinação de
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Além disso, uma outra realização da invenção prevê 

que o pedido de medição dedicada é uma mensagem do pedido de 

iniciação de medição dedicado do protocolo de RNSAP e a 

mensagem do pedido de iniciação de medição dedicado 

compreende pelo menos uma classe de prioridade dos dados 

escalonados transmitidos no canal de dados de ligação 

superior dedicado que o controlador da rede de rádio de

serviço que recebe a mensagem tem que relatar.

Uma realização adicional da invenção refere-se a um

método para obter medições em uma taxa de bits atingida que é

fornecida aos dados escalonados de pelo menos uma classe de

prioridade transmitida nos canais de dados de ligação

superior dedicados por equipamentos do usuário através de

pelo menos um Nodo através de um controlador da rede de

rádio de controle em um sistema de comunicação móvel. As

transmissões de dados de ligação superior individuais dos

equipamentos do usuário no sistema de comunicação móvel são,

desse modo, cada uma delas, associadas a uma classe de

B

prioridade.

controlador da rede de rádio de controle pode

receber relatórios de comuns, sendo que cada

relatório de medição comum indica a taxa de bits atingida que

O

é fornecida aos dados escalonados de pelo menos uma classe de

prioridade da taxa de bits garantida de um controlador da 

rede de rádio de serviço da rede de comunicação móvel que 

controla o equipamento do usuário e que é conectada ao 

controlador da rede de rádio de controle.

Em seguida, o controlador da rede de rádio de 

controle pode avaliar se uma taxa de bits atingida respectiva 

que é fornecida a uma classe respectiva de pelo menos uma 

classe de prioridade é mais baixa do que a taxa de bits 

garantida para a classe de prioridade respectiva e se uma
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taxa de bits atingida respectiva a pelo menos uma classe de 

prioridade for mais baixa do que a taxa de bits garantida 

para a classe de prioridade respectiva, poderá invocar o 

controle da congestão para transmissões de dados da classe de 

prioridade fornecida respectiva para permitir a transmissão 

dos dados escalonados da classe de prioridade através dos 

canais de dados de ligação superior dedicados pelo menos na 

taxa de bits garantida ou para se apropriar da transmissão de 

dados da classe de prioridade no canal de transporte dedicado 

de ligação superior para pelo menos um dos equipamentos do 

usuário.

Em uma realização adicional, o controlador da rede 

de rádio de controle pode adicionalmente selecionar um 

subconjunto de pelo menos um Nodo B conectado ao controlador 

da rede de rádio de controle e pode sinalizar um pedido de 

medição comum ao controlador da rede de rádio de serviço que 

indica ao controlador da rede de rádio de serviço para 

fornecer pelo menos um relatório de medição comum que indica 

a taxa de bits atingida que é fornecida aos dados escalonados 

de pelo menos uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida respectiva por um subconjunto respectivo do 

subconjunto dos Nodos Β. O pedido de medição comum pode 

configurar os Nodos B no subconjunto para fornecer os 

relatórios de medição comuns.

Em uma variação desta realização, as células 

controladas pelos Nodos B dentro do sistema de comunicação 

móvel são identificadas por identificadores de células e o 

pedido de medição comum conduz os identificadores de células 

dos Nodos B compreendidos no subconjunto dentro de um 

elemento de informação para identificar os Nodos B no 

subconjunto.

Em uma realização adicional, o pedido de medição 

comum é uma mensagem do pedido de iniciação de medição comum 
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do protocolo de RNSAP e a mensagem do pedido de medição comum 

compreende pelo menos uma classe de prioridade que o 

controlador da rede de rádio de serviço tem que relatar.

Uma outra realização da invenção prevê que pelo 

menos um relatório de medição comum recebido do controlador 

da rede de rádio de serviço compreende uma lista que 

identifica os equipamentos do usuário que transmitem dados 

escalonados nos canais de dados de ligação superior 

dedicados. Conforme explicado anteriormente, a lista 

compreende aqueles equipamentos do usuário que usam recursos 

de ligação superior com média calculada acima de um limite 

predeterminado para transmitir os dados escalonados.

Em uma outra realização da invenção, o controlador 

da rede de rádio de controle pode admitir que novos 

equipamentos do usuário que pedem para fornecer transmissões 

de dados de ligação superior da classe de prioridade se 

conectem a um Nodo B que foi anteriormente relatado por ter 

uma taxa de bits mais baixa fornecida do que a taxa de bits 

garantida para a classe de prioridade, se é indicado em um 

relatório de medição subseqüente para o Nodo B que a taxa de 

bits atingida para a classe de prioridade é pelo menos igual 

à taxa de bits garantida para o tráfego de dados de ligação 

superior da classe de prioridade no Nodo B.

As seguintes realizações exemplificadoras tratam 

das ações executadas pelo controlador da rede de rádio de 

controle ao iniciar o controle da congestão.

Por exemplo, caso os recursos térmicos sobre a 

elevação máxima que podem ser alocados a um Nodo B para 

fornecer dados da classe de prioridade da taxa de bits 

garantida não sejam suficientes para fornecer os dados da 

classe de prioridade na taxa de bits garantida e caso um 

relatório de medição que foi fornecido anteriormente indique 

que a taxa de bits atingida que é fornecida às transmissões
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de dados da classe de prioridade pelo Nodo B é mais baixa do 

que a taxa de bits garantida, o controlador da rede de rádio 

de controle pode transmitir um pedido de apropriação da 

ligação de rádio do controlador da rede de rádio de controle 

ao controlador da rede de rádio de serviço que pede a 

apropriação do fluxo de MAC-d associado à classe de 

prioridade no equipamento do usuário.

Em uma outra realização e caso os recursos térmicos 

sobre a elevação máxima que podem ser alocados a um Nodo B 

para fornecer dados da classe de prioridade sejam suficientes 

para fornecer os dados da classe de prioridade através do 

canal de dados de ligação superior dedicado na taxa de bits 

garantida e caso um relatório de medição que foi fornecido 

anteriormente indique que a taxa de bits atingida que é 

fornecida às transmissões de dados da classe de prioridade 

pelo Nodo B é mais baixa do que a taxa de bits, o controlador 

da rede de rádio de controle pode transmitir uma mensagem de 

indicação de congestão da ligação de rádio do controlador da 

rede de rádio ao controlador da rede de rádio de serviço. A 

indicação de congestão da ligação de rádio pode, desse modo, 

indicar o fluxo de MAC-d associado à classe de prioridade 

para que a taxa de bits atingida que é fornecida à classe de 

prioridade seja mais baixa do que a taxa de bits garantida 

para a classe de prioridade.

Realizações adicionais da invenção referem-se ao 

controlador da rede de rádio de serviço e à sua operação. De 

acordo com uma destas realizações, um método para iniciar o 

controle da congestão para transmissões de dados escalonados 

de uma classe de prioridade em um canal dedicado de ligação 

superior em resposta às medições em uma taxa de bits atingida 

que é fornecida às transmissões de dados da classe de 

prioridade no canal de dados de ligação superior em um 

sistema de comunicação móvel é fornecido. As transmissões de 
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dados de ligação superior dos equipamentos do usuário no 

sistema de comunicação móvel são, cada uma delas, associadas 

a uma classe de prioridade.

O controlador da rede de rádio de serviço pode 

receber de pelo menos um Nodo B de pelo menos um conjunto 

ativo do equipamento do usuário os dados escalonados de uma 

classe de prioridade da taxa de bits garantida que são 

transmitidos por pelo menos um equipamento do usuário no 

canal de dados dedicado de ligação superior.

Além disso, ele pode determinar a taxa de bits 

atingida que é fornecida aos dados escalonados da classe de 

prioridade da taxa de bits garantida de pelo menos um Nodo B 

ou a taxa de bits atingida aos dados escalonados da classe de 

prioridade da taxa de bits garantida depois de ter executado 

a combinação de macrodiversidade dos dados escalonados da 

classe de prioridade no controlador da rede de rádio de 

serviço e pode transmitir ao controlador da rede de rádio de 

controle pelo menos um relatório de medição dedicado que 

indica a taxa de bits atingida que é fornecida aos dados 

escalonados da classe de prioridade da taxa de bits 

garantida.

O controlador da rede de rádio de serviço pode 

adicionalmente receber uma indicação de congestão do 

controlador da rede de rádio de controle que indica uma 

classe de prioridade da taxa de bits garantida dos dados 

escalonados transmitidos por pelo menos um equipamento do 

usuário para que a taxa de bits atingida seja mais baixa do 

que a taxa de bits garantida e pode executar o controle da 

congestão para a classe de prioridade da taxa de bits 

garantida indicada.

Uma outra realização da invenção apresenta um 

método para iniciar o controle da congestão para transmissões 

de dados escalonados de uma classe de prioridade de 
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equipamentos do usuário em pelo menos um canal de dados de 

ligação superior dedicado em resposta às medições em uma taxa 

de bits atingida que é fornecida às transmissões de dados da 

classe de prioridade em pelo menos um canal de dados de 

ligação superior em um sistema de comunicação móvel. Outra 

vez, as transmissões de dados de ligação superior dos 

equipamentos do usuário no sistema de comunicação móvel são, 

cada uma delas, associadas a uma classe de prioridade.

Nesta realização, o controlador da rede de rádio de 

serviço pode receber de pelo menos um Nodo B os dados 

escalonados de uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida que são transmitidos por pelo menos um dos 

equipamentos do usuário conectados a pelo menos um Nodo B 

respectivo em pelo menos um dos canais dedicados de ligação 

superior respectivos.

O controlador da rede de rádio de serviço pode 

determinar a taxa de bits atingida que é fornecida aos dados 

escalonados da classe de prioridade da taxa de bits garantida 

de pelo menos um Nodo B ou a taxa de bits atingida aos dados 

escalonados da classe de prioridade da taxa de bits garantida 

depois de ter executado a combinação de macrodiversidade dos 

dados escalonados no controlador da rede de rádio de serviço 

e pode transmitir ao controlador da rede de rádio de controle 

pelo menos um relatório de medição comum que indica a taxa de 

bits atingida que é fornecida aos dados escalonados da classe 

de prioridade da taxa de bits garantida.

Ao receber uma indicação de congestão do 

controlador da rede de rádio de controle que indica uma 

classe de prioridade da taxa de bits garantida dos dados 

escalonados para que a taxa de bits atingida seja mais baixa 

do que a taxa de bits garantida, o controlador da rede de 

rádio de serviço pode executar o controle da congestão para a 

classe de prioridade da taxa de bits garantida indicada.
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Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de serviço pode formar uma lista que identifica 

os equipamentos do usuário que transmitem dados escalonados 

da classe de prioridade da taxa de bits garantida nos canais 

de dados de ligação superior dedicados, em que a lista 

compreende aqueles equipamentos do usuário que utilizam 

recursos de ligação superior com média calculada acima de um 

limite predeterminado para transmitir os dados escalonados e 

pode incluir a lista de equipamentos do usuário para pelo 

menos um relatório de medição comum transmitido ao 

controlador da rede de rádio de controle.

Uma outra realização da invenção prevê que a 

indicação de congestão solicita a apropriação de um fluxo de 

MAC-d associado à classe de prioridade da taxa de bits 

garantida e o controlador da rede de rádio de serviço 

transmite uma mensagem de apropriação do fluxo de MAC-d que 

indica ao controlador da rede de rádio de controle para tomar 

recursos para a transmissão do fluxo de MAC-d que está 

associado à classe de prioridade da taxa de bits garantida 

para pelo menos um equipamento do usuário que transmite dados 

escalonados da classe de prioridade da taxa de bits 

garantida.

Em uma outra realização da invenção, o controlador 

da rede de rádio de serviço pode adicionalmente receber um 

pedido de medição dedicada ou comum que compreende uma 

indicação ao controlador da rede de rádio de serviço se é 

preciso relatar na taxa de bits atingida a uma classe de 

prioridade antes da combinação de macrodiversidade dos dados 

escalonados ou se é preciso relatar na taxa de bits atingida 

aos dados escalonados de uma classe de prioridade após a 

combinação de macrodiversidade dos dados escalonados no 

controlador da rede de rádio de serviço.

Consequentemente, pelo menos um relatório de
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medição comum ou dedicado transmitido ao controlador da rede 

de rádio de controle indica a taxa de bits atingida que é 

fornecida à classe de prioridade depois da combinação de 

macrodiversidade ou antes da combinação de macrodiversidade 

de acordo com a indicação fornecida no pedido de medição 

dedicada ou comum.

Em uma realização da invenção, a indicação de 

congestão é uma mensagem de indicação de congestão da ligação 

de rádio que indica um fluxo de MAC-d associado a uma classe 

de prioridade respectiva para a qual o controle da congestão 

deve ser executado. Nesta realização, o controlador da rede 

de rádio de serviço pode reconfigurar o controlador da rede 

de rádio de serviço controlado pela combinação de formato de 

transporte para permitir o fornecimento dos dados escalonados 

da classe de prioridade pelo menos na taxa de bits garantida, 

se o conjunto de combinação de formato de transporte 

controlado pelo controlador da rede de rádio de serviço não 

fornecer uma taxa de bits suficientemente elevada para 

permitir o fornecimento dos dados escalonados da classe de 

prioridade pelo menos na taxa de bits garantida.

Além disso, ele pode transmitir uma mensagem do 

pedido de reconfiguração da ligação de rádio ao Nodo B 

indicado. A mensagem do pedido de reconfiguração da ligação 

de rádio pode reconfigurar o conjunto de combinação de 

formato de transporte controlado pelo Nodo B do Nodo B 

indicado para permitir o fornecimento dos dados escalonados 

da classe de prioridade pelo menos na taxa de bits garantida.

Em uma outra realização da invenção, pelo menos uma 

das classes de prioridade associadas às transmissões de dados 

de ligação superior dos equipamentos do usuário é alocada a 

pelo menos uma transmissão de dados não-escalonada do 

equipamento do usuário no canal de dados de ligação superior 

dedicado.
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Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de serviço pode transmitir uma indicação se o 

controle da congestão deve ser executado para pelo menos uma 

das classes de prioridade associadas aos dados transmitidos 

não-escalonados no canal de dados de ligação superior 

dedicado sobre um protocolo do quadro ou protocolo de NBAP.

Em uma outra realização da invenção, o canal de 

dados de ligação superior dedicado é um Canal de Ligação 

superior Dedicado Intensificado (E-DCH) e o sistema de 

comunicação móvel é um sistema do UMTS.

Uma realização adicional da invenção apresenta um 

controlador da rede de rádio de controle em medições de 

avaliação do sistema de comunicação móvel em uma taxa de bits 

atingida que é fornecida aos dados escalonados que têm uma 

taxa de bits garantida e é transmitida em um canal de dados 

de ligação superior dedicado por um equipamento do usuário 

através do controlador da rede de rádio de controle durante a 

transferência flexível do equipamento do usuário. Pelo menos 

um dos Nodos B envolvidos na transferência flexível é

conectado ao controlador da rede de rádio de controle. Além

disso, as transmissões de dados de ligação superior

individuais dos equipamentos do usuário no sistema de

comunicação móvel são, cada uma delas, associadas a uma

classe de prioridade.

0 controlador da rede de rádio de controle pode

compreender um dispositivo de comunicação para receber pelo

menos um relatório de que indica que a taxa

de bits atingida que é fornecida aos dados escalonados de

pelo menos uma classe de prioridade da taxa de bits garantida

é transmitida no canal de dados de ligação superior dedicado

pelo equipamento do usuário. O dispositivo de comunicação

medição dedicado de pelo menos um Nodo B do conjunto ativo do

pode ser adaptado para receber pelo menos um relatório de
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controle pode compreender um dispositivo de processamento 

para avaliar se uma taxa de bits atingida respectiva que é 

fornecida a pelo menos uma classe de prioridade respectiva é 

mais baixa do que a taxa de bits garantida da classe de 

prioridade respectiva, em que o dispositivo de processamento 

é adaptado para invocar o controle da congestão para 

transmissões de dados da classe de prioridade respectiva para 

permitir a transmissão dos dados escalonados da classe de 

prioridade através do canal de dados de ligação superior pelo 

menos na taxa de bits garantida ou para se apropriar da 

transmissão de dados da classe de prioridade respectiva no 

canal de transporte dedicado de ligação superior, se uma taxa 

de bits atingida respectiva a pelo menos uma classe de 

prioridade for mais baixa do que a taxa de bits garantida 

para classe de prioridade respectiva.

Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de controle pode compreender adicionalmente um 

dispositivo adaptado para executar as etapas do método para 

obter medições em uma taxa de bits atingida que é fornecida 

aos dados escalonados que têm uma taxa de bits garantida de 

acordo com uma das várias realizações da invenção e suas 

variações descritas acima.

Uma outra realização apresenta o controlador da 

rede de rádio de controle em medições de avaliação do sistema

de comunicação móvel em uma taxa de bits atingida que é

fornecida aos dados escalonados que têm uma taxa de bits

garantida transmitida nos canais de dados de ligação

superior dedicados por equipamentos do usuário através do

controlador da rede de rádio de controle durante

e é

a

transferência flexível de pelo menos um dos equipamentos do
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usuário. Pelo menos um dos Nodos B envolvidos na 

transferência flexível é conectado ao controlador da rede de 

rádio de controle e as transmissões de dados de ligação 

superior individuais dos equipamentos do usuário no sistema 

de comunicação móvel são, cada uma delas, associadas a uma 

classe de prioridade.

O controlador da rede de rádio de controle pode 

compreender um dispositivo de comunicação para receber pelo 

menos um relatório de medição comum que indica que pelo menos 

uma taxa de bits atingida que é fornecida aos dados 

escalonados de pelo menos uma classe de prioridade da taxa de 

bits garantida é transmitida nos canais de dados de ligação 

superior dedicados, sendo que o dispositivo de comunicação 

está adaptado para receber pelo menos um relatório de medição 

comum de pelo menos um Nodo B do conjunto ativo do 

equipamento do usuário que é conectado ao controlador da rede 

de rádio de controle.

O controlador da rede de rádio de controle também 

pode compreender um dispositivo de processamento para avaliar 

se uma taxa de bits atingida respectiva que é fornecida a uma 

classe respectiva de pelo menos uma classe de prioridade é 

mais baixa do que a taxa de bits garantida da classe de 

prioridade respectiva. O dispositivo de processamento pode 

ser adaptado para invocar o controle da congestão para 

transmissões de dados da classe de prioridade respectiva para 

permitir a transmissão dos dados escalonados da classe de 

prioridade através do canal de dados de ligação superior 

respectivo pelo menos na taxa de bits garantida ou para se 

apropriar dos dados da classe de prioridade respectiva a ser 

transmitida no canal de transporte dedicado de ligação 

superior, se uma taxa de bits atingida respectiva a pelo 

menos uma classe de prioridade for mais baixa do que a taxa 

de bits garantida para a classe de prioridade respectiva.
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Em uma variação desta realização exemplificador, o 

controlador da rede de rádio de controle pode compreender 

adicionalmente um dispositivo adaptado para executar as 

etapas do método para a obtenção de medições em uma taxa de 

bits atingida que é fornecida aos dados escalonados que têm 

uma taxa de bits garantida de acordo com uma das várias 

realizações da invenção e suas variações descritas acima.

Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de controle pode compreender adicionalmente um 

dispositivo adaptado para executar as etapas do método para 

obter medições em uma taxa de bits atingida que é fornecida 

aos dados escalonados que têm uma taxa de bits garantida de 

acordo com uma das várias realizações da invenção e suas 

variações descritas acima.

Uma outra realização refere-se a um controlador da 

rede de rádio de controle em medições de avaliação do sistema 

de comunicação móvel em uma taxa de bits atingida que é 

fornecida aos dados escalonados que têm uma taxa de bits 

garantida e é transmitida em um canal de dados de ligação 

superior dedicado por um equipamento do usuário através do 

controlador da rede de rádio de controle, sendo que as 

transmissões de dados de ligação superior individuais dos 

equipamentos do usuário no sistema de comunicação móvel são, 

cada uma delas, associadas a uma classe de prioridade.

Nesta realização da invenção, o controlador da rede 

de rádio de controle compreende um dispositivo de comunicação 

para receber pelo menos um relatório de medição dedicado que 

indica que a taxa de bits atingida que é fornecida aos dados 

escalonados de pelo menos uma classe de prioridade da taxa de 

bits garantida é transmitida no canal de dados de ligação 

superior dedicado pelo equipamento do usuário. O dispositivo 

de comunicação pode ser adaptado para receber pelo menos um 

relatório de medição dedicado de um controlador da rede de
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rádio de serviço da rede de comunicação móvel que controla o 

equipamento do usuário e é conectado ao controlador da rede 

de rádio de controle.

Além disso, o controlador da rede de rádio de 

controle compreende um dispositivo de processamento para 

avaliar se uma taxa de bits atingida respectiva que é 

fornecida a uma classe respectiva de pelo menos uma classe de 

prioridade é mais baixa do que a taxa de bits garantida da 

classe de prioridade respectiva, sendo que o dispositivo de 

processamento está adaptado para invocar o controle da 

congestão para transmissões de dados da classe de prioridade 

fornecida respectiva para permitir a transmissão dos dados 

escalonados da classe de prioridade fornecida através do 

canal de dados de ligação superior dedicado pelo menos na 

taxa de bits garantida ou para se apropriar da transmissão de 

dados da classe de prioridade respectiva no canal de 

transporte dedicado de ligação superior, se uma taxa de bits 

atingida respectiva a pelo menos uma classe de prioridade for 

mais baixa do que a taxa de bits garantida para a classe de 

prioridade respectiva.

Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de controle pode compreender adicionalmente um 

dispositivo adaptado para executar as etapas do método para 

obter medições em uma taxa de bits atingida que é fornecida 

aos dados escalonados que têm uma taxa de bits garantida de 

acordo com uma das várias realizações da invenção e suas 

variações descritas acima.

De acordo com uma realização adicional da invenção, 

um controlador da rede de rádio de controle em medições de 

avaliação do sistema de comunicação móvel em uma taxa de bits 

atingida que é fornecida aos dados escalonados de pelo menos 

uma classe de prioridade transmitida nos canais de dados 

dedicados de ligação superior por equipamentos do usuário
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através de pelo menos um Nodo B através do controlador da 

rede de rádio de controle, sendo que as transmissões de dados 

de ligação superior individuais dos equipamentos do usuário 

no sistema de comunicação móvel são, cada uma delas, 

associadas a uma classe de prioridade.

Este controlador da rede de rádio de controle pode 

compreender um dispositivo de comunicação para receber 

relatórios de medição comuns, sendo que cada relatório de 

medição comum indica a taxa de bits atingida que é fornecida 

aos dados escalonados de pelo menos uma classe de prioridade 

da taxa de bits garantida, sendo que o dispositivo de 

comunicação pode ser adaptado para receber pelo menos um 

relatório de medição comum de um controlador da rede de rádio 

de serviço da rede de comunicação móvel que controla o 

equipamento do usuário e é conectado ao controlador da rede 

de rádio de controle.

Além disso, o controlador da rede de rádio de 

controle pode compreender um dispositivo de processamento 

para avaliar se uma taxa de bits atingida respectiva que é 

fornecida a uma classe respectiva de pelo menos uma classe de 

prioridade é mais baixa do que a taxa de bits garantida para 

a classe de prioridade respectiva. Desse modo, o dispositivo 

de processamento pode ser adaptado para invocar o controle da 

congestão para transmissões de dados da classe de prioridade 

fornecida respectiva para permitir a transmissão dos dados 

escalonados da classe de prioridade através dos canais de 

dados de ligação superior dedicados pelo menos na taxa de 

bits garantida ou para se apropriar da transmissão de dados 

da classe de prioridade no canal de transporte dedicado de 

ligação superior para pelo menos um dos equipamentos do 

usuário, se uma taxa de bits atingida respectiva a pelo menos 

uma classe de prioridade for mais baixa do que a taxa de bits 

garantida para a classe de prioridade respectiva.
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Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de controle pode compreender adicionalmente um 

dispositivo adaptado para executar as etapas do método para 

obter medições em uma taxa de bits atingida que é fornecida 

aos dados escalonados que têm uma taxa de bits garantida de 

acordo com uma das várias realizações da invenção e suas 

variações descritas acima.

Uma outra realização da invenção refere-se a um 

controlador da rede de rádio de serviço que inicia o controle 

da congestão para transmissões de dados escalonados de uma 

classe de prioridade em um canal dedicado de ligação superior 

em resposta às medições em uma taxa de bits atingida que é 

fornecida às transmissões de dados da classe de prioridade no 

canal de dados de ligação superior em um sistema de 

comunicação móvel. As transmissões de dados dos equipamentos 

do usuário no sistema de comunicação móvel são, cada uma 

delas, associadas outra vez a uma classe de prioridade.

0 controlador da rede de rádio de serviço de acordo 

com esta realização pode compreender um dispositivo de 

comunicação para receber de pelo menos um Nodo B de pelo 

menos um conjunto ativo do equipamento do usuário dos dados 

escalonados de uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida que é transmitida por pelo menos um equipamento do 

usuário no canal de dados dedicado de ligação superior e um 

dispositivo de processamento para determinar a taxa de bits 

atingida que é fornecida aos dados escalonados da classe de 

prioridade da taxa de bits garantida de pelo menos um Nodo B 

ou a taxa de bits atingida aos dados escalonados da classe de 

prioridade da taxa de bits garantida depois de ter executado 

a combinação de macrodiversidade dos dados escalonados da 

classe de prioridade no controlador da rede de rádio de 

serviço.

O dispositivo de comunicação pode ser adaptado para
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transmitir ao controlador da rede de rádio de controle pelo 

menos um relatório de medição dedicado que indica a taxa de 

bits atingida que é fornecida aos dados escalonados da classe 

de prioridade da taxa de bits garantida e para receber uma 

indicação de congestão do controlador da rede de rádio de 

controle que indica uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida dos dados escalonados transmitidos por pelo menos 

um equipamento do usuário para que a taxa de bits atingida 

seja mais baixa do que a taxa de bits garantida.

Além disso, o dispositivo de processamento pode ser 

adaptado para executar o controle da congestão para a classe 

de prioridade da taxa de bits garantida indicada.

Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de serviço pode compreender adicionalmente um 

dispositivo adaptado para executar as etapas do método para 

iniciar o controle da congestão de acordo com uma das várias 

realizações da invenção e suas variações descritas acima.

Uma realização alternativa da invenção prevê um 

controlador da rede de rádio de serviço que inicia o controle 

da congestão para transmissões de dados escalonados de uma 

classe de prioridade de equipamentos do usuário em pelo menos 

um canal de dados de ligação superior dedicado em resposta às 

medições em uma taxa de bits atingida que é fornecida às 

transmissões de dados da classe de prioridade em pelo menos 

um canal de dados de ligação superior em um sistema de 

comunicação móvel, sendo que as transmissões de dados de 

ligação superior dos equipamentos do usuário no sistema de 

comunicação móvel são, cada uma delas, associadas a uma 

classe de prioridade.

O controlador da rede de rádio de serviço pode 

compreender um dispositivo de comunicação para receber de 

pelo menos um Nodo B os dados escalonados de uma classe de 

prioridade da taxa de bits garantida que são transmitidos por
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pelo menos um dos equipamentos do usuário respectivos 

conectados a pelo menos um Nodo B em um dos canais dedicados 

respectivos de pelo menos um dos canais de dados de ligação 

superior e um dispositivo de processamento para determinar a 

taxa de bits atingida que é fornecida aos dados escalonados 

da classe de prioridade da taxa de bits garantida de pelo 

menos um nodo a um B ou a taxa de bits atingida aos dados 

escalonados da classe de prioridade da taxa de bits garantida 

depois de ter executado a combinação de macrodiversidade dos 

dados escalonados no controlador da rede de rádio de serviço.

O dispositivo de comunicação pode ser adaptado para 

transmitir ao controlador da rede de rádio de controle pelo 

menos um relatório de medição comum que indica a taxa de bits 

atingida que é fornecida aos dados escalonados da classe de 

prioridade da taxa de bits garantida e para receber uma 

indicação de congestão do controlador da rede de rádio de 

controle que indica uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida dos dados escalonados para que a taxa de bits 

atingida seja mais baixa do que a taxa de bits garantida.

Além disso, o dispositivo de processamento pode ser 

adaptado para executar o controle da congestão para a classe 

de prioridade da taxa de bits garantida indicada.

Em uma variação desta realização, o controlador da 

rede de rádio de serviço pode compreender adicionalmente um 

dispositivo adaptado para executar as etapas do método para 

iniciar o controle da congestão de acordo com uma das várias 

realizações da invenção e suas variações descritas acima.

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

A seguir, a invenção é descrita mais detalhadamente 

com referência às figuras e aos desenhos em anexo. Detalhes 

similares ou correspondentes nas figuras são marcados com as 

mesmas referências numéricas.

A Figura 1 mostra a arquitetura de nível elevado do
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UMTS;

a Figura 2 mostra a arquitetura da UTRAN de acordo 

com O UMTS R99/4/5;

a Figura 3 mostra um Subsistema de Rádio de Serviço 

e de Movimentação;

a Figura 4 mostra a arquitetura de MAC-e em um 

equipamento do usuário;

a Figura 5 mostra a arquitetura MAC-eb em um Nodo 

B;

a Figura 6 mostra a arquitetura MAC-es em um RNC;

a Figura 7 mostra um conjunto exemplificador de TFC 

configurado pelo RNC e ilustra o subconjunto de TFC 

controlado pelo Nodo B para o escalonamento controlado pelo 

Nodo B;

a Figura 8 mostra uma operação da função de novo

pedido em um RNC;

a Figura 9 mostra um modelo exemplificador do

protocolo de canal de transporte para um E--DCH sem mobilidade

de Iur;

a Figura 10 mostra um modelo exemplificador do

protocolo de canal de transporte para um E·-DCH com mobilidade

de Iur;

a Figura 11 mostra um primeiro cenário para obter

medições dedicadas em dados escalonados de uma ou mais

classes de prioridade de um equipamento do usuário a um C-RNC 

de acordo com uma realização da invenção;

a Figura 12 mostra um fluxograma da mensagem de um 

relatório de medição dedicada dos Nodos B ao C-RNC de acordo 

com uma realização exemplificadora da invenção;

a Figura 13 mostra um fluxograma da mensagem de um 

relatório de medição dedicada do S-RNC ao C-RNC de acordo com 

uma outra realização exemplificadora da invenção;

a Figura 14 mostra um segundo cenário para obter 
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medições comuns em dados escalonados de uma ou mais classes 

de prioridade transmitidas por uma pluralidade de 

equipamentos do usuário a um C-RNC de acordo com uma 

realização da invenção;

a Figura 15 mostra um fluxograma da mensagem de 

medição comum que relata do Nodo B-S ao C-RNC de acordo com 

uma outra realização exemplificadora da invenção;

a Figura 16 mostra um fluxograma da mensagem de 

medição comum que relata do S-RNC ao C-RNC de acordo com uma 

outra realização exemplificadora da invenção; e

a Figura 17 mostra um fluxo de dados e um fluxo de 

sinalização para o controle da admissão executado pelo C-RNC.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

Os seguintes parágrafos irão descrever várias 

realizações da invenção. Apenas para finalidades de 

exemplificação, a maioria das realizações é esboçada com 

relação a um sistema de comunicação do UMTS e a terminologia 

utilizada nas seções subseqüentes refere-se principalmente à 

terminologia do UMTS. No entanto, a terminologia utilizada e 

a descrição das realizações com respeito a uma arquitetura do 

UMTS não se prestam a limitar os princípios e as idéias das 

invenções a tais sistemas.

As explanações detalhadas fornecidas na seção

Antecedentes Técnicos acima também se prestam meramente a

compreender melhor as realizações exemplificadores

específicas na maioria das vezes do UMTS descritas a seguir e 

não devem ser compreendidas como limitadoras da invenção às 

execuções específicas descritas dos processos e funções na 

rede de comunicação móvel.

Os seguintes parágrafos irão esboçar primeiramente 

os termos diferentes utilizados frequentemente na presente 

invenção. Uma classe de tráfego é um atributo de QoS 

sinalizado ao S-RNC no serviço de mensagem de RANAP. Ela pode
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assumir qualquer valor do conjunto (interativo, fundamental, 

de fluxo e de conversação) . Deve ser observado que os 

elementos no conjunto são requisitados em ordem crescente 

seguindo requisitos de sincronismo cada vez mais rígidos.

Um canal lógico é definido como um serviço 

fornecido às (sub)camadas superiores pela subcamada de MAC. 

Os canais lógicos podem ser multiplexados pela entidade de 

MAC-d em fluxos de MAC-d. Desse modo, pode haver uma relação 

de "um a muitos" entre os fluxos de MAC-d e os canais 

lógicos. No contexto desta descrição, um fluxo de MAC-d 

também é denominado algumas vezes como um fluxo de dados.

Uma vez que a novo pedido por canal lógico é 

geralmente fornecida, há essencialmente uma correspondência 

de um-para-um entre as prioridades do canal lógico (MLPs) por 

canal lógico e um indicador de prioridade de escalonamento 

(SPI) por fila de prioridade.

Isso significa que uma classe de prioridade de 

acordo com a presente invenção refere-se a um indicador de 

prioridade de escalonamento. Um indicador de prioridade de 

escalonamento é um parâmetro de entrada para a função de 

escalonamento de um Nodo B. Ele define a prioridade 

individual das classes de prioridade a serem escalonadas pela 

função de escalonamento do Nodo B. Desse modo, tal como 

ficará evidente, a invenção permite a medição de taxas de 

bits fornecidas em um nível da classe de prioridade e pode 

executar o controle da congestão por classe de prioridade de 

uma prioridade predeterminada, isto é, tendo um indicador de 

prioridade de escalonamento predeterminado ou classe de 

prioridade, e tendo uma taxa de bits garantida.

Um aspecto da invenção consite em fornecer as 

informações suficientes para o controle de QoS de dados 

escalonados da taxa de bits garantida de uma maneira que 

também otimiza a utilização de recursos de Iub. Estas 
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informações podem ser utilizadas para o controle da admissão 

e o controle da congestão no C-RNC.

De acordo com uma realização da presente invenção, 

são apresentados procedimentos para enviar medições para 

dados escalonados do Nodo B ao C-RNC durante a operação de E- 

DCH de transferência flexível. Os Nodos B que enviam um 

relatório de medição para um UE podem ser um subconjunto de 

Nodos B dentro do conjunto ativo ou o Nodo B de serviço para 

o UE. Alternativamente, a taxa de bits atingida por cada Nodo 

B para um UE individual pode ser determinada em S-RNC e ser 

enviada do S-RNC ao C-RNC.

Em uma outra realização, o S-RNC pode medir a taxa 

de bits atingida após a combinação de macrodiversidade (MDC) 

e o envio do resultado ao C-RNC.

Em realizações diferentes da invenção, as seguintes 

opções para o relatório de medição ao C-RNC são previstas: as 

medições transmitidas do Nodo B ao C-RNC podem ser parte dos 

procedimentos comuns de NBAP. Neste caso, elas serão do tipo 

agregado. Isto pode significar que o relatório é executado 

para todas as conexões de dados escalonadas (por exemplo, 

fluxos de MAC-d) dos usuários em uma determinada célula de 

alguma classe de prioridade. As medições transmitidas do Nodo 

B ao C-RNC também podem fazer parte dos procedimentos 

dedicados de NBAP. Isto significa que o relatório é executado 

para a conexão de dados escalonada (por exemplo, fluxo de 

MAC-d) de cada usuário separadamente. Análogas às medições do 

Nodo B ao C-RNC, as medições do S-RNC ao C-RNC também podem 

fazer parte dos procedimentos comuns ou dedicados de RNSAP, 

conforme será esboçado a seguir mais detalhadamente.

Um outro aspecto da invenção de acordo com uma 

realização adicional diz respeito às medições de Camada-2 

para suportar dados escalonados. Supõe-se, portanto, que as 

medições de Camada-1 correspondentes podem ser definidas como 
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parte dos grupos de mensagem do RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 

COMUM/DEDICADO [NBAP] sem entrar em detalhes adicionais. 

Estas medições podem fornecer as informações suficientes na 

utilização do recurso de RoT.

Um benefício da presente invenção é que ela resulta 

no dispositivo para fornecer as informações para o controle 

de QoS do tráfego de GBR ao C-RNC ao usar de modo mais 

favorável os recursos da interface de Iub.

A seguinte realização diferente da invenção será 

esboçada com referência às Figuras 11 a 16.

A Figura 11 mostra um primeiro cenário para obter 

medições dedicadas em dados escalonados de uma ou mais 

classes de prioridade de um equipamento de usuário único a um 

C-RNC de acordo com uma realização da invenção. O UE 1100 

está, desse modo, na transferência flexível, e seu conjunto 

ativo compreende o Nodo B-S 1103, sendo o Nodo B da célula de 

serviço, isto é o Nodo B de serviço e os Nodos B 1104 e 1113. 

Os Nodos B 1103, 1104 e 1105 fazem parte do subsistema da 

rede de rádio (RNS) 1101 e são conectados ao C-RNC 1102. O UE 

1100 comunica-se através dos E-DCHs com os Nodos B 1103 e 

1104 durante a transferência flexível.

Além disso, o UE 1100 é conectado a um segundo RNS 

1111 através do Nodo B 1113. Os Nodos B 1113 e 1114 são ambos 

conectados ao S-RNC 1112. Além disso, o S-RNC 1112 e o C-RNC 

1102 são conectados um ao outro.

A Figura 12 mostra um fluxograma da mensagem do 

relatório de medição dos Nodos B 1103 e 1104 ao C-RNC 1102 de 

acordo com uma realização exemplificadora da invenção.

Um procedimento de medição dedicado é utilizado por 

um C-RNC 1102 para solicitar a iniciação das medições em 

recursos dedicados em um Nodo B. O C-RNC 1102 transmite, 

desse modo, 1201, 1202 um pedido de medição dedicada a cada 

um dos Nodos B 1103 e 1104 . Este pedido compreende uma 
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identificação do UE 1100 que está na transferência para que 

as medições dedicadas sejam executadas. Além disso, o pedido 

também pode indicar uma ou mais classes de prioridade que o 

Nodo B-S 1103 e o Nodo B 1104 devem relatar.

O UE 1100 na transferência transmite 1203, 1204 os 

dados escalonados de uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida aos Nodo B 1103 e 1104, respectivamente. Os Nodos B 

1103 e 1104 determinam 1205, 1206 a taxa de bits atingida a 

um fluxo respectivo de MAC-d de cada classe de prioridade 

para que as medições dedicadas sejam executadas, e enviam 

1207, 1208 as taxas de bits fornecidas ao C-RNC 1102 em uma 

mensagem de relatório de medição dedicado.

No momento da recepção destas mensagens, o C-RNC 

pode avaliar 1209 as medições. Para cada transmissão dc dados 

escalonados de uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida relatada por um dos Nodos B 1103 e 1104 

respectivos, o C-RNC 1102 determina se um dos Nodos B pode 

fornecer uma taxa de bits aos dados escalonados de uma classe 

de prioridade respectiva que seja mais elevada do que a taxa 

de bits garantida aos dados escalonados (taxa de bits 

garantida). Se nenhum dos Nodos B 1103, 1104 puder fornecer 

uma taxa de bits suficientemente elevada aos dados 

escalonados, o C-RNC 1102 poderá indicar 1210 ao S-RNC 1112 

para executar o controle da congestão, conforme será 

adicionalmente descrito abaixo mais detalhadamente.

Além disso, adicionalmente, o C-RNC 1102 também 

pode decidir não admitir novos UEs à classe de prioridade da 

taxa de bits garantida para uma taxa de bits atingida 

insuficiente elevada que foi relatada. Desse modo, o C-RNC 

1102 pode bloquear todos os pedidos para as ligações de rádio 

que devem transportar nos dados escalonados do E-DCH da 

classe de prioridade da taxa de bits garantida 

"congestionada" até que os mecanismos invocados de controle 
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superior.
Além disso, por último, isto pode ser possível se 

os pedidos de medição dedicada fornecidos 1201, 1202 indicam 

se os Nodos B 1103, 1104 que recebem o pedido devem fornecer

os seus relatórios de medição dedicada imediatamente,

acionada por evento ou periódica. O valor de medição

dedicada, isto é, a taxa de bits atingida medida pode ser

contida no grupo de mensagem do Relatório de Medição Dedicado

[NBAP], isto é, o exemplo durante a operação de transferência

flexível, em que somente um subconjunto dos Nodos B dentro do 

conjunto ativo pode conduzir o relatório.

De acordo com uma realização adicional da invenção, 

o único Nodo B que envia relatórios de medição pode ser o 

Nodo B de Serviço 1103, uma vez que este elemento da rede 

pode ajustar o limite mais elevado para a taxa de dados na 

ligação superior.

Em uma realização alternativa da invenção, somente 

um subconjunto do conjunto ativo de um UE pode ser 

selecionado para relatar na taxa de bits atingida que é 

fornecida às transmissões de dados escalonados do UE 1100 de 

pelo menos uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida. Por exemplo, o Nodo B ou um subconjunto dos Nodos

B do conjunto ativo que tem a melhor qualidade de canal de 

ligação superior pode ser selecionado pelo C-RNC 1102 ao 

fornecer relatórios de medição dedicada. Neste caso, pode ser 

assegurado que os Nodos B que têm a quantidade mais elevada 

de PDUs de MAC-e corretamente recebida enviem relatórios de 

medição ao C-RNC.

A seleção de um subconjunto do conjunto ativo dos
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Nodos B ou do Nodo B de serviço de um UE para relatar pode, 

por exemplo, ser realizada seletivamente ao enviar uma 

mensagem do PEDIDO DE INICIAÇÃO E MEDIÇÃO DEDICADA [NBAP] aos 

Nodos B do subconjunto ou ao Nodo B-S 1103.

A Figura 13 mostra um fluxograma da mensagem do 

relatório de medição do S-RNC 1112 ao C-RNC 1102 de acordo 

com uma outra realização exemplificadora da invenção.

Nesta realização, os procedimentos [RNSAP] conforme 

especificados no padrão do UMTS são alterados pelo fato de 

que o C-RNC 112 (DRNC) pode pedir um relatório de medição 

dedicada do S-RNC e que o S-RNC pode relatar ao C-RNC (DRNC).

Para esta finalidade, o C-RNC 1102 pode enviar 1301 

uma mensagem do pedido de medição dedicada ao S-RNC 1112. 

Este pedido pode compreender o(s) UE(s) e pelo menos uma 

classe de prioridade da taxa de bits garantida para cada UE 

que o S-RNC 1112 deve relatar.

Para esta finalidade, um Tipo de Medição Dedicada 

como um Grupo do PEDIDO DE INICIAÇÃO DE MEDIÇÃO DEDICADA 

[RNSAP] pode definir um novo tipo de medição a ser executado 

e pode ser adicionado à mensagem do pedido.

Uma mensagem do pedido de medição dedicada pode 

compreender adicionalmente os IDs da Célula (C-IDs) dos Nodos 

B. Estes IDs da Célula podem indicar ao S-RNC 1112 para 

relatar os dados escalonados recebidos através das células 

dos Nodos B de que são identificados pelos IDs da Célula. 

Desse modo, por meio deste dispositivo, o C-RNC 1102 pode 

outra vez especificar um subconjunto ou um Nodo B individual, 

tal como o Nodo B-S 1103 e pode pedir seletivamente, desse 

modo, medições dedicadas para uma classe de prioridade para 

células de rádio individualmente selecionadas do conjunto 

ativo do UE durante a transferência.

Os IDs da Célula podem, por exemplo, ser 

adicionados a um Grupo do Tipo de Objetivo de Medição
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Dedicada de ESCOLHA da mensagem do PEDIDO DE INICIAÇÃO DE 

MEDIÇÃO DEDICADA [RNSAP].

O UE 1100 fornece 1302, 1303, 1304, 1305 os dados 

escalonados de uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida ao S-RNC 1112 através dos Nodos B 1103 e 1104. O S- 

RNC 1112 mede 1306, 1307 a taxa de bits respectiva fornecida 

aos dados escalonados da classe de prioridade da taxa de bits 

garantida por um dos Nodos B 1103 e 1104 e os relatórios 1308 

respectivos das taxas de bits fornecidas medidas para o C-RNC 

1102 em pelo menos uma mensagem do relatório de medição 

dedicada.

Alternativamente, o S-RNC 1112 também pode executar 

a combinação de macrodiversidade dos dados escalonados da 

classe de prioridade da taxa de bits garantida e pode 

determinar a taxa de bits atingida aos dados escalonados após 

a combinação de macrodiversidade (MDC). Neste caso, no 

entanto, nenhuma taxa de bits atingida pela ligação de rádio 

específica estará disponível ao C-RNC 1102, mas somente um 

resultado de medição agregado da taxa de bits total fornecida 

no E-DCH para os dados escalonados da classe de prioridade da 

taxa de bits garantida. O pedido de medição dedicada 

fornecido 1301 pelo C-RNC 1102 pode, desse modo, compreender 

adicionalmente uma indicação, por exemplo, um outro elemento 

de informação obrigatório (IE) que indica se as medições 

antes ou depois da combinação de macrodiversidade são 

desejadas pelo C-RNC 1102.

Para fornecer os resultados da medição nas 

realizações exemplificadores mostradas na Figura 12 e Figura 

13, a taxa de bits atingida pode ser compreendida na 'Taxa de 

bits atingida pelo E-DCH' ou na 'Taxa de bits atingida pelo 

E-DCH após a MDC' do IE como parte do Grupo do Tipo de 

Medição Dedicada dentro de uma mensagem do relatório de 

medição dedicada. A presença de um destes IEs pode, por
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exemplo, ser obrigatória para uma mensagem do relatório de 

medição dedicada transmitida pelo S-RNC 1112. Por exemplo, a 

'Taxa de bits atingida pelo E-DCH' pode ser utilizada para 

solicitar medições na taxa de bits atingida por prioridade, 

por UE e por célula antes da combinação de macrodiversidade. 

De modo similar, a 'Taxa de bits atingida pelo E-DCH após a 

MDC' pode ser utilizada para solicitar medições na taxa de 

bits atingida por prioridade e por UE após a combinação de 

macrodiversidade.

O valor da taxa de bits atingida pelo E-DCH para 

dados escalonados pode ser definido como uma quantidade total 

de bits de PDU de MAC-d por classe de prioridade transmitida 

sobre a interface de rádio durante um período de medição, 

dividida pela duração do período de medição. Somente os bits 

das PDUs de MAC-e reconhecidos devem ser considerados ao 

calcular este valor.

As 'Informações sobre o Valor da Taxa de bits 

atingida pelo E-DCH' podem ser um Grupo da mensagem do 

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DEDICADA [RNSAP] que conduz ao valor da 

taxa de bits atingida pelo E-DCH. O grupo pode compreender a 

'Indicação de Prioridade' do IE, que identifica a classe de 

prioridade do fluxo de MAC-d de E-DCH e deve estar 

obrigatoriamente presente, e o 'Valor da Taxa de bits 

atingida pelo E-DCH' do IE, que também pode ser de presença 

obrigatória.

O valor da taxa de bits atingida pelo E-DCH pode 

conter a taxa de bits atingida total para o tráfego de GBR 

por classe de prioridade, por usuário e por célula, ou a taxa 

de bits atingida total por prioridade e por usuário após a 

combinação de macrodiversidade.

No momento do recebimento dos resultados da medição 

no C-RNC 1102, o C-RNC 1102 pode avaliar 1209 os resultados 

da medição e poderá invocar o controle da congestão 1210 caso 
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necessário, conforme esboçado com referência à Figura 12 

acima.

Nas várias realizações da invenção esboçadas com 

respeito às Figuras 11, 12 e 13 acima, as medições dedicadas 

em UEs individuais foram ilustradas.

Uma outra realização da invenção prevê que o Nodo 

B-S 1103 foi escolhido pelo C-RNC 1102 para relatar a taxa de 

bits atingida a uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida. Nesta realização, o Nodo B-S 1103 pode relatar 

individualmente em todos os UEs dentro de sua célula que 

transmitem dados escalonados desta classe de prioridade 

respectiva através de um E-DCH.

Alternativamente, o Nodo B-S 1103 também pode 

relatar em todos os UEs que transmitem dados escalonados em 

um E-DCH associado a uma pluralidade de classes da taxa de 

bits garantida e que compartilham o Nodo B-S 1103 como um 

Nodo B de serviço durante a transferência flexível. Conforme 

explicado acima, a classe de prioridade também pode ser 

denominada como um indicador de prioridade de escalonamento 

de uma fila de prioridade particular. Desse modo, em outras 

palavras, o Nodo B-S 1103 pode relatar em um subconjunto de 

UEs que transmite dados escalonados de uma classe de 

prioridade da taxa de bits garantida associada a um indicador 

de prioridade de escalonamento mais elevada do que um valor 

de limite predeterminado. Neste último caso, pode-se supor 

que todas as classes de tráfego que têm uma taxa de bits 

garantida são associadas aos indicadores de prioridade de 

escalonamento elevados. Por exemplo, todas as classes de 

prioridade da taxa de bits garantida podem ter um indicador 

de prioridade de escalonamento maior do que 13 - geralmente, 

o indicador de prioridade de escalonamento é um valor entre 1 

(a prioridade mais baixa) e 15 (a prioridade mais elevada).

Além disso, deve ser observado que também é
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naturalmente possível que os pedidos de medição dedicada 

transmitidos pelo C-RNC 1102 aos Nodos B ou ao S-RNC 1102 

indiquem mais de um UE ao relatório e/ou mais de uma classe 

de prioridade da taxa de bits garantida ao relatório para 

cada UE.

Em seguida, as realizações adicionais da invenção 

serão discutidas com respeito às Figuras 14, 15 e 16. Estas 

realizações referem-se principalmente ao uso dos 

procedimentos de medição comum executados por pelo menos um

Nodo B ou S-RNC. Os resultados destas

fornecidos ao C-RNC para avaliação.

A Figura 14 mostra um segundo cenário para obter

medições comuns em dados escalonados de uma ou mais classes

de prioridade transmitidas por uma pluralidade de

equipamentos do usuário 1401, 1402, 1403 1404 a um C-RNC

1102 de acordo com uma outra realização O UE

1403 está, desse modo, na transferência flexível, e o seu

conjunto ativo compreende o Nodo B-S 1103 sendo o Nodo B da

célula de serviço, isto é, o Nodo B de serviço e os Nodos B

1104 e 1113. Os Nodos B 1103, 1104 1105 fazem parte do

Subsistema da Rede de Rádio (RNS) 1101 e são conectados ao C-

RNC 1102. O UE 1100 comunica-se através dos E-DCHs com os

e

t

Nodos B 1103 e 1104 durante a transferência flexível.

Os outros UEs 14 02, 14 02 e 14 04 fornecem dados 

escalonados através de um canal de dados de ligação superior 

dedicado tal como o E-DCH a um dos Nodos B 1103 e 1104 

respectivos. Neste cenário exemplificador, supõe-se, para 

finalidades de exemplificação, que os dados de ligação 

superior escalonados transmitidos pelos UEs 1401, 1402, 1403, 

1404 são todos da mesma classe de prioridade.

O UE 1403 é conectado adicionalmente a um segundo 

RNS 1111 através do Nodo B 1113. Os Nodos B 1113 e 1114 são 

conectados ao S-RNC 1112. Além disso, o S-RNC 1112 e o C-RNC
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1102 são conectados um ao outro.

A Figura 15 mostra um fluxograma da mensagem de 

medição comum que relata do Nodo B-S 1103 ao C-RNC 1102 de 

acordo com uma outra realização exemplificadora da invenção.

De acordo com esta realização da invenção, o C-RNC 

1102 inicia um procedimento de medição comum ao enviar 1501 

um pedido de medição comum ao Nodo B-S 1103. O pedido indica 

pelo menos uma classe de prioridade da taxa de bits garantida 

em que o Nodo B-S 1103 é pedido para relatar. Conforme 

esboçado para os procedimentos de medição dedicada descritos 

acima, o relatório comum também pode ser configurado para ser 

imediato, acionado por evento ou periódico.

A fim de definir o tipo de medição a ser executado 

pelo Nodo B-S 1103, o C-RNC 1102 pode incluir o também 

chamado de Tipo de Medição Comum ao pedido. Um Tipo de 

Medição Comum é um Grupo da mensagem do PEDIDO DE INICIAÇÃO 

DE MEDIÇÃO COMUM [NBAP] que define o tipo de medição a ser 

executado. Para as medições comuns específicas para o E-DCH, 

uma 'Taxa de bits atingida pelo E-DCH Total' do IE pode ser 

definida como uma parte do Grupo do Tipo de Medição Comum. A 

presença deste IE pode, por exemplo, ser obrigatória.

No caso desta realização exemplificador, somente o 

Nodo B-S 1103 é configurado para obter medições comuns na 

taxa de bits que é fornecida a alguma classe de prioridade da 

taxa de bits garantida dentro da célula de serviço controlada 

pelo Nodo B-S 1103. Em uma realização alternativa da 

invenção, também é possível mais de um Nodo B, por exemplo, 

um relatório do Nodo B-S 1103 e do Nodo B 1104 na taxa de 

bits atingida a uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida na célula controlada pelo Nodo B-S 1103 ou pelo 

Nodo B 1104, respectivamente.

Com respeito a estas duas realizações descritas 

acima, é importante observar que, para o relatório de medição
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comum de pelo menos um Nodo B ao C-RNC 1102, pelo menos um 

Nodo B é um Nodo B dentro do conjunto ativo do UE 1104 que 

está na transferência flexível. Conforme será explicado a 

seguir mais detalhadamente, os relatórios de medição comuns 

fornecidos por pelo menos um Nodo B, por exemplo, o Nodo B-S 

1103 na realização exemplificadora da Figura 12, permitem que 

o C-RNC 1102 determine a taxa de bits atingida aos dados 

escalonados de uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida dentro da célula controlada por pelo menos um Nodo 

B. Com base nestas informações, o C-RNC 1102 pode decidir se 

uma QoS pedida - por exemplo, em termos de taxa de bits 

garantida - pode ser cumprida dentro de uma célula de rádio 

específica/células de rádio do conjunto ativo de UE 1403. 

Caso contrário, ações apropriadas tais como o controle da 

congestão podem ser iniciadas pelo C-RNC 1102.

Voltando agora novamente à Figura 15, os UEs 1401, 

1402 e 1403 transmitem 1502, 1503, 1504 os dados escalonados 

da classe de prioridade da taxa de bits garantida ao Nodo B-S 

1103. 0 Nodo B-S 1103 mede 1505 a taxa de bits atingida aos 

dados da dita classe de prioridade utilizando os 

procedimentos de medição comum. Desse modo, as Informações 

sobre a Taxa de bits atingida pelo E-DCH são determinadas 

pelo Nodo B-S 1103 e transmitidas 1506 dentro de um relatório 

de medição comum ao C-RNC 1102.

Conforme jã foi indicado acima, as informações 

sobre a taxa de bits atingida pelo E-DCH para dados 

escalonados podem ser definidas como uma quantidade total de 

bits da PDU de MAC-d por classe de prioridade da taxa de bits 

garantida transmitida sobre a interface de rádio durante um 

período de medição, dividido pela duração do período de 

medição. Somente os bits das PDUs de MAC-e reconhecidos são 

considerados. Estas informações sobre a taxa de bits atingida 

pelo E-DCH são utilizadas para a definição do Grupo de Valor 
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da Taxa de bits atingida pelo E-DCH Total da mensagem 

RELATÓRIO de MEDIÇÃO COMUM [NBAP]. Como se torna evidente a 

partir desta definição, o procedimento de medição dedicada 

relata nas taxas de bits individuais (isto é, por UE) 

fornecidas a uma classe de prioridade, sendo que as medições 

comuns relatam na taxa de bits total ou na taxa de bits geral 

fornecida a todos os UEs da classe de prioridade respectiva 

dentro de uma célula de rádio.

Além do valor de parâmetro da taxa de bits 

atingida, o Nodo B-S 1103 também pode determinar uma lista de 

UEs caros que transmitem os dados escalonados da classe de 

prioridade da taxa de bits garantida para serem relatados 

dentro de sua célula de serviço, o que contribui 

significativamente com a elevação de ruído dentro da célula 

de serviço.

Em uma realização exemplificadora da invenção, esta 

lista de UEs caros pode ser definida com base na estatística 

de TFC utilizada durante um único período de medição. Por 

exemplo, as estatísticas de E-TFC podem ser utilizadas para 

definir o custo de um UE j durante o período de medição de 

N-TTI por meio da equação:

c _ 1 E-TFC,[M]
1 N ' E-TFC™ [bit]

E-TFCirnax corresponde à E-TFC (Combinação de Formato 

de Transporte Intensificada) do UE respectivo com um número 

máximo de bits, sendo que JVi denota o fator que corresponde 

aos fatores de ganho (modo "intensificado" ou "nominal" do 

UE) .

O valor do Grupo de 'Valor da Taxa de bits atingida

pelo E-DCH' é determinado em procedimentos de medição da

Camada-2. No entanto, também é possível incluir este IE na

sinalização de medição da Camada -1.

Uma outra definição de um UE caro pode ser
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escolhida tal como segue. Um UE é um UE cuja

estatística de E-TFC predefinida transmissão de

ligação superior dedicada observada durante um intervalo de

medição que excedeu determinado limite. Os UEs caros

simplificados podem ser aqueles UEs que contribuem

significativamente com de ruído na ligação

superior para uma dada célula de rádio.

Os resultados de medição comuns do S-RNC 1103 na

realização exemplificadora da invenção de acordo com a Figura

12 podem ser compreendidos pelas denominadas Informações 

sobre Valor da Taxa de bits atingida pelo E-DCH. Estas

Informações sobre Valor da Taxa de bits atingida pelo E-DCH 

podem definir um Grupo da mensagem do RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 

COMUM [NBAP]. O grupo deve compreender seguindo a 'Indicação 

de Prioridade' do IE que pode identificar a classe de 

prioridade do fluxo de MAC-d do E-DCH relatado e o 'Valor da 

Taxa de bits atingida pelo E-DCH' do IE conforme definido 

acima. Estes dois IEs podem, por exemplo, ser obrigatórios.

Além disso, o grupo pode compreender adicionalmente 

uma 'Lista de UEs Caros' do IE opcional ou obrigatório que 

relacionam os UEs caros dentro da célula controlada pelo Nodo 

B de relatório. A lista de UEs caros pode compreender UEs que 

causam particularmente RoT elevada por suas transmissões de 

ligação superior no sentido capturado pela equação acima ou 

similar. Com base na lista de UEs caros, o C-RNC 1102 pode 

iniciar a reconfiguração dos recursos atribuídos aos E-DCHs. 

Uma outra opção para o C-RNC 1102 pode ser a execução de uma 

apropriação de fluxo de MAC-d para UEs caros ou uma 

alternação do tráfego de UEs caros de um E-DCH a um DCH de 

ligação superior do legado. A lista de UEs caros também pode 

fazer uma parte do Grupo associada com as medições de Camada- 

1. Estas informações são mostradas na tabela abaixo.
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IE/Nome do Grupo ί Presença : Faixa
Tipo de IE e 
referência

Informações sobre Valor da Taxa de bits i i asd
atingida pelo E-DCH Total ί :

>lndicação de Prioridade : M : asd asd
>Valor da Taxa de bits atingida pelo E- ι M j asd
DCH ; :

asd

> Lista de UEs Caros : M/O ■ asd asd

(asd = a ser definido)

A Figura 16 mostra um fluxograma da mensagem de
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medição comum que relata do S-RNC 1112 ao C-RNC 1102 de 

acordo com uma outra realização exemplificadora da invenção.

As medições comuns são iniciadas pelo C-RNC 1102 

mediante o envio 1601 de uma mensagem do pedido de medição 

comum ao S-RNC 1112. O relatório de medição comum na taxa de 

bits atingida aos dados escalonados de uma classe de 

prioridade da taxa de bits garantida especificada do S-RNC 

1112 pode utilizar o Procedimento de Relatório de Medição 

Comum [RNSAP]. O C-RNC 1102 pode pedir para que o S-RNC 1112 

relate os resultados das medições conforme pedido pelo C-RNC 

1102 pela mensagem do PEDIDO DE INICIAÇÃO DE MEDIÇÃO COMUM 

[RNSAP] .

O pedido pode, por exemplo, indicar que a classe de 

prioridade do S-RNC 1112 deve relatar a pelo menos um Nodo B 

do conjunto ativo do UE 1403 durante a transferência 

flexível. Os UEs 1401, 1402 e 1403 transmitem 1502, 1503, 

1504 os dados escalonados desta classe de prioridade através 

do Nodo B-S 1102 ao S-RNC 1112 (vide 1602, 1603, 1604). O S- 

RNC 1102 pode fornecer os dados escalonados da classe de 

prioridade ao S-RNC 1112 utilizando o E-DCH FP conforme 

ilustrado, por exemplo, na Figura 10 e Figura 17. Desse modo, 

o S-RNC 1112 pode diferenciar os dados transmitidos pelos UEs 

respectivos e pelos Nodos B respectivos caso mais do que um 

Nodo B seja configurado para ser relatado pelo pedido de 

medição comum do C-RNC 1102.
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O C-RNC 1102 pode selecionar um Nodo B individual 

ou um subconjunto de Nodos B do conjunto ativo do UE 1403 que 

deve fornecer relatórios de medição comuns para dados de uma 

classe de prioridade da taxa de bits garantida. A seleção 

deste subconjunto de Nodos B ativo do conjunto ou da seleção 

de um único Nodo B de um UE somente (tal como o Nodo B-S 1103 

na realização exemplificadora da Figura 16) para o relatório 

pode ser feita ao relacionar os IDs de Célula respectivos(C- 

IDs) do(s) nodo(s) B selecionado(s) em uma mensagem do PEDIDO 

DE INICIAÇÃO DE MEDIÇÃO DEDICADA [RNSAP].

Outra vez, o tipo de medição a ser executado pelo 

S-RNC 1112 pode ser definido em um tipo de medição comum 

específico. O tipo de medição comum é um Grupo da mensagem do 

PEDIDO DE INICIAÇÃO DE MEDIÇÃO COMUM [RNSAP] que define o 

tipo de medição a ser executado. As medições comuns 

específicas para o E-DCH podem ser obtidas ao definir uma 

nova 'Taxa de bits atingida pelo E-DCH Total' do IE como uma 

parte do Grupo do Tipo de Medição Comum. A presença deste IE 

pode, por exemplo, ser obrigatória. A 'Taxa de bits atingida 

pelo E-DCH Total' do IE também pode ser utilizada para 

solicitar medições na taxa de bits atingida total para o 

tráfego de GBR por classe de prioridade e por célula.

Retornando à Figura 16, o S-RNC 1112 pode executar 

1605 um procedimento de medição comum para determinar a taxa 

de bits atingida aos dados escalonados da classe de 

prioridade da taxa de bits garantida dentro da célula de 

rádio do Nodo B-S 1102.

Os resultados da medição podem ser relatados 1606 

ao C-RNC 1102 em um relatório de medição comum. Conforme 

indicado acima com respeito à realização da invenção mostrada 

na Figura 15, os resultados de medição comuns desta 

realização também podem ser fornecidos nas Informações sobre 

Valor da Taxa de bits atingida pelo E-DCH. As Informações
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sobre Valor da Taxa de bits atingida pelo E-DCH podem 

especificar um Grupo da mensagem do RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 

COMUM [RNSAP] transmitida do S-RNC 1112 ao C-RNC 1102. O 

grupo deve compreender uma ' Indicação de Prioridade' do IE 

para identificar a classe de prioridade do fluxo de MAC-d do 

E-DCH e o 'Valor da Taxa de bits atingida pelo E-DCH' do IE. 

Conforme explicado anteriormente, estes IEs podem ser 

obrigatórios. Além disso, o relatório do S-RNC 1112 também 

pode compreender e uma 'Lista de UEs caros' do IE 

adicionalmente opcional ou obrigatório, conforme explicado 

acima com respeito à Figura 15.

Embora tenha sido indicado nas realizações acima 

que o pedido de medição dedicada/comum só pode indicar uma 

única classe de prioridade da taxa de bits garantida, deve 

ser observado que o pedido de medição também pode compreender 

uma faixa das classes de prioridade que têm um tráfego de 

taxa de bits garantida ou uma pluralidade de classes de 

prioridade da taxa de bits garantida pode ser identificada no 

pedido e podem ser relatadas pelo(s) elemento(s) da rede de 

relatório respectivo(s). Além disso, deve ser observado que 

para as realizações que se referem ao S-RNC 1112 que relata 

ao C-RNC 1102 não é requerido que o UE ou que um dos UEs 

relatados estejam em transferência flexível.

A seguinte tabela ilustra as opções nas medições 

diferentes que podem ser iniciadas pelo C-RNC 1102 nas 

realizações diferentes esboçadas acima.

; Nodo B ao C-RNC 1102 ; S-RNC 1112 ao C-RNC1102
Procedimento de : Taxa de bits atingida por classe : Taxa de bits atingida por classe
medição dedicada ; de prioridade por UE (por célula) ; de prioridade por UE por célula

; ; Taxa de bits atingida por classe
_____________________ ; ; de prioridade por UE após a MDC 
Procedimento de : Taxa de bits atingida total por : Taxa de bits atingida total por
medição comum ; classe de prioridade por célula; classe de prioridade por célula

Conforme foi explicado nas seções precedentes, o 

relatório de medição para o controle da congestão pode ser
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executado, por exemplo, por meio da mensagem do RELATÓRIO DE 

MEDIÇÃO COMUM/DEDICADA [NBAP]. Quando é verificado no C-RNC 

1102 que não há nenhum preenchimento satisfatório dos 

requisitos de QoS, pode-se decidir por invocar o controle da 

congestão. Há diversas maneiras de fazer isto, dependendo se 

os recursos de RoT totais em um Nodo B dedicado ao E-DCH de 

um UE são suficientes para lidar com o fluxo de MAC-d nos 

requisitos de QoS dados (por exemplo, taxa de bits garantida) 

ou não.

Caso os recursos de RoT totais que podem ser 

dedicados ao E-DCH pelo Nodo B (maxRoT) sejam insuficientes 

para lidar com o fluxo de MAC-d, o C-RNC 1102 pode iniciar 

uma apropriação do fluxo de MAC-d. Isto pode ser obtido, por 

exemplo, ao enviar a mensagem de INDICAÇÃO SOLICITADA DE 

APROPRIAÇÃO DE LIGAÇÃO DE RÁDIO [RNSAP] ao S-RNC 1112. Depois 

de ter recebido a mensagem do C-RNC 1102, o S-RNC 1112 pode 

interromper o fluxo dos dados nos portadores de rádio que são 

associados aos canais lógicos que são associados aos fluxos 

de MAC-d que devem ser apropriados.

Caso os recursos de RoT totais no Nodo B que pode 

ser dedicado ao E-DCH (maxRoT) sejam suficientes para lidar 

com o fluxo de MAC-d, o C-RNC 1102 pode informar o S-RNC 1112 

sobre a situação. Por exemplo, isto pode ser obtido ao enviar 

uma mensagem de INDICAÇÃO DE CONGESTÃO DA LIGAÇÃO DE RÁDIO 

[RNSAP] ao S-RNC 1112. Esta mensagem de indicação de 

congestão pode, por exemplo, compreender uma indicação da 

classe de prioridade da taxa de bits garantida para que o 

controle da congestão seja executado, por exemplo, um ID de 

fluxo de MAC-d.

Se o conjunto de E-TFC controlado pelo S-RNC 

fornecer taxas de dados suficientemente elevadas, os recursos 

de E-DCH controlados pelo Nodo B podem ser reconfigurados 

pelo S-RNC 1112, por exemplo, por meio da mensagem do PEDIDO 
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DE RECONFIGURAÇÃO DA LIGAÇÃO DE RÁDIO [NBAP] transmitida ao 

Nodo B respectivo. Esta mensagem irá reconfigurar o 

subconjunto de TFC controlado pelo Nodo B (vide a Figura 7) 

de modo que possa tornar possível o fornecimento dos dados 

escalonados da classe de prioridade da taxa de bits garantida 

ou ainda uma taxa de bits mais elevada.

Se, no entanto, o conjunto de E-TFC controlado pelo

S-RNC não permitir taxas de dados suficientemente elevadas, o

S-RNC 1112 pode ter que reconfigurar, por exemplo, o conjunto

de E-TFC controlado

mensagem do PEDIDO

pelo RNC no UE respectivo ao 

DE RECONFIGURAÇÃO DE E-TFC

enviar

[RRC] .

uma

Os

recursos do E-DCH controlados pelo Nodo podem ser

reconf igurados 

RE CON FIGURAÇÃO

por

DA

conforme explicado

Além de

meio de

LIGAÇÃO DE

uma mensagem

RÁDIO [NBAP]

do PEDIDO DE

posteriormente,

acima.

executar o controle da congestão, ou

B

alternativamente a isso, o C-RNC 1102 também pode lidar com o

controle da admissão aos serviços que implicam o tráfego de 

ligação superior de uma classe de prioridade da taxa de bits 

garantida com base nos resultados da medição recebidos de 

pelo menos um Nodo B ou do S-RNC 1112.

O C-RNC 1102 pode utilizar relatórios de medição 

para tomar uma decisão se admite ou não o novo usuário. Por 

exemplo, se a taxa de bits total fornecida por classe de 

prioridade para um procedimento de medição comum for menor do 

que a taxa de bits requerida (taxa de bits garantida) para 

usuários já admitidos por classe de prioridade, o C-RNC 1102 

poderá não admitir o usuário recém-chegado. No momento de 

detecção de uma mudança na taxa de bits atingida com base nas 

medições recebidas subseqüentemente, o C-RNC 1102 pode 

decidir admitir novos usuários, por exemplo, o(s) 

relatório(s) de medição mais recente(s) indica(m) que a taxa 

de bits requerida pode ser fornecida aos usuários da classe 
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de prioridade respectiva.

Um exemplo dos fluxos de dados e de sinalização 

para o controle da admissão pelo C-RNC assume que um 

relatório de medição [NBAP] é mostrado na Figura 17. Por 

exemplo, se um C-RNC decidir não admitir novos usuários para 

uma classe de prioridade específica, o C-RNC pode, por 

exemplo, enviar a mensagem de falha de instalação da ligação 

de rádio ao S-RNC, solicitando a instalação de uma nova 

ligação de rádio para um usuário.

Com relação a isso, deve ser observado que a RoT 

para um E-DCH particular é constante e regulada por um Nodo 

B. A taxa de bits para os deslocamentos de potência 

atribuídos a um UE individual pode, por exemplo, ser 

calculada pelo algoritmo de seleção de E-TFC do UE. Portanto, 

em uma realização da invenção, o atributo de GBR de um 

usuário considerado para a transmissão não deve ser utilizado 

para o controle da admissão.

A seguir, a operação do E-DCH durante a 

transferência flexível de acordo com as realizações acima é 

considerada com respeito a uma capacidade de otimização de 

Iub. Pode-se supor que o relatório é composto por Nodos B 

individuais especialmente selecionados dentro do conjunto 

ativo ou pelo subconjunto de Nodos B especialmente 

selecionado dentro do conjunto ativo.

Durante a operação de SHO, as medições podem ser 

recebidas pelo C-RNC 1102 por diversos Nodos B dentro do 

conjunto ativo de um UE 1100, 1403 particular. Isto pode não 

ser particularmente eficiente a partir do ponto de vista da 

utilização de Iub. Portanto, pode ser vantajoso se as 

medições dedicadas puderem ser configuradas para que sejam 

executadas pelo Nodo B-S 1103 somente se seus comandos forem 

o fator limitador principal para a taxa de bits de ligação 

superior fornecida às transmissões de dados escalonados.
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Uma vez que a seleção do Nodo B-S é geralmente 

específica ao UE, o relatório de medição por Nodo B de 

serviço é somente possível para medições do tipo dedicado. 

Contanto que as medições sejam configuradas por classe de 

prioridade e por grupo de usuários que têm o mesmo Nodo B de 

serviço, isto também permite relatórios que utilizam 

procedimentos de medição comum conforme esboçados acima. 

Geralmente, ao tentar otimizar a carga de Iub devido às 

medições, uma carga de Iub diminuída durante a operação de 

SHO é negociada contra uma exatidão diminuída do relatório.

Conforme explicado anteriormente, determinados UEs 

que têm o acesso de ligação superior de prioridade muito 

elevada sobre um E-DCH não podem ser obrigados a cumprir 

comandos de concessão de escalonamento dos Nodos B. Isto 

pode, por exemplo, permitir uma opção adicional para otimizar 

a carga de Iub implicada pelas medições. Por exemplo, pelo 

Nodo B-S, o relatório pode ser conduzido para estes UEs de 

"prioridade elevada" sem nenhuma diminuição na exatidão do 

relatório.

Além disso, uma outra possibilidade para a 

otimização de Iub na operação de transferência flexível 

refere-se à situação em que outro Nodo B que não o Nodo B-S 

relata as medições. Pode ser possível que um número de 

retransmissões de PDUs de MAC-e (RSN = Número da Seqüência de 

Retransmissão) seja relatado junto com as PDUs de MAC-e 

respectivas dentro dos quadros dos QUADROS DE DADOS de FP do 

E-DCH.

Em uma realização exemplificadora da invenção, 

supõe-se que o campo de RSN (ou o campo 'N de Retrans HARQ' ) 

esteja incluído nos QUADROS DE DADOS que são enviados por 

cada um dos Nodos B dentro do conjunto ativo ao S-RNC e que o 

FP do E-DCH está terminado no C-RNC 1102. Sob a suposição que 

para uma boa qualidade do canal menos retransmissões de PDUs
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sejam requeridas na ligação superior do que para más 

condições do canal de ligação superior do canal, o campo de 

RSN pode ser interpretado como uma indicação de qualidade do 

canal de ligação superior do canal para um UE na 

transferência flexível em uma célula de rádio respectiva do 

Nodo Β. A fim de lidar com as flutuações na qualidade do 

canal, um RSN relatado médio por um período de medição 

predeterminado pode ser calculado. Desse modo, o Nodo B que 

tem a melhor qualidade de ligação superior dentro do conjunto 

ativo pode ser selecionado como o nodo que indica o RSN 

(médio) inferior.

Nesta realização exemplificadora, o Nodo B que tem 

a melhor qualidade de canal de ligação superior pode ser 

selecionado como o Nodo B que deve fornecer os resultados da 

medição. Alternativamente, mais do que um único Nodo B também 

pode ser selecionado, por exemplo, dois ou três Nodos B que 

têm uma melhor qualidade de canal de ligação superior. No 

entanto, esta operação é aplicável às medições dedicadas 

somente.

Em uma outra realização da invenção, supõe-se que o 

FP do E-DCH não está terminado no C-RNC 1102, o que requer 

que o subconjunto de relatório dos Nodos B dentro do Nodo B 

do conjunto ativo/Nodo B de Serviço de um UE possa ser 

determinado pelo S-RNC 1112. Uma indicação correspondente 

pode ser enviada ao C-RNC 1102, que pode iniciar medições ao 

enviar uma mensagem do PEDIDO DE INICIAÇÃO DE MEDIÇÃO 

DEDICADA [NBAP] aos Nodos B selecionados/Nodo B selecionado.

Para os dados não-escalonados de uma classe de 

prioridade da taxa de bits garantida, somente uma indicação 

de congestão pode ser enviada de um Nodo B de medição ao C- 

RNC 1102. No momento de recebimento da indicação na congestão 

para dados não-escalonados da classe de prioridade, o C-RNC 

1102 pode tentar alocar mais recursos para o E-DCH.
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Pode-se supor que o Nodo B de serviço pode 

comprimir internamente a quantidade de RoT para que os dados 

escalonados liberem mais recursos para os dados não- 

escalonados como ao ter uma prioridade mais elevada, mas 

requerendo menos retardo e taxas de dados menores. Portanto, 

um relatório explícito de uma taxa de bits atingida pode não 

ser necessário para dados não-escalonados que contribuem, 

desse modo, para a diminuição da carga nas interfaces.

Conforme descrito na última tabela acima, o 

relatório de medição comum/dedicada de NBAP/RNSAP pode ser 

configurado. Dependendo das informações requeridas, 

determinada configuração pode ser mais ou menos apropriada.

Por exemplo, para UEs de prioridade elevada que 

obedecem somente comandos do Nodo B de serviço, pode ser 

possível enviar uma taxa de bits atingida após a MDC ao C- 

RNC. Se a taxa de bits atingida for mais baixa do que 

solicitado (taxa de bits garantida), o C-RNC poderá 

reconfigurar os recursos de E-DCH atribuídos ao Nodo B-S.

Em um outro exemplo, o C-RNC pode desejar observar 

medições comuns na taxa de bits atingida total por classe de 

prioridade e por célula ou medições dedicadas nas taxas de 

bits fornecidas totais por classe de prioridade, por célula e 

por UE, a fim de identificar os Nodos B dentro do conjunto 

ativo do UE que nãc contribuem significativamente com o ganho 

de macrodiversidade. O C-RNC pode adicionalmente desejar 

atribuir mais recursos a esses Nodos B ou recomendar ao S-RNC 

ao sinalizar que esses Nodos B estão removidos do conjunto 

ativo.

Deve ser observado que os Nodos B dentro do 

conjunto ativo dos UE que não contribuem significativamente 

para o ganho de macrodiversidade também podem ser derivados 

do campo de RSN do FP do E-DCH. Caso o FP do E-DCH não seja 

terminado no C-RNC, as informações dos campos de RSN não
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ficam, no entanto, disponíveis no C-RNC. Neste caso, os Nodos 

B selecionados para o relatório podem ser sinalizados do S- 

RNC ao C-RNC, de modo que o C-RNC possa configurar as 

medições de acordo.

Finalmente, deve ser observado que o relatório de 

medição após a MDC fornece informações importantes ao C-RNC 

que não podem ser obtidas por medições neste elemento da rede 

mesmo se o FP do E-DCH foi terminado nele. Com base na taxa 

de bits atingida após a MDC, o C-RNC pode reconfigurar o 

recurso do E-DCH no Nodo B. Por exemplo, se a taxa de bits 

atingida for mais baixa do que a taxa de bits garantida, a 

quantidade total de RoT atribuída ao E-DCH nos Nodos B pode 

ser alterada.

Uma outra realização da invenção refere-se à 

execução das várias realizações acima descritas utilizando 

hardware e software. É reconhecido que as várias etapas do 

método acima mencionado, bem como as várias entidades lógicas

e os módulos descritos acima podem ser executados ou

executados utilizando dispositivos de computação

(processadores) tais como, por exemplo, processadores para

finalidades gerais, processadores de sinais digitais (DSP), 

circuitos integrados específicos de aplicativos (ASIC), 

disposições de porta programável de campo (FPGA), ou outros 

dispositivos de lógica programáveis, etc. As várias 

da invenção também podem ser executadas ou

incorporadas por uma combinação destes dispositivos.
Desse modo, por exemplo, é reconhecido que

do C-RNC e do S-RNC descrita nas realizações da

invenção e suas variações acima podem ser executadas no

hardware e/ou no software e a funcionalidade destes elementos

da rede também pode ser compreendida em uma mídia de

armazenamento que pode ser lida por computador. As várias

a

realizações da invenção também podem, portanto, ser
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executadas por meio dos módulos de software que são 

executados por um processador ou diretamente no hardware. 

Além disso, uma combinação dos módulos de software e uma 

implementação de hardware podem ser possíveis. Os módulos de 

5 software podem ser armazenados em qualquer tipo de mídia de 

armazenamento que pode ser lida por computador, por exemplo, 

RAM, EPROM, EEPROM, memória rápida, cartões de memória, 

registros, discos rígidos, CD-ROM, DVD, etc.
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REIVINDICAÇÕES
1. MÉTODO PARA RELATAR UMA MEDIÇÃO EM UM SISTEMA 

DE COMUNICAÇÃO MÓVEL UNIVERSAL (UMTS), que compreende 
equipamentos do usuário e um nódulo B conectado a um 
controlador de rede de rádio de controle, sendo que o método 
é caracterizado por compreender:

(a) a medição, no nódulo B, de uma taxa de bits 
que é fornecida para os dados transmitidos em um canal 
dedicado aprimorado (E-DCH) por pelo menos um dos 
equipamentos do usuário, e

(b) a sinalização da taxa de bits fornecida ao 
controlador de rede de rádio de controle,

em que os ditos dados são associados com uma classe 
de prioridade e a taxa de bits fornecida é medida para cada 
classe de prioridade; e

em que o nódulo B mede a taxa de bits fornecida 
como o número total de bits da Unidade de Dados de Protocolo 
MAC-d (PDU) cuja transmissão pela interface de rádio foi 
considerada bem sucedida por MAC-e no nódulo B durante um 
período de medição, dividido por uma duração do período de 
medição.

2. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pela taxa de bits fornecida ser medida como uma 
medição comum em taxas de bits fornecidas por classe de 
prioridade, e cada uma das taxas de bits fornecidas é 
fornecida aos dados transmitidos no canal dedicado aprimorado
(E-DCH) por um equipamento respectivo dos equipamentos do
usuário.

3. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1,
caracterizado por pelo menos um dos ditos equipamentos do
usuário estar em uma transferência suave.

4 . MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1,
caracterizado pela taxa de bits fornecida ser medida por
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célula.
5. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela classe de prioridade referir-se a uma 
prioridade indicada por um indicador de prioridade de 
programação que é utilizado para programação no nódulo B.

6. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado por compreender adicionalmente o recebimento de 
uma mensagem de pedido de iniciação da medição para iniciar a 
medição do controlador de rede de rádio de controle.

7. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pela taxa de bits fornecida ser sinalizada 
conjuntamente com um indicador de prioridade que indica uma 
classe de prioridade com a qual um canal lógico mapeado no 
canal dedicado aprimorado E-DCH é associado.

8. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pela classe de prioridade ser uma prioridade de 
canal lógico com a qual um canal lógico mapeado no canal 
dedicado aprimorado E-DCH é associado.

9. NODO B EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL 
UNIVERSAL (UMTS), que compreende equipamentos do usuário e o 
nódulo B conectado a um controlador de rede de rádio de 
controle, caracterizado por compreender:

(a) uma unidade da medição operável para medir uma 
taxa de bits fornecida que é fornecida aos dados transmitidos 
em um canal dedicado aprimorado (E-DCH) por pelo menos um dos 
equipamentos do usuário, e

(b) uma unidade de sinalização operável para 
sinalizar a taxa de bits fornecida ao controlador de rede de 
rádio de controle,

em que os ditos dados são associados com uma classe 
de prioridade e a taxa de bits fornecida é medida para cada 
classe de prioridade; e

em que a unidade medida no nódulo B é operável para 

Petição 870180140535, de 11/10/2018, pág. 7/15
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medir a taxa de bits fornecida como o número total de bits da 
Unidade de Dados de Protocolo MAC-d (PDU) cuja transmissão 
pela interface de rádio foi considerada bem sucedida por MAC
e no nódulo B durante um período de medição, dividido por uma 
duração do período de medição.

10. NODO B, de acordo com a reivindicação 9, 
caracterizado pela unidade de medição ser operável para medir 
a taxa de bits fornecida como uma medição comum em taxas de 
bits fornecidas por classe de prioridade, e cada uma das 
taxas de bits fornecidas é fornecida aos dados transmitidos 
no canal dedicado aprimorado (E-DCH) por um equipamento 
respectivo dos equipamentos do usuário.

11. NODO B, de acordo com a reivindicação 9, 
caracterizado por pelo menos um dos equipamentos do usuário 
estar em uma transferência suave.

12. NODO B, de acordo com a reivindicação 9, 
caracterizado pela unidade de medição ser operável para medir 
a taxa de bits fornecida por célula.

13. NODO B, de acordo com a reivindicação 9, 
caracterizado pela classe de prioridade referir-se a uma 
prioridade indicada por um indicador de prioridade de 
programação que é utilizado para programação no nódulo B.

14. NODO B, de acordo com a reivindicação 9, 
caracterizado por compreender adicionalmente uma seção de 
recepção operável para receber, do controlador de rede de 
rádio de controle, uma mensagem de pedido de iniciação da 
medição para iniciar a medição.

15. NODO B, de acordo com a reivindicação 9, 
caracterizado pela unidade de sinalização ser operável para 
sinalizar a taxa de bits fornecida conjuntamente com um 
indicador de prioridade que indica uma classe de prioridade 
com a qual um canal lógico mapeado no canal dedicado 
aprimorado (E-DCH) é associado.
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16. NODO B, de acordo com a reivindicação 9, 
caracterizado pela classe de prioridade ser uma prioridade de 
canal lógico com a qual um canal lógico mapeado no canal 
dedicado aprimorado (E-DCH) é associado.

17. MÉTODO PARA RELATAR UMA MEDIÇÃO EM UM SISTEMA 
DE COMUNICAÇÃO MÓVEL UNIVERSAL (UMST), que compreende os 
equipamentos do usuário e um nódulo B conectado a um 
controlador de rede de rádio de controle, caracterizado por 
compreender:

(a) o envio, pelo controlador de rede de rádio de 
controle, uma mensagem de pedido de iniciação da medição ao 
nódulo B para iniciar uma medição em um taxa de bits 
fornecida que é fornecida aos dados transmitidos em um canal 
dedicado aprimorado (E-DCH) por pelo menos um dos 
equipamentos do usuário, e

(b) a recepção, pelo controlador de rede de rádio 
de controle, da taxa de bits fornecida medida no nódulo B,

em que os ditos dados são associados com uma classe 
de prioridade e a taxa de bits fornecida é medida para cada 
classe de prioridade; e

o nódulo B mede a taxa de bits fornecida como o
número total de bits da Unidade de Dados de Protocolo MAC-d
(PDU) cuja transmissão pela interface de rádio foi 
considerada bem sucedida por MAC-e no nódulo B durante um 
período de medição, dividido por uma duração do período de 
medição.

18. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 17, 
caracterizado pela taxa de bits fornecida ser recebida como 
uma medição comum em taxas de bits fornecidas por classe de 
prioridade, e cada uma das taxas de bits fornecidas ser 
fornecida aos dados transmitidos no canal dedicado aprimorado 
(E-DCH) por um equipamento respectivo dos equipamentos do 
usuário.

Petição 870180140535, de 11/10/2018, pág. 9/15
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19. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 17,
caracterizado por pelo menos um dos ditos equipamentos do
usuário estar em uma transferência suave.

20. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 17,
caracterizado pela taxa de bits fornecida ser medida por
célula.

21. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 17,
caracterizado pela classe de prioridade referir-se a uma
prioridade indicada por um indicador de prioridade de
programação que é utilizado para programação no nódulo B.

22 . MÉTODO, de acordo com a reivindicação 17,
caracterizado pela taxa de bits fornecida ser recebida 
conjuntamente com um indicador de prioridade que indica uma 
classe de prioridade com a qual um canal lógico mapeado no 
canal dedicado aprimorado (E-DCH) é associado.

23. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 17, 
caracterizado pela classe de prioridade ser uma prioridade de 
canal lógico com a qual um canal lógico mapeado no canal 
dedicado aprimorado (E-DCH) é associado.

24. CONTROLADOR DA REDE DE RÁDIO DE CONTROLE EM UM 
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL UNIVERSAL (UMTS) QUE COMPREENDEM 
EQUIPAMENTOS DO USUÁRIO E UM NODO B CONECTADO AO CONTROLADOR 
DA REDE DE RÁDIO DE CONTROLE, caracterizado por compreender:

uma unidade de envio operável para enviar uma 
mensagem de pedido de iniciação de medição ao nódulo B para 
iniciar uma medição em uma taxa de bits fornecida que é 
fornecida aos dados transmitidos em um canal dedicado 
aprimorado (E-DCH) por pelo menos um dos equipamentos do 
usuário, e

uma unidade de recepção operável para receber a 
taxa de bits fornecida medida no nódulo B,

em que os ditos dados são associados com uma classe 
de prioridade e a taxa de bits fornecida é medida para cada

Petição 870180140535, de 11/10/2018, pág. 10/15
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classe de prioridade; e
em que o nódulo B mede a taxa de bits fornecida 

como o número total de bits da Unidade de Dados de Protocolo 
MAC-d (PDU) cuja transmissão pela interface de rádio foi 
considerada bem sucedida por MAC-e no nódulo B durante um 
período de medição, dividido por uma duração do período de 
medição.

25. CONTROLADOR, de acordo com a reivindicação 24, 
caracterizado pela unidade de recepção ser operável para 
receber a taxa de bits fornecida como uma medição comum em 
taxas de bits fornecidas por classe de prioridade, e cada uma 
das taxas de bits fornecidas ser fornecida aos dados 
transmitidos no canal dedicado aprimorado (E-DCH) por um 
equipamento respectivo dos equipamentos do usuário.

26. CONTROLADOR, de acordo com a reivindicação 24, 
caracterizado por pelo menos um dos ditos equipamentos do 
usuário estar em uma transferência suave.

27. CONTROLADOR, de acordo com a reivindicação 24, 
caracterizado pela unidade de recepção ser operável para 
receber a taxa de bits fornecida medida por célula.

28. CONTROLADOR, de acordo com a reivindicação 24, 
caracterizado pela classe de prioridade referir-se a uma 
prioridade indicada por um indicador de prioridade de 
programação que é utilizado para programação no nódulo B.

29. CONTROLADOR, de acordo com a reivindicação 24, 
caracterizado pela unidade de recepção ser operável para 
receber a taxa de bits fornecida conjuntamente com um 
indicador de prioridade que indica uma classe de prioridade 
com a qual um canal lógico mapeado no canal dedicado 
aprimorado (E-DCH) é associado.

30. CONTROLADOR, de acordo com a reivindicação 24, 
caracterizado pela classe de prioridade ser uma prioridade de 
canal lógico com a qual um canal lógico mapeado no canal

Petição 870180140535, de 11/10/2018, pág. 11/15
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dedicado aprimorado (E-DCH) é associado.
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