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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para 

"MÉTODO PARA RELATÓRIO DE CSI, MÉTODO PARA 

RECEBIMENTO DE CSI, DISPOSITIVO DE NÓ DE RECEPÇÃO E 

DISPOSITIVO DE NÓ DE TRANSMISSÃO".

[001] Dividido do BR112012016812-6 depositado em 17 de de

zembro de 2010.

Campo Técnico

[002] A presente invenção refere-se a um método e a um apare

lho de relatório de informação de estado de canal em uma comunica

ção sem fio. Mais particularmente, ela se refere a um método e um 

aparelho de relatório dessa informação de estado(s) de canal tendo 

um livro de código representativo.

Antecedentes

[003] É bem conhecido na técnica que a performance é grande

mente melhorada se uma pré-codificação linear puder ser usada em 

um lado de transmissor em sistemas de comunicação sem fio supor

tando múltiplas transmissões de antena. Essa pré-codificação linear foi 

implementada, por exemplo, na norma 802.16-2005 do IEEE e na 

norma de evolução de longo prazo (LTE) Versão 8 do 3GPP.

[004] Para suporte de uma pré-codificação no lado de transmis

sor, o receptor, às vezes também conhecido como um Equipamento 

de Usuário (UE) no enlace descendente (DL), precisa retornar uma 

informação de estado de canal (CSI) sobre o canal de antena múltipla 

entre antenas de transmissão e de recepção. A CSI pode consistir em 

uma representação do canal de antena múltipla real, ou, alternativa

mente, um vetor/matriz de pré-codificação preferido, o qual o UE de

terminou com base em medições no canal de antena múltipla. No últi

mo caso, a CSI é comumente referida como um indicador de matriz de 

pré-codificação (PMI).
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[005] Para redução do tempo de processamento de retorno 

quando da sinalização de relatórios de CSI, uma quantificação é re

querida, de modo a representar a CSI em um número finito de bits. 

Como um exemplo: a norma de LTE Versão 8 do 3GPP usa um livro 

de código de matriz de pré-codificação consistindo em 64 matrizes, e o 

UE retorna a matriz de pré-codificação preferida usando 6 bits de in

formação.

[006] Conforme mencionado acima, um livro de código de um 

número finito de matrizes é comumente usado para a quantificação da 
CSI no caso em que o retorno de CSI é um índice para um livro de có

digo que destaca a matriz no livro de código que melhor representa a 

CSI. O índice então é reportado para o nó de transmissão usando, por 

exemplo, uma corrente de bits binários.

[007] Como o canal é de frequência e tempo seletivos por natu

reza, um relatório de CSI é válido apenas com uma acurácia razoável 

até alguma largura de banda máxima e por algum tempo máximo. Se o 

sistema de comunicação quiser suportar larguras de banda de trans

missão usando uma pré-codificação linear por mais do que esta largu

ra de banda máxima, um retorno de múltiplos relatórios de CSI será 

necessário, e, ainda, estes relatórios de CSI precisarão ser repetidos 

no tempo em intervalos apropriados.

[008] A largura de banda e o intervalo de tempo de cada um des

tes relatórios de CSI são denotados como uma granularidade de tem

po - frequência da CSI, e, se um livro de código de matrizes for usado 

para a quantificação da CSI, uma matriz será reportada por intervalo 

de tempo e largura de banda de frequência.

[009] Para adequação às altas exigências de ritmo de transferên

cia de dados em sistemas de comunicação sem fio futuros, tal como 

LTE-Avançada do 3GPP, um número ainda maior de antenas de 

transmissor e receptor é divisado. Uma vez que as dimensões do ca
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nal de antena múltipla desse modo aumentam, o tempo de processa

mento de retorno de CSI requerido aumentará mais, desse modo pre

judicando o aumento de ritmo de transferência desejado.

[0010] Mais ainda, quando o número de antenas (ou de elemen
tos de antena) é aumentado, as dimensões físicas do transmissor e 

dos receptores também aumentarão, o que é indesejável devido à 
área maior, por exemplo, de uma estação base (BS), o que a tornará 

mais vulnerável a efeitos ambientais, tais como ventos fortes. Tam

bém, o impacto arquitetônico (visível) sobre edificações e o efeito so

bre a paisagem ou a vista da cidade não devem ser desprezados 

neste contexto. Para lidar parcialmente com o problema de arranjos 

de antena maiores, elementos de antena polarizada duplos são co- 

mumente assumidos, uma vez que, pela utilização de duas polariza

ções ortogonais do campo eletromagnético pode-se efetivamente ter 

duas antenas em uma. Assim, pela utilização de antenas polarizadas, 

a dimensão total dos arranjos de antena é aproximadamente reduzida 

à metade.

[0011] Outra abordagem óbvia para se tornar fisicamente menor 

um equipamento com muitos elementos de antena é reduzir o espa

çamento entre os elementos de antena. Isto tornará os sinais recebi

dos e transmitidos mais correlacionados (se eles tiverem a mesma po

larização) e é bem sabido que o ganho de multiplexação espacial de 

antena múltipla esperado será reduzido. Contudo, também é sabido 

que sinais correlacionados criam feixes muito bons e estreitos, e a 

multiplexação espacial de antena múltipla poderia ser usada, então, 

para transmissão para usuários os quais estejam separados espacial

mente. Isto às vezes é denominado um acesso múltiplo com divisão 

espacial (SDMA) ou MIMO de usuário múltiplo (MU-MIMO). Daí, o in

conveniente de ritmo de transmissão mais baixo por usuário quando 

se usam elementos de antena de espaçamento estreito pode ser com
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pensado pela transmissão para múltiplos usuários simultaneamente, o 

que aumentará o ritmo de transferência de célula total (isto é, a soma 

do ritmo de transferência de todos os usuários na célula).

[0012] Ainda, é uma propriedade física conhecida que o canal 
emanando a partir das antenas com polarizações ortogonais tem um 

desvanecimento quase independente. É sabido, ainda, que os canais 

emanando a partir de elementos de antena polarizados igualmente es

paçados proximamente têm desvanecimento correlacionado. Daí, para 

transmissores e receptores de antena múltipla tendo um grande núme

ro de elementos de antena, arranjos de antena compactos os quais 

também utilizam a dimensão de polarização são preferidos. Neste ca

so, é observado que, dentre os elementos de antena, a correlação en

tre os canais de rádio entre alguns pares dos elementos de antena é 

alta, ao passo que a correlação para os canais de rádio entre alguns 

outros pares dos elementos de antena é baixa ou mesmo desprezível. 

Frequentemente, é dito que duas antenas são correlacionadas, signifi

cando que o canal a partir das duas antenas para qualquer antena de 

receptor é correlacionado. Esta convenção é usada por toda a presen

te exposição.

[0013] Na especificação de norma de LTE do 3GPP TS 36.211, 

um livro de código de 16 matrizes é definido, o qual facilita um retorno 

de arranjos de antena polarizada dupla. Cada matriz assim é indexada 

com um único índice de 4 bits. O retorno pode ser por sub-banda, o 

que é uma parte limitada da largura de banda disponível total, ou uma 

banda larga a qual é a largura de banda disponível total, isto é, a soma 

de todas as sub-bandas. Daí, de acordo com a referida especificação, 

uma PMI de 4 bits é retornada para cada uma de um número N de 

sub-bandas ou para o caso de banda larga. Portanto, 4*N bits de re

torno são necessários, quando se usa o método na especificação TS 

36.211.
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Sumário
[0014] Um aspecto da presente invenção é prover um método para 

reportar CSI com tempo de processamento reduzido, se comparado 

com soluções da técnica anterior. Também, um aspecto da presente 
invenção é prover um método de reportar a CSI com uma acurácia 

melhorada.

[0015] A seguir, vários aspectos da invenção são listados:

[0016] Método para relatório de uma informação de estado de ca

nal (CSI) entre um nó de transmissão (TN) e um nó de recepção (RN) 

em um sistema de comunicação sem fio, o referido nó de transmissão 

(TN) sendo disposto para transmissão com múltiplas antenas de 

transmissão e a informação de estado de canal (CSI) sendo represen

tada por uma ou mais matrizes, W, a partir de um livro de código, C, 

compreendendo uma pluralidade de matrizes, em que cada matriz no 

referido livro de código, C, representa um estado para o canal de an

tena múltipla a partir do referido nó de transmissão (TN) para o referi

do nó de recepção (RN), onde i é um inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 

sendo o número de uma ou mais referidas matrizes, W, o referido mé

todo sendo caracterizado pelo fato de

- reportar um primeiro sub-índice, kl; e

- reportar pelo menos um segundo sub-índice adicional, k2, 

para cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W,

em que cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W, é 

indexada pelos referidos primeiro, kl, e segundo, k2, sub-índices, e os 

referidos primeiro, kl, e segundo, k2, sub-índices têm granularidade de 

relatório de tempo-frequência diferente.

[0017] Método, de acordo com o aspecto 1, em que

- o referido primeiro sub-índice, kl, indica uma primeira 

submatriz, Mki, a partir de um primeiro sublivro de código, Cl;

Petição 870180070353, de 13/08/2018, pág. 33/55



6/27

- o referido segundo sub-índice, k2, indica, para cada uma

de uma ou mais referidas matrizes, W, uma segunda submatriz, , 

a partir de um segundo sublivro de código, C2, em que o referido se

gundo sub-índice, k2, é o mesmo ou diferente para cada uma de uma 

ou mais referidas matrizes, W'; e

- cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W', é cons

truída a partir das referidas primeira, Mki, e segunda, M-, submatri- 

zes.

[0018] Método, de acordo com o aspecto 2, em que cada uma de 

uma ou mais referidas matrizes, W1, é dada por:

W‘ Mk!
MkMO

W1

ou

Mki
M[2Mki

[0019] 4. Método, de acordo com o aspecto 2, que ainda compre

ende a etapa de:

- reportar um terceiro sub-índice, k3, em que o referido ter

ceiro sub-índice, k3, indica uma terceira submatriz, Mh , a partir de um 

terceiro sublivro de código C3; e em que

- cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W1, é cons

truída a partir das referidas primeira, Mki, segunda, M-, e terceira,

Mki, submatrizes.

[0020] 5. Método, de acordo com o aspecto 4, em que cada uma

de uma ou mais referidas matrizes, W1, é dada por:

w1 = W1

ou 2

[0021] 6. Método, de acordo com qualquer um dos aspectos 3 a 5,

em que a referida segunda ou mais submatrizes, M- , ’ = 0...K - 1, são 

uma ou mais matrizes de diagonal de valor complexo ou pelo menos 

um escalar de valor complexo.
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[0022] 7. Método, de acordo com o aspecto 2, em que cada uma

de uma ou mais referidas matrizes W1 é dada por:

W1 = Mk ®M, , W1 = Mk ®Mk
k2 k1 ou k k2 ,

[0023]

onde o operador ® é o operador de Kronecker.

8. Método, de acordo com o aspecto 2, em que cada uma 

de uma ou mais referidas matrizes W1 é dada por:

W1 = MkMk W1 = MkMk
k 2 k1 ou k1 k2

[0024] 9. Método, de acordo com o aspecto 1, em que

- o referido sistema de comunicação sem fio é um sistema 

de comunicação celular de portadora múltipla tendo uma pluralidade 

de subportadoras, tal como um sistema de evolução de longo prazo 

(LTE) ou um sistema avançando de evolução de longo prazo (LTE-A); 

e

- o referido nó de transmissão (TN) e o referido nó de re

cepção (RN) são uma estação base (BS) ou uma estação móvel (MS). 

[0025] 10. Método, de acordo com o aspecto 9, em que

- a referida pluralidade de subportadoras no referido siste

ma de comunicação de portadora múltipla é dividida em uma plurali
dade de sub-bandas de frequência; e

- cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W1, repre

senta a informação de estado de canal (CSI) para uma sub-banda de 

frequência, e

- o referido primeiro sub-índice, k1, é comum para todas as 

sub-bandas e pelo menos um referido segundo sub-índice adicional, 

k2, para cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W1, é específi

co para cada sub-banda de frequência.

[0026] 11. Método, de acordo com qualquer um dos aspectos 9 a

10, em que
- as referidas transmissões de antena de transmissão múl
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tipla são realizadas por meio de um arranjo de antena de elementos de 

antena de polarização cruzada dupla dispostos no nó de transmissão 

(TN); e

- o referido primeiro sub-índice, kx, indica um de dois gru

pos de elementos de antena tendo a mesma direção de polarização e 

o referido segundo sub-índice, k2, indica a fase e/ou a relação de am

plitude entre as duas direções de polarização do referido arranjo de 

antena.

[0027] 12. Método, de acordo com o aspecto 1, em que

- o referido primeiro sub-índice, k, é compreendido em um 

sinal de rádio transmitido pelo referido nó de recepção (RN) em um 

canal de controle periódico, tal como um canal de controle de enlace 

ascendente físico; e

- o referido segundo sub-índice, k2, é compreendido em um 

sinal de rádio transmitido pelo referido nó de recepção (RN) em um 
canal de controle aperiódico, tal como um canal compartilhado de en

lace ascendente físico.

[0028] 13. Método, de acordo com o aspecto 1, em que

- o referido primeiro sub-índice, k, ou pelo menos um refe

rido segundo sub-índice adicional, k2, para cada uma de uma ou mais 

referidas matrizes, W, representa a informação de estado de canal 

(CSI) para um dado intervalo de tempo e uma dada largura de banda 

de frequência, e em que

- a referida granularidade de tempo - frequência equivale 

ao referido dado intervalo de tempo e à referida dada largura de banda 

de frequência.

[0029] 14. Método, de acordo com o aspecto 1, em que uma ou

mais referidas matrizes, W, são usadas como indicadores de matriz 

de pré-codificação (PMIs) no referido sistema de comunicação sem fio. 

[0030] 15. Método em um nó de transmissão (TN) para recebimen-
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to e processamento de uma informação de estado de canal (CSI) entre 

o referido nó de transmissão (TN) e um nó de recepção (RN) em um 

sistema de comunicação sem fio, o referido nó de transmissão (TN) 

sendo disposto para transmissão com múltiplas antenas de transmis

são e a informação de estado de canal (CSI) sendo representada por 

uma ou mais matrizes, W, a partir de um livro de código, C, compre

endendo uma pluralidade de matrizes, em que cada matriz no referido 

livro de código, C, representa um estado para um canal de antena 

múltipla a partir do referido nó de transmissão (TN) para o referido nó 

de recepção (RN), onde i é um inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 sendo o 

número de uma ou mais referidas matrizes, W, o referido método 

sendo caracterizado pelo(a)

- recebimento de um primeiro sub-índice, kl;

- recebimento de pelo menos um segundo sub-índice adici

onal, k2, para cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W; e

- reconstrução de cada uma de uma ou mais referidas ma

trizes, W, as quais são indexadas pelos referidos primeiro, kl, e se

gundo, k2, sub-índices, em que o referido primeiro, kl, e segundo, k2, 

sub-índices têm granularidade de relatório de tempo-frequência dife

rente.

[0031] 16. Método em um nó de recepção (RN) para relatório de

uma informação de estado de canal (CSI) entre um nó de transmissão 

(TN) e o referido nó de recepção (RN) em um sistema de comunicação 

sem fio, o referido nó de transmissão (TN) sendo disposto para trans

missão com múltiplas antenas de transmissão e a informação de esta

do de canal (CSI) sendo representada por uma ou mais matrizes, W, 

a partir de um livro de código, C, compreendendo uma pluralidade de 

matrizes, em que cada matriz no referido livro de código, C, represen

ta um estado para um canal de antena múltipla a partir do referido nó 

de transmissão (TN) para o referido nó de recepção (RN), onde i é um 
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inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 sendo o número de uma ou mais referi

das matrizes, W, o referido método sendo caracterizado pelo fato de

- o referido nó de recepção (RN) reportar um primeiro sub- 

índice, kl; e

- o referido nó de recepção (RN) reportar pelo menos um 

segundo sub-índice adicional, k2, para cada uma de uma ou mais refe

ridas matrizes, W; em que

- cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W, é inde

xada pelos referidos primeiro, kl, e segundo, k2, sub-índices, e os re

feridos primeiro, kl, e segundo, k2, sub-índices têm granularidade de 

relatório de tempo-frequência diferente.

[0032] 17. Programa de computador, caracterizado por um meio

de código, o qual, quando rodado em um computador, faz com que o 

referido computador execute o referido método de acordo com qual

quer um dos aspectos 15 a 16.

[0033] 18. Produto de programa de computador que compreende

um meio que pode ser lido em computador e um programa de compu

tador, de acordo com o aspecto 17, em que o referido programa de 

computador é incluído no meio que pode ser lido em computador, e 
consiste em pelo menos um do grupo: ROM (memória apenas de leitu

ra), PROM (ROM programável), EPROM (PROM apagável), memória 
flash, EEPROM (EPROM eletricamente) e uma unidade de disco rígi

do.

[0034] 19. Dispositivo de nó de transmissão (TN) disposto para

recebimento e processamento de uma informação de estado de canal 

(CSI) entre o referido dispositivo de nó de transmissão (TN) e um dis

positivo de nó de recepção (RN) em um sistema de comunicação sem 

fio, o referido dispositivo de nó de transmissão (TN) sendo disposto 

para transmissão com múltiplas antenas de transmissão e a informa

ção de estado de canal (CSI) sendo representada por uma ou mais 
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matrizes, W, a partir de um livro de código, C, compreendendo uma 

pluralidade de matrizes, em que cada matriz no referido livro de códi

go, C, representa um estado para o canal de antena múltipla a partir 

do referido nó de transmissão (TN) para o referido nó de recepção 

(RN), onde i é um inteiro, 1 = 0...K -1, para K > 1 sendo o número de 

uma ou mais referidas matrizes, W1, o referido dispositivo de nó de 

transmissão (TN) sendo caracterizado por
- um circuito adaptado para receber um primeiro sub-índice, 

k1 ;

- um circuito adaptado para receber pelo menos um segun

do sub-índice adicional, k2, para cada uma de uma ou mais referidas 

matrizes, W1; e

- um circuito adaptado para reconstruir cada uma de uma 

ou mais referidas matrizes, W1, as quais são indexadas pelos referidos 

primeiro, kl, e segundo, k2, sub-índices, em que o referido primeiro, 

kl, e segundo, k2, sub-índices têm granularidade de relatório de tem- 

po-frequência diferente.

[0035] 20. Dispositivo de nó de recepção (RN) disposto para rela

tório de uma informação de estado de canal (CSI) entre um dispositi

vo de nó de transmissão (TN) e o referido dispositivo de nó de recep

ção (RN) em um sistema de comunicação sem fio, o referido disposi

tivo de nó de transmissão (TN) sendo disposto para transmissão com 

múltiplas antenas de transmissão e a informação de estado de canal 

(CSI) sendo representada por uma ou mais matrizes, W1, a partir de 

um livro de código, C, compreendendo uma pluralidade de matrizes, 

em que cada matriz no referido livro de código, C, representa um es

tado para o canal de antena múltipla a partir do referido nó de trans

missão (TN) para o referido nó de recepção (RN), onde i é um inteiro, 

1 = 0...K -1, para K > 1 sendo o número de uma ou mais referidas ma

trizes, W1, o referido dispositivo de nó de recepção (RN) sendo carac
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terizado por

- um circuito adaptado para reportar um primeiro sub-índice, 

k; e

- um circuito adaptado para reportar pelo menos um segun

do sub-índice adicional, k2, para cada uma de uma ou mais referidas 

matrizes, W;

em que cada uma de uma ou mais referidas matrizes, W, é 

indexada pelos referidos primeiro, ki, e segundo, k2, sub-índices, e os 

referidos primeiro, ki, e segundo, k2, sub-índices têm granularidade de 

relatório de tempo-frequência diferente.

[0036] Desse modo, um tempo de processamento de relatório de 

CSI pode reduzir e facilitar um ritmo aumentado de transferência de 

dados de enlace ascendente. A acurácia de relatório de CSI também 

pode melhorar e, por exemplo, resultar em um ritmo de transferência 

de usuário de enlace descendente aumentado e um ritmo de transfe

rência de célula de enlace descendente aumentado.

[0037] Mais ainda, a complexidade de receptor requerida é reduzi

da de acordo com as modalidades preferidas, em que o primeiro sub- 

índice é comum a todas as sub-bandas, e a seleção do primeiro sub- 

índice não precisa ser repetida para cada sub-banda. Ainda um outro 

benefício de uma modalidade de exemplo da invenção é que o livro de 

código pode ser estruturado de uma forma adequada para se tirar van

tagem de e transferir relatórios de CSI de acordo com características 

de arranjos de antena polarizada dupla comumente usados.

Breve Descrição dos Desenhos
[0038] Os desenhos em apenso são pretendidos para esclareci

mento e explicação de diferentes modalidades da presente invenção, 
nas quais:

[0039] - a Figura 1 mostra um exemplo de um arranjo de antena

polarizada dupla com seis elementos de antena V1, V2, V3, H1, H2 e 
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H3, em que os elementos V1, V2 e V3 têm a mesma polarização, a 

qual é ortogonal à polarização dos elementos de antena H1, H2 e H3;

[0040] - a Figura 2 mostra um exemplo em que uma largura de

banda plena é dividida em quatro sub-bandas, e em que para cada 

sub-banda uma matriz de pré-codificação preferida é selecionada e 

reportada. O primeiro sub-índice é o mesmo para todas as sub-bandas 

neste exemplo, mas o segundo sub-índice pode ser diferente para ca

da sub-banda;

[0041] - a Figura 3 mostra um fluxograma de como um nó de re
cepção pode selecionar um índice de matriz por sub-banda e transmitir 

um relatório de CSI;

[0042] - a Figura 4 mostra um fluxograma de como uma CSI por

sub-banda pode ser reconstruída por um nó de transmissão de um re

latório de CSI recebido a partir de um nó de recepção;

[0043] - a Figura 5 mostra um exemplo do uso de relatórios de re

torno de CSI de banda larga e relatórios de retorno de CSI por sub- 

banda;

[0044] - a Figura 6 mostra um exemplo de transmissão entre um

nó de transmissão (TN) e um nó de recepção (RN) em um sistema de 

comunicação sem fio; e

[0045] - a Figura 7 mostra uma representação de tempo - frequên

cia de um canal em um sistema de comunicação de portadora múltipla, 

em que cada retângulo representa a granularidade de tempo - frequên
cia por largura de banda de frequência F e duração de tempo T.

Descrição Detalhada
[0046] Em comunicações baseadas em informação de estado de 

canal, CSI, recuperada em um circuito adaptado para isso e reporta- 

da/retornada a partir de um nó de recepção (RN) para um nó de 

transmissão (TN) em um sistema de comunicação sem fio, conforme 

mostrado na Figura 6, o nó de transmissão preferencialmente compre
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ende um circuito de processamento adaptado para aplicação desta 

informação sobre o estado do canal de rádio para melhoria da trans

missão de antena múltipla subsequente de dados para o nó de recep

ção.

[0047] Em um sistema de comunicação de portadora múltipla, tal 

como LTE ou LTE-A, o canal subjacente para uma dada subportadora 

entre um nó de transmissão e um nó de recepção preferencialmente é 

representado por uma matriz W Nr vezes Nt, onde Nt é o número de 

antenas de transmissão e Nr é o número de antenas de recepção, 

respectivamente. O retorno de CSI, portanto, pode ser uma quantifica

ção da matriz W Nr vezes Nt usando um livro de código C de matri

zes, ou W também pode ser a matriz de pré-codificação preferida ten

do um tamanho Nt vezes R, onde 1 < R < min(Nr,Nt) é a pontuação de 

transmissão preferida. A pontuação de transmissão, também conheci

da como o número de camadas, determina o grau de multiplexação 

espacial em uma transmissão.

[0048] Uma vez que o canal de rádio está desvanecendo no domí

nio de frequência e de tempo, a matriz selecionada ou, de forma equi

valente, a CSI apenas será válida para alguma largura de banda de 

frequência F e intervalo de tempo T, o que será denotado daqui em 

diante como a granularidade de tempo-frequência de um relatório de 

retorno de CSI.

[0049] A Figura 7 ilustra uma granularidade de tempo-frequência 

para um sistema de comunicação de portadora múltipla, em que cada 

retângulo representa uma largura de banda de frequência e uma dura

ção de tempo para o que a CSI pode ser considerada constante ou 

similar, e, portanto, um relatório de CSI é requerido para cada um dos 
retângulos na Figura 7 para se descrever de forma acurada a CSI para 

a largura de banda de transmissão inteira durante o intervalo de tempo 

t .
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[0050] Assim, para relatório da CSI para uma largura de banda 

que é K vezes maior do que F, um relatório de CSI consistirá em K 

número de CSIs, onde cada um dos relatórios de CSI reflete o estado 

de canal em uma largura de banda de frequência F e um intervalo de 

tempo T correspondentes. Um relatório de retorno assim contém k 
número de matrizes W a partir de um livro de código C, ondeK > 1 e 

i = 0...K -1.

[0051] Foi observado, ainda pelos inventores que antenas correla

cionadas ou o canal a partir de um grupo de antenas correlacionadas 

têm uma largura de banda de coerência maior da correlação espacial 

e um tempo de coerência maior, se comparados com antenas ou entre 

grupos de antenas com correlação menor, e, portanto, poderiam ter 

uma granularidade mais baixa em seu retorno. Portanto, mesmo se 

uma matriz de retorno de CSI Wi tivesse uma granularidade de tempo- 

frequência com uma largura de banda de frequência F e um intervalo 

de tempo T, seria possível estruturar a matriz Wi de forma tal que 

subpartes diferentes desta estrutura de matriz tenham uma granulari
dade de tempo - frequência mais baixa, isto é, F e/ou T!, ou de forma 

equivalente F> F e/ou T> T. Estruturas diferentes de uma matriz de 

CSI Wi são cobertas pelas diferentes modalidades da presente inven

ção.

[0052] A exploração da correlação de antena em um relatório de 

CSI é obtida pela introdução de uma estrutura especial das matrizes 

pertencentes ao livro de código C, o que permite a indexação das ma

trizes no livro de código C por um número P de sub-índices, onde 

P>1. Também, pelo uso de múltiplos sub-índices de acordo com a in

venção, cada um dos sub-índices pode ter sua própria granularidade 

de tempo-frequência. Esta é uma forma efetiva e de baixa complexi

dade de reduzir o número total de bits requeridos para se reportar a 

CSI e, portanto, é uma vantagem em relação à técnica anterior.
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[0053] Daí, a presente invenção se refere a um método para repor

tar a CSI entre um nó de transmissão e um nó de recepção em um sis

tema de comunicação sem fio. O nó de transmissão é disposto para 

múltiplas transmissões de antena de transmissão e a CSI sendo re

presentada por K número de matrizes W a partir de um livro de códi

go C compreendendo uma pluralidade de matrizes, em que cada ma

triz no livro de código C representa um estado, ou a matriz de pré- 

codificação preferida, para o canal de antena múltipla a partir do nó de 

transmissão para o nó de recepção, K > 1 e i = 0...K-1. O método 

compreende as etapas de: reportar um primeiro sub-índice k1; e repor

tar pelo menos um segundo sub-índice adicional k2 para cada uma do 

K número de matrizes Wi, onde cada uma do K número de matrizes 

Wi é indexada pelos primeiro k1 e segundo k2sub-índices, e os primei

ro k1 e segundo k2 sub-índices têm granularidade de relatório de tem- 

po-frequência diferente.

[0054] Portanto, a invenção pode ser entendida como que o pri

meiro sub-índice k1 indica uma matriz Mki a partir de um primeiro 

sublivro de código C1 e que pelo menos um segundo sub-índice adici

onal k2 indica uma matriz Mf a partir de um segundo sublivro de có

digo C2 de modo que cada uma do K número de matrizes Wi no livro 

de código C seja gerada como as primeira Mki e segunda matrizes 

Mf, as quais são indexadas pelo primeiro k1 e por pelo menos um 

segundo sub-índice k2 adicional, respectivamente.

[0055] Portanto, a presente invenção pode reduzir o tempo de pro

cessamento de retorno de CSI, ou alternativamente ao manter o mes

mo tempo de processamento de retorno, é possível melhorar a acurá- 

cia de relatório de retorno de CSI, uma vez que cada um dos bits de 

retorno será utilizado mais eficientemente. Isto é obtido tirando-se van

tagem das correlações do canal de rádio, o qual é o mesmo para regu- 
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lagens de antena comum na técnica, tal como um arranjo de elemento 

de antena espaçado estreito com elementos de antena polarizados 
duplos.

[0056] Como um exemplo de uma implementação da invenção: 

assuma um livro de código C com 32 matrizes, de modo que 5 bits 

sejam requeridos para a indexação de uma matriz W pertencente ao 

referido livro de código C. Se a matriz W for indexada por pelo menos 

dois sub-índices kl, k2, onde um primeiro sub-índice kl é um índice de 

três bits e um segundo sub-índice k2 é um índice de dois bits. Daí, pa

ra a representação de uma matriz, ambos os sub-índices kl,k2 são ne

cessários e, no total, 5 bits são usados. Conforme mencionado, os 

sub-índices diferentes kl e k2 são retornados com uma granularidade 

diferente no tempo e/ou na frequência. Isto tem benefícios de tempo 

de processamento de retorno. Por exemplo, o primeiro sub-índice kl 

pode ser reportado a cada 10 milissegundos, ao passo que o segundo 

sub-índice k2 é reportado a cada 1 milissegundo. O receptor da men

sagem de retorno assim atualiza o primeiro sub-índice kl no par de 

índices kl,k2 menos frequentemente do que o segundo sub-índice k2. 

Os benefícios de tempo de processamento deste arranjo são óbvios: 
ao invés de retornar 5 bits por milissegundo ou 5 kbit/s, o tempo de 

processamento foi reduzido efetivamente para (3+2*10)/10 = 2,3 bits 
por milissegundo ou de forma equivalente 2,3 kbit/s.

[0057] O mesmo princípio pode ser aplicado para a redução do 
tempo de processamento quando reportando uma CSI para múltiplas 

sub-bandas na frequência, onde a seleção do primeiro sub-índice kl 

pode ser válida para uma largura de banda de 300 subportadoras, e 

ao passo que a seleção do segundo sub-índice k2 é válida para uma 

largura de banda de sub-banda de 30 subportadoras. Daí, se a largura 

de banda total for de 300 subportadoras, um primeiro sub-índice kl e 
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dez segundos sub-índices k2 deverão ser reportados para indicarem a 

matriz W de cada sub-banda. O tempo de processamento de retorno 

para suporte de retorno de CSI por sub-banda assim é reduzido a par

tir de 50 bits (se 5 bits forem reportados para cada uma das 10 sub

bandas) a 23 bits (se 3 bits forem usados para o primeiro sub-índice kl 

e 2 bits para cada um dos segundos sub-índices k2).

[0058] O princípio também pode ser usado para melhoria da acu- 

rácia do relatório de CSI, onde a seleção do primeiro sub-índice kl po

de ser válida para uma largura de banda de 300 subportadoras, ao 

passo que a seleção do segundo sub-índice k2 é válida para uma lar

gura de banda de sub-banda de 15 subportadoras, o que é menor do 

que as 30 subportadoras no exemplo prévio. Devido à sublargura de 

banda reduzida, cada relatório de CSI representará a CSI para uma 

pequena largura de banda de frequência e, portanto, combinará me

lhor com o canal de rádio, isto é, terá melhor acurácia. Daí, assumindo 

que a largura de banda total inclua 300 subportadoras, um primeiro 

sub-índice kl e vinte segundos sub-índices k2 devem ser reportados 

para indicarem a matriz W para cada sub-banda. O tempo de proces

samento de retorno para suporte de retorno de CSI por sub-banda as

sim é de 43 bits (se 3 bits forem usados para o primeiro sub-índice kl 

e 2 bits para cada um dos segundos sub-índices k2).

[0059] Uma forma alternativa de melhorar a acurácia do relatório 

de CSI é aumentar o tamanho do livro de código. Assumindo que a 

seleção do primeiro sub-índice kl seja válida para uma largura de 

banda de 300 subportadoras, ao passo que a seleção do segundo 

sub-índice k2 é válida para uma largura de banda de sub-banda de 30 

subportadoras. Daí, se a largura de banda total for de 300 subportado

ras, um primeiro sub-índice kl e dez segundos sub-índices k2 deverão 

ser reportados para indicarem a matriz W para cada sub-banda. O 
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tempo de processamento de retorno para suporte de retorno de CSI 

por sub-banda é de novo de 43 bits, mas com um livro de código maior 

(se 3 bits forem usados para o primeiro sub-índice kx e 4 bits para ca

da um dos sub-índices k2).

[0060] Um exemplo adicional de retorno de CSI por sub-banda é 

dado na Figura 2 onde a largura de banda plena é dividida em quatro 
sub-bandas e uma matriz a partir de um livro de código com P=2 foi 

usada, onde P denota o número de sub-índices usado para indexação 

de cada matriz W no livro de código C. O primeiro sub-índice para ca

da matriz W é comum a todas as sub-bandas e precisa ser reportado 

apenas uma vez, ao passo que o segundo sub-índice é dependente do 

número de sub-banda.

[0061] Na Figura 1, um arranjo de antena polarizada dupla com 

seis elementos de antena é ilustrado. Cada uma das duas polariza

ções cria um arranjo de antena linear com três elementos de antena. 

Os elementos de antena com a mesma polarização (por exemplo, V1 

e V2) terão uma correlação alta (isto é, gerarão canais com alta cor

relação), se eles forem posicionados com um espaçamento estreito, 

mas a correlação entre os elementos de antena com correlação dife

rente (por exemplo, V1 e H1) geralmente terão uma correlação baixa 

ou desprezível. Esta estrutura de arranjo de antena polarizada dupla 

é uma configuração preferida de antena quando muitos elementos de 

antena no transmissor são desejáveis, devido ao tamanho compacto 

obtido pela utilização de duas antenas de polarização. O tamanho do 

arranjo de antena pode ser reduzido mais pela seleção de uma sepa

ração pequena entre elementos de antena tendo a mesma polariza

ção.
[0062] Portanto, de acordo com uma modalidade da invenção 

mencionada anteriormente, tira-se vantagem das propriedades de cor

relação de arranjos de antena polarizada dupla, já que é sabido que 
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antenas proximamente espaçadas com a mesma polarização têm alta 

correlação, ao passo que antenas com polarizações ortogonais têm 

baixa correlação. Se um primeiro grupo de elementos de antena for 

numerado de 1 a Nt /2 e for arranjado de modo que tenham uma mes

ma polarização e um segundo grupo de elementos de antena for nu

merado de Nt /2+1 a Nt, terão a mesma polarização, mas ortogonal

com respeito ao primeiro grupo. Então, um livro de código de matriz C 

com P=2 índices pode ser estruturado como: 

■ Mki ■ 

MM _

" Mki '

Mk 2 Mki _
W' = II

=5 
O

(1),
onde as matrizes Mki e M'2 são tomadas a partir de um

primeiro e um segundo sublivro de código C1 e C2, indexados pelas

primeira e segunda sub-matrizes, respectivamente. A matriz Mki então 

reflete a matriz de pré-codificação para elementos de antena correlaci

onados, e pode ser otimizada, então, para este cenário, usando-se, 

por exemplo, matrizes de transformada de Fourier discreta (DFT). A 

matriz kl1·, a qual pode ser uma matriz diagonal, então, reflete a rela

ção de fase e de amplitude entre as duas polarizações. A matriz W' 

assim é indexada por dois sub-índices k1,k2, onde o primeiro sub- 

índice k1 pode ser reportado de volta com granularidade mais baixa na 

frequência e/ou no tempo, uma vez que este sub-índice corresponde 

ao subconjunto correlacionado de elementos de antena, ao passo que 

o segundo sub-índice k2 pode ser reportado de volta com granularida

de mais alta na frequência e/ou no tempo (por exemplo, uma taxa de 

amostragem mais alta na frequência e/ou no tempo), uma vez que o 

segundo sub-índice corresponde à relação entre as duas direções de 

polarização diferentes.

[0063] Em uma outra modalidade da invenção, uma matriz W' a 

partir do livro de código C derivado pelas duas matrizes a partir de 
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sublivros de código C1 e C2 pela equação (1) também pode ser escrita 

como:

’ Mk1 ’ Mk1 0 Ί (1Ί

MkDk 0 M D.k1 k2 1424 3^123^
A1 Bt2 (2),

onde um produto de duas matrizes, cada uma com diferen

tes índices descreve a estrutura de matriz subjacente. Daí, na equação 

(2) uma granularidade de tempo-frequência diferente é usada para re

portar o índice para as duas matrizes Mki e Mk , respectivamente. 

[0064] Em ainda uma outra modalidade da invenção, as matrizes 

W no livro de código C com P=2 sub-índices podem ser estruturadas 

como:

W1 = Mk ®M, , W1 = Mk ®Mk
k2 k1 ou k1 k2 (3),

onde ® é o produto de Kronecker e as matrizes Mki e M'k

são obtidas a partir dos sublivros de código C1 e C2, respectivamente. 

A granularidade de tempo-frequência do relatório da matriz Mki pode 

ser mais alta ou mais baixa para a matriz .

[0065] Em ainda uma outra modalidade, as matrizes W' no livro de 

código C com P=2 sub-índices podem ser estruturadas como:

ou W = M M2 k1 (4),

a qual é uma estrutura geral em que uma das matrizes é a 

representação de banda larga e a outra matriz é a representação de 

retorno por sub-banda.

[0066] Em uma modalidade adicional da invenção, as matrizes W1 

no livro de código C são estruturadas como:

W1
(5),

em que γ é um escalar.
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[0067] Em uma modalidade adicional, o número de sub-índices é 

P=3 e matrizes W no livro de código C são indexadas por três sub- 

índices (k1, k2 e k3, respectivamente) e podem ser estruturadas como:

w1 = w1 =
ou (6),

em que Mki e Mk} refletem matrizes de pré-codificação para

antenas correlacionadas, de modo que k17 k3 sejam reportados de volta 

com uma granularidade de tempo-frequência mais baixa do que o se

gundo sub-índice k2 para a matriz Mk 2 a qual reflete a relação entre as 

polarizações e, assim, é retornada com uma granularidade mais alta 

na frequência e/ou no tempo.

[0068] De acordo com as normas de LTE e LTE-Avançada do 

3GPP, existem duas possibilidades de relatório de retorno, isto é, 
usando o canal de controle de enlace ascendente físico (PUCCH) e o 

canal compartilhado de enlace ascendente físico (PUSCH). O PUCCH 

é configurado para transmitir poucos bits (carga útil baixa) periodica

mente, enquanto o PUSCH pode portar um grande número de bits e é 

um recurso aperiódico programado. Mais ainda, uma propriedade útil 

de retorno de CSI é que cada relatório é independente, significando 

que não se deve se basear em múltiplos relatórios retornados em dife
rentes instantes de tempo para computação da CSI para uma dada 

sub-banda. Portanto, o PUCCH é adequado para um retorno de banda 

larga significando que o PUCCH contém alguma informação de CSI 

média para a largura de banda de retorno inteira. O PUSCH, por outro 

lado, o qual tem menos limitação sobre a carga útil, e, assim, pode 
portar mais bits, é mais bem adequado para a CSI detalhada por sub

banda. Um exemplo desta estrutura de retorno é mostrado na Figura 

5. Nesta figura, a altura das barras em cada instante de relatório, ilus

tra o número de bits reportados naquele relatório de CSI. O relatório 
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de PUCCH é periódico, ao passo que o relatório de PUSCH pode ser 

aperiódico significando que o nó de transmissão requisita um relatório 

de PUSCH quando necessário. Contudo, também é possível configu

rar um relatório de PUSCH periódico com alguma outra periodicidade 

além do relatório de PUCCH, o que é bem entendido pela pessoa ver

sada na técnica.

[0069] O uso do PUCCH para um retorno de banda larga pode ser 

suportado pela presente invenção pelo retorno do número P de sub- 

índices e onde há apenas uma sub-banda cobrindo a largura de banda 

inteira refletindo uma CSI de banda larga no PUCCH. Mais ainda, o 

tempo de processamento pode ser reduzido mais pela introdução de 

alguma relação entre os P índices. Isto pode ser explicado por um 

exemplo. Assuma uma estrutura de matriz:

w =

(7),
[0070] onde o primeiro sublivro de código Cx para a matriz Mki é

dado por:

1 1 1 1
C = 3 1 -1 1 -i (8),

[0071] onde i = 4-i, e o segundo sublivro de código C2 contém 

escalares χ dados por:

C2 = {p -p} (9).

[0072] Daí, o primeiro sub-índice kl neste exemplo é representado 

por dois bits, ao passo que o segundo sub-índice k2 é representado por 

um bit apenas. Assumindo que haja 10 sub-bandas em um retorno por 

sub-banda adequando para o PUSCH, então 2+10*1=12 bits são re

portados de volta. Em um retorno de banda larga adequado para o 

PUCCH, 2+1=3 bits são retornados.

[0073] Conforme mencionado acima, é possível reduzir mais o 
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tempo de processamento de retorno para dois bits pela introdução de 
dependências entre o número P de sub-índices. Em um recipiente de 

retorno, no qual a carga útil é muito limitada, é possível criar uma tabe

la de pares “admitidos” de P sub-índices. Um exemplo disto é mostra

do na Tabela 1 abaixo. Embora o livro de código completo contenha 8 

elementos e requeira três bits, isto pode ser reduzido para dois bits no 

exemplo na Tabela 1. Para a seleção de quais matrizes devem ser in

cluídas na tabela, é possível recorrer a diferentes métodos de otimiza

ção e, por exemplo, objetivar a maximização da distância de corda mí

nima entre as matrizes remanescentes.

k1 k2 ■ Γ Mk Ί
W1 = dMk e]dt2

0 0

W* =

T

1

1

1

1 1

W1 =

1 ’
-1 
-1

1

2 0

A =

T

i

1

i

3 1

W1 =

1
- i
-1

i
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[0074] Tabela 1: Exemplo sobre como reduzir o tempo de pro
cessamento de retorno pela introdução de dependências entre 
índices de livro de código

[0075] Deve ser notado, também, que as matrizes W no livro de 

código C podem ser usadas como PMIs, o que é óbvio para a pessoa 

versada.

[0076] Mais ainda, a invenção também se refere a um método em 

um nó de recepção, um método em um nó de transmissão e dispositi
vos dos mesmos.

[0077] O método em um nó de transmissão para recebimento e 

processamento de uma CSI entre o nó de transmissão e um nó de re

cepção, em que a CSI é representada pelo número K de matrizes W 

a partir de um livro de código C compreendendo uma pluralidade de 

matrizes. O método compreende as etapas de:

[0078] recebimento de um primeiro sub-índice kl; recebimento de 

pelo menos um segundo sub-índice adicional k2 para cada uma do 

número K de matrizes W; e reconstrução de cada uma do número K 

de matrizes W as quais são indexadas pelos referidos primeiro kl e 

segundo k2sub-índices, em que os primeiro kl e segundo k2 sub- 

índices têm granularidade de relatório de tempo-frequência diferente. 

Um dispositivo do nó de transmissão também é exposto no presente 

pedido.

[0079] O método em um nó de recepção para relatório de CSI en

tre um nó de transmissão e o nó de recepção, em que a CSI é repre

sentada pelo número K de matrizes W a partir de um livro de código 

C compreendendo uma pluralidade de matrizes. O método compre

ende as etapas de: o nó de recepção reportar um primeiro sub-índice 

kl; e o nó de recepção reportar pelo menos um segundo sub-índice 

adicional k2 para cada uma do K número de matrizes W; onde cada 
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uma do K número de matrizes W é indexada pelos primeiro k1 e se

gundo k2sub-índices, e os referidos primeiro kl e segundo k2 sub- 

índices têm granularidade de relatório de tempo-frequência diferente. 

Um dispositivo do nó de recepção também é exposto no presente pe

dido.

[0080] Também é entendido pela pessoa versada na técnica que o 

método em um nó de transmissão e o método em um nó de recepção 

podem ser modificados, mutatis mutandis, de acordo com as diferen

tes modalidades do método em um sistema de comunicação sem fio 

de acordo com a presente invenção.

[0081] Mais ainda, um fluxograma de exemplo de como um nó de 

recepção, o qual reporta a CSI para um nó de transmissão, seleciona 

a matriz através de cada um do número K de sub-bandas (isto é, sub- 

índices kvk2 por sub-banda neste exemplo em particular) e reporta de 

volta esta informação é dado na Figura 3.

[0082] Na Figura 4, um fluxograma de exemplo é dado de como 

um nó de transmissão reconstrói a CSI para cada um do número K de 

sub-bandas. O nó de transmissão recebeu um primeiro sub-índice kl e 

número K de segundo sub-índices k2 (um para cada sub-banda) e usa 

os sub-índices e os primeiro e segundo sublivros de código Cl e C2 

para a reconstrução da matriz W‘ para a i-ésima sub-banda. A matriz 

W‘ daí representa a CSI para a sub-banda i e é uma matriz no livro de 

código C.

[0083] Mais ainda, conforme entendido pela pessoa versada na 

técnica, o método em um nó de recepção e o método em um nó de 

transmissão de acordo com a presente invenção podem ser implemen

tados em um programa de computador, tendo meios de código, os 

quais, quando rodados em um computador, fazem com que o compu

tador execute as etapas do método. O programa de computador é in

cluído em um meio que pode ser lido em computador de um produto 
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de programa de computador. O meio que pode ser lido em computador 

pode consistir essencialmente em qualquer memória, tal como uma 

ROM (memória apenas de leitura), uma PROM (memória apenas de 

leitura programável), uma EPROM (PROM apagável), uma memória 
flash, uma EEPROM (PROM apagável eletricamente) ou uma unidade 

de disco rígido.

[0084] Finalmente, deve ser entendido que a presente invenção 

não está limitada às modalidades descritas acima, mas também se 

refere a e incorpora todas as modalidades no escopo dos aspectos 

independentes em apenso.
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REIVINDICAÇÕES
1. Método para reportar uma informação de estado de canal 

(CSI) entre um dispositivo de nó de transmissão (TN) e um dispositivo 

de nó de recepção (RN) em um sistema de comunicação sem fio, o dis

positivo de nó de transmissão (TN) estando disposto para transmissão 

com múltiplas antenas de transmissão e a CSI sendo representada por 

uma ou mais matrizes W a partir de um livro de código C compreen

dendo uma pluralidade de matrizes, em que cada matriz no livro de có

digo C representa um estado para o canal de antena múltipla a partir 

do dispositivo de nó de transmissão (TN) para o dispositivo de nó de 

recepção (RN), onde i é um número inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 sendo 

o número de uma ou mais matrizes W, onde método é caracterizado 

pelo fato de que compreende as seguintes etapas:

reportar um primeiro sub-índice, kl; e

reportar pelo menos um segundo sub-índice adicional k2 

para cada uma de uma ou mais matrizes W;

em que cada uma de uma ou mais matrizes W é indexada 

pelos primeiro sub-índice kl e segundo sub-índice k2 e os primeiro sub- 

índice kl e segundo sub-índice k2 têm diferentes granularidades de re

latório de tempo-frequência.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que:

o sistema de comunicação sem fio é um sistema de comuni

cação celular de portadora múltipla que possui uma pluralidade de sub- 

portadoras, onde a pluralidade de subportadoras em um sistema de co

municação celular de portadora múltipla é dividida em uma pluralidade 

de sub-bandas de frequência; e

cada uma das uma ou mais matrizes W representa a CSI 

para uma sub-banda de frequência, e o primeiro sub-índice kl é comum 
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para todas as sub-bandas e o pelo menos um segundo sub-índice k2 

adicional para cada um das uma ou mais matrizes W1 é específico para 

cada sub-banda de frequência.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracteri
zado pelo fato de que:

o primeiro sub-índice kl indica uma primeira submatriz Mki a 

partir de um primeiro sublivro de código Cl, e

o segundo sub-índice k2 indica, para cada uma de uma ou 

mais matrizes W1 uma segunda submatriz Mk 2 a partir de um segundo 

sublivro de código C2 em que o segundo sub-índice k2 é o mesmo ou 

diferente para cada uma de uma ou mais matrizes W1; e

cada uma de uma ou mais matrizes W1 é construída a partir 

da primeira submatriz Mki e segunda submatriz Mk .

4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que cada uma de uma ou mais matrizes W1 é dada por:

w1 =
Mk

MkM1̂
ou W1

kl

5. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que cada uma de uma ou mais matrizes W1 é dada por:

W1 = M^ ® Mki ou W1 = M^ ®M^ ,

onde ® é um produto de Kronecker.

6. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que cada uma de uma ou mais matrizes W1 é dada por:

W1 = MlkMki ou W1 = MkMlki .

7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações
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1 a 6, caracterizado pelo fato de que:

o sistema de comunicação sem fio é um sistema de evolução 

de longo prazo (LTE) ou um sistema avançando de evolução de longo 

prazo (LTE-A); e

o dispositivo de nó de transmissão (TN) é uma estação base 

(BS) e o dispositivo de nó de recepção (RN) é uma estação móvel (MS).

8. Método para receber informação de estado de canal (CSI) 

entre um dispositivo de nó de transmissão e um dispositivo de nó de 

recepção (RN) em um sistema de comunicação sem fio, o dispositivo de 

nó de transmissão (TN) sendo disposto para transmissão com múltiplas 

antenas de transmissão e a informação de estado de canal (CSI) sendo 

representada por uma ou mais matrizes W a partir de um livro de código 

C compreendendo uma pluralidade de matrizes, em que cada matriz no 

livro de código C representa um estado para um canal de antena múlti

pla a partir do dispositivo de nó de transmissão (TN) para o dispositivo 

de nó de recepção (RN), onde i é um inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 

sendo o número de uma ou mais matrizes W, o método sendo carac
terizado pelo fato de que compreende as seguintes etapas:

receber um primeiro sub-índice kl;

receber pelo menos um segundo sub-índice adicional k2 

para cada uma de uma ou mais matrizes W; e

reconstruir cada uma de uma ou mais matrizes W, as quais 

são indexadas pelos primeiro sub-índicekl e segundo sub-índicek2;

em que cada uma de uma ou mais matrizes W é indexada 

pelos primeiro sub-índice kl e segundo sub-índice k2, e o primeiro sub- 

índice kl e segundo sub-índice k2 têm granularidade de relatório de 

tempo-frequência diferente.
9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo fato de que:
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o sistema de comunicação sem fio é um sistema de comuni

cação de portadora múltipla, e a pluralidade de subportadoras no sis

tema de comunicação de portadora múltipla é dividida em uma plurali

dade de sub-bandas de frequência; e

cada uma de uma ou mais matrizes W1 representa a infor

mação de estado de canal (CSI) para uma sub-banda de frequência, e 

o primeiro sub-índice kl é comum para todas as sub-bandas e pelo me

nos um segundo sub-índice adicional k2, para cada uma de uma ou mais 

matrizes W1, é específico para cada sub-banda de frequência.

10. Método, de acordo com a reivindicação 8 ou 9, caracte
rizado pelo fato de que:

o primeiro sub-índice kl indica uma primeira submatriz Mki a 

partir de um primeiro sublivro de código Cl,

o segundo sub-índice k2 indica, para cada uma das uma ou 

mais matrizes W1, uma segunda submatriz Mk 2 a partir de um segundo 

sublivro de código C2, em que o segundo sub-índice k2 é o mesmo ou 

é diferente para cada uma das uma ou mais matrizes W1,

cada uma de uma ou mais matrizes W1 é construída a partir 

das primeira Mki e segunda M^ submatrizes.

11. Método, de acordo com a reivindicação 10, 

zado pelo fato de que cada uma de uma ou mais matrizes

caracteri-

W1 é dada

por: 

W1 =
Mki

MkM^
ou W1

Mki
MkMki

12. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracteri-

zado pelo fato de que cada uma de uma ou mais matrizes W1 é dada

por:

W1 = M)2 ®Mki ou W1 = Mki ®M\ , 

onde ® é um produto de Kronecker.
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13. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracteri

zado pelo fato de que cada uma de uma ou mais matrizes Wl é dada 

por:

Wl = MlkMki ou Wl = MM .

14. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações
8 a 13, caracterizado pelo fato de que:

o sistema de comunicação sem fio é um sistema de evolução 

de longo prazo (LTE) ou um sistema avançando de evolução de longo 

prazo (LTE-A); e

o dispositivo de nó de transmissão (TN) é uma estação base 

(BS) e o dispositivo de nó de recepção (RN) é uma estação móvel (MS).

15. Dispositivo de nó de recepção (RN) disposto para repor

tar informação de estado de canal (CSI) entre o dispositivo de nó de 

transmissão (TN) e um dispositivo de nó de recepção (RN) em um sis

tema de comunicação sem fio, o dispositivo de nó de transmissão (TN) 

estando disposto para transmissão com múltiplas antenas de transmis

são e a informação de estado de canal (CSI) sendo representada por 

uma ou mais matrizes Wl a partir de um livro de código C compreen

dendo uma pluralidade de matrizes, em que cada matriz no livro de có

digo C representa um estado para o canal de antena múltipla a partir 

do dispositivo de nó de transmissão (TN) para o dispositivo de nó de 

recepção (RN), onde i é um inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 sendo o nú

mero de uma ou mais matrizes Wl, o dispositivo de nó de transmissão 

(TN) caracterizado pelo fato de que compreende:

um circuito adaptado para reportar um primeiro sub-índice kl

, e
um circuito adaptado para receber pelo menos um segundo 

sub-índice adicional k2 para cada uma de uma ou mais matrizes Wl;

em que cada uma de uma ou mais matrizes Wl é indexada 
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pelos primeiro sub-índice kv e segundo sub-índice k2, e

o primeiro sub-índice kl e segundo sub-índice k2 têm granu- 

laridade de relatório de tempo-frequência diferente.

16. Dispositivo de nó de recepção (RN), de acordo com a 
reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que:

o sistema de comunicação sem fio é um sistema de comuni

cação de portadora múltipla, e a pluralidade de subportadoras no sis

tema de comunicação de portadora múltipla é dividida em uma plurali

dade de sub-bandas de frequência; e

cada uma de uma ou mais matrizes W1 representa a infor

mação de estado de canal (CSI) para uma sub-banda de frequência, e 

o primeiro sub-índice kl é comum para todas as sub-bandas e pelo 

menos um segundo sub-índice adicional k2 para cada uma de uma ou 

mais matrizes W1 é específico para cada sub-banda de frequência.

17. Dispositivo de nó de recepção, de acordo com a reivindi
cação 15 ou 16, caracterizado pelo fato de que:

o primeiro sub-índice kl indica uma primeira submatriz Mki a 

partir de um primeiro sublivro de código Cl,

o segundo sub-índice k2 indica, para cada uma das uma ou 

mais matrizes W1, uma segunda submatriz Mk 2 a partir de um segundo 

sublivro de código C2, em que o segundo sub-índice k2 é o mesmo ou 

é diferente para cada uma das uma ou mais matrizes W1,

cada uma de uma ou mais matrizes W1 é construída a partir 

das primeira Mki e segunda \·Γ· submatrizes.

18. Dispositivo de nó de recepção, de acordo com a reivindi

cação 17, caracterizado pelo fato de que cada uma de uma ou mais 

matrizes W1 é dada por:

w1 =
Mki

MkM^
ou W1

kl
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19. Dispositivo de nó de recepção, de acordo com a reivindi
cação 17, caracterizado pelo fato de que cada uma de uma ou mais 

matrizes Wl é dada por:

Wl = ®Mki ou Wl = ®,

onde ® é um produto de Kronecker.

20. Dispositivo de nó de recepção, de acordo com a reivindi

cação 17, caracterizado pelo fato de que cada uma de uma ou mais 

matrizes Wl é dada por:

Wl = MlkMki ou Wl = MkMlki .

21. Dispositivo de nó de recepção, de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 15 a 20, caracterizado pelo fato de que:

o sistema de comunicação sem fio é um sistema de comuni

cação celular de portadora múltipla tendo uma pluralidade de subporta- 

doras, tal como um sistema de evolução de longo prazo (LTE) ou um 

sistema avançando de evolução de longo prazo (LTE-A); e

o dispositivo de nó de transmissão (TN) é uma estação base 

(BS) e o dispositivo de nó de recepção (RN) é uma estação móvel (MS).

22. Dispositivo de nó de recepção (RN) disposto para repor

tar informação de estado de canal (CSI) entre o dispositivo de nó de 

transmissão (TN) e um dispositivo de nó de recepção (RN) em um sis

tema de comunicação sem fio, o dispositivo de nó de transmissão (TN) 

estando disposto para transmissão com múltiplas antenas de transmis

são e a informação de estado de canal (CSI) sendo representada por 

uma ou mais matrizes Wl a partir de um livro de código C compreen

dendo uma pluralidade de matrizes, em que cada matriz no livro de có

digo C representa um estado para o canal de antena múltipla a partir 

do dispositivo de nó de transmissão (TN) para o dispositivo de nó de 

recepção (RN), onde i é um inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 sendo o nú

mero de uma ou mais matrizes Wl, o dispositivo de nó de transmissão 

(TN) caracterizado pelo fato de que compreende:
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um circuito adaptado para reportar um primeiro sub-índice k1 

; e
um circuito adaptado para reportar um segundo sub-índice 

k2 ,
em que o primeiro sub-índice k1 e o segundo sub-índice k2 

são reportados pelo dispositivo de nó de recepção em um canal de con

trole periódico, e

as combinações do primeiro sub-índice k1 e do segundo sub- 

índice k2 são reduzidas ao introduzir as dependências entre o primeiro 

sub-índice k1 e o segundo sub-índice k2.

23. Dispositivo de nó de recepção, de acordo com a reivindi

cação 22, caracterizado pelo fato de que:

o primeiro sub-índice k1 e o segundo sub-índice k2 são co

muns para todas as sub-bandas de frequência K.

24. Dispositivo de nó de transmissão (TN) disposto para re

ceber e processar uma informação de estado de canal (CSI) entre o 

dispositivo de nó de transmissão (TN) e um dispositivo de nó de recep

ção (RN) em um sistema de comunicação sem fio, o dispositivo de nó 

de transmissão (TN) estando disposto para transmissão com múltiplas 

antenas de transmissão e a informação de estado de canal (CSI) sendo 

representada por uma ou mais matrizes W a partir de um livro de código 

C compreendendo uma pluralidade de matrizes, em que cada matriz no 

livro de código C representa um estado para o canal de antena múltipla 

a partir do dispositivo de nó de transmissão (TN) para o dispositivo de 

nó de recepção (RN), onde i é um inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 sendo 

o número de uma ou mais matrizes W, o dispositivo de nó de transmis

são (TN) sendo caracterizado pelo fato de que compreende:

um circuito adaptado para receber um primeiro sub-índice k1
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um circuito adaptado para receber pelo menos um segundo 

sub-índice adicional k2 para cada uma de uma ou mais matrizes W; e

um circuito adaptado para reconstruir cada uma de uma ou 

mais matrizes W;

em que cada uma de uma ou mais matrizes W é indexada 

pelos primeiro sub-índice kl e segundo sub-índice k2; e

o primeiro sub-índice kl e segundo sub-índice k2 têm granu- 

laridade de relatório de tempo-frequência diferente.

25. Dispositivo de nó de transmissão (TN), de acordo com a 
reivindicação 24, caracterizado pelo fato de que:

o sistema de comunicação sem fio é um sistema de comuni
cação de portadora múltipla, e a pluralidade de subportadoras no sis

tema de comunicação de portadora múltipla é dividida em uma plurali

dade de sub-bandas de frequência; e cada uma de uma ou mais matri

zes W representa a informação de estado de canal (CSI) para uma sub

banda de frequência, e o primeiro sub-índice kl é comum para todas as 

sub-bandas e pelo menos um segundo sub-índice adicional k2 para 

cada uma de uma ou mais matrizes W é específico para cada sub

banda de frequência.

26. Dispositivo de nó de transmissão, de acordo com a rei

vindicação 24 ou 25, caracterizado pelo fato de que:

o primeiro sub-índice kl indica uma primeira submatriz Mki a 

partir de um primeiro sublivro de código Cl,

o segundo sub-índice k2 indica, para cada uma das uma ou 

mais matrizes W, uma segunda submatriz Mk 2 a partir de um segundo 

sublivro de código C2, em que o segundo sub-índice k2 é o mesmo ou 

é diferente para cada uma das uma ou mais matrizes W,

cada uma de uma ou mais matrizes W é construída a partir 

das primeira Mki e segunda M^ submatrizes.
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27. Dispositivo de nó de transmissão, de acordo com a rei
vindicação 26, caracterizado pelo fato de que cada uma de uma ou 

mais matrizes w1 é dada por:

w1 =
Mki

M^M,
ou W’

28. Dispositivo de nó de transmissão, de acordo com a rei
vindicação 26, caracterizado pelo fato de que cada uma de uma ou 

mais matrizes w1 é dada por:

W’ = ® Mki ou W’ = ®,

onde ® é um produto de Kronecker.

29. Dispositivo de nó de transmissão, de acordo com a rei
vindicação 26, caracterizado pelo fato de que cada uma de uma ou 

mais matrizes w1 é dada por:

W’ = MlkMki ou Wl = MkMlki .

30. Dispositivo de nó de transmissão, de acordo com qual
quer uma das reivindicações 24 a 29, caracterizado pelo fato de que:

o sistema de comunicação sem fio é um sistema de evolução 

de longo prazo (LTE) ou um sistema avançando de evolução de longo 
prazo (LTE-A); e

o dispositivo de nó de transmissão (TN) é uma estação base 

(BS) e o dispositivo de nó de recepção (RN) é uma estação móvel (MS).

31. Dispositivo de nó de transmissão (TN) disposto para re

ceber e processar uma informação de estado de canal (CSI) entre o 

dispositivo de nó de transmissão (TN) e um dispositivo de nó de recep

ção (RN) em um sistema de comunicação sem fio, o dispositivo de nó 

de transmissão (TN) estando disposto para transmissão com múltiplas 

antenas de transmissão e a informação de estado de canal (CSI) sendo 

representada por uma ou mais matrizes w1 a partir de um livro de código 

C compreendendo uma pluralidade de matrizes, em que cada matriz no 
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livro de código, C, representa um estado para o canal de antena múlti

pla a partir do dispositivo de nó de transmissão (TN) para o dispositivo 

de nó de recepção (RN), onde i é um inteiro, i = 0...K -1, para K > 1 

sendo o número de uma ou mais matrizes W, o dispositivo de nó de 

transmissão (TN) caracterizado pelo fato de que compreende:

um circuito adaptado para receber um primeiro sub-índice kl

; e
um circuito adaptado para receber um segundo sub-índice

k2 ,

um circuito adaptado para reconstruir matrizes W que são 

indexadas pelos primeiro sub-índice kl e segundo sub-índice k2;

em que o primeiro sub-índice kl e segundo sub-índice k2 são 

recebidos pelo dispositivo de nó transmissor em um canal de controle 

periódico, e

as combinações do primeiro sub-índice kl e do segundo sub- 

índice k2 são reduzidas ao introduzir as dependências entre o primeiro 

sub-índice kl e o segundo sub-índice k2.

32. Dispositivo de nó de transmissão, de acordo com a rei
vindicação 31, caracterizado pelo fato de que:

o primeiro sub-índice kl e o segundo sub-índice k2 são co

muns para toda frequência K das sub-bandas.
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Fig. 1

Largura de banda 
de sub-banda◄-----------►

W73 W75
— X w2j6 W2,!

----------------------------------►
Largura de banda plena

Fig. 2

Petição 870180070353, de 13/08/2018, pág. 18/55



2/4

Fig· 3
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RESUMO
Patente de Invenção: "MÉTODO PARA RELATÓRIO DE CSI, 
MÉTODO PARA RECEBIMENTO DE CSI, DISPOSITIVO DE NÓ DE 

RECEPÇÃO E DISPOSITIVO DE NÓ DE TRANSMISSÃO".
A presente invenção refere-se ao relatório de uma informa

ção de estado de canal (CSI) entre um nó de transmissão (TN) e um nó 

de recepção (RN) em comunicações sem fio. Para um TN que é dis

posto para transmissões de antena de transmissão múltipla e a CSI 

sendo representada por K matriz/matrizes, W, a partir de um livro de 

código, C, compreendendo uma pluralidade de matrizes; em que cada 

matriz no referido livro de código, C, representa um estado para o canal 

de antena múltipla a partir do TN para o RN, K > 1 e i = 0...K -1; um pri

meiro sub-índice, k1, e pelo menos um segundo sub-índice, k2, são re

portados para cada uma das K matriz/matrizes, W, em que cada uma 

das K matriz/matrizes, W, é indexada pelos primeiro e segundo sub- 

índices, e os primeiro e segundo sub-índices têm granularidade de rela

tório de tempo - frequência diferente.
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