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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "ESTAÇÃO 

MÓVEL, ESTAÇÃO RÁDIO BASE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓ

VEL, E MÉTODO DE TRANSMITIR E DE RECEBER INFORMAÇÃO DE 

RADIODIFUSÃO".

Campo Técnico

A presente invenção refere-se a uma estação móvel, a uma es

tação rádio base, a um sistema de comunicação móvel, e a um método de 

transmitir e de receber informação de radiodifusão.

Técnica Antecedente

Em sistemas de comunicação móvel, a informação usada com o 

estabelecimento da conexão ou durante a comunicação e a informação a- 

cerca de outros sistemas são radiodifundidas de antemão. Estes tipos de 

informação são indicados como informação de radiodifusão (informação de 

sistema).

A informação de radiodifusão definida em IMT-2000 (Telecomu

nicações Móveis Internacionais 2000) é classificada em um bloco de infor

mação mestre (MIB) e blocos de informação de sistema (SIBs) associados 

com o MIB.

O bloco de informação mestre inclui a regulação da transmissão 

de cada bloco de informação de sistema e uma etiqueta de valor indicando 

se a informação está modificada. Os blocos de informação de sistema são 

definidos de acordo com suas propriedades. Por exemplo, a informação a- 

cerca da configuração de um canal comum e a informação acerca dos regu

lamentos são definidas em diferentes blocos de informação de sistema (vide 

TS25.331 V6.10Í0.8.1.1).

Quando a informação de radiodifusão for transmitida em um ca

nal compartilhado, o bloco de informação mestre e os blocos de informação 

de sistema serão transmitidos em um canal de dados compartilhado. Por 

outro lado, o tamanho de cada bloco de informação e a informação acerca 

da alocação de recurso são transmitidos em um canal de controle de sinali

zação ou canais de controle de sinalização. Deve ser notado que um ou 

mais canais de bontrole de sinalização podem ser definidos dentro de uma 
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célula. O número de canais de controle de sinalização corresponde ao nú

mero de usuário capazes de transmitirem dados ao mesmo tempo (vide 

TS25.212 V6.5.0.4.6).

Descrição da Invenção

Problema(s) a ser(em) solucionado(s) pela Invenção

Entretanto, a técnica afim acima mencionada apresenta os se

guintes problemas.

Quando a informação de radiodifusão for transmitida no canal 

de dados compartilhado, uma estação móvel situada na borda da célula terá 

que receber a informação de radiodifusão. Neste caso, uma maior potência 

de transmissão para o canal de controle de sinalização é necessária para 

transmitir a informação de radiodifusão, o que limita o número de canais de 

controle de sinalização disponíveis. Consequentemente, o número de usuá

rios capazes de transmitirem dados enquanto da transmissão da informação 

de radiodifusão é limitado, o que causa o problema de não poderem ser u- 

sadas todas as bandas de frequência na célula, reduzindo assim a eficiência 

de transmissão.

Adicionalmente, a estação móvel tem sempre que receber o ca

nal de controle de sinalização para determinar se a informação de radiodifu

são deve ou não ser transmitida, a menos que a estação móvel saiba quan

do a informação de radiodifusão deve ser transmitida. Consequentemente, a 

estação móvel tem sempre que ativar o receptor, o que causa o problema de 

a bateria ser drenada na estação móvel.

Em vista dos problemas acima mencionados, é um objetivo co

mum da presente invenção o de eliminar a necessidade do canal de controle 

de sinalização e aliviar o limite sobre o número de canais de controle de si

nalização ou o número de usuários cujos dados são multiplexados para a- 

perfeiçoar a eficiência de transmissão ou reduzir a drenagem da bateria na 

estação móvel, por meio da transmissão, como parte da informação de pro

gramação incluída na informação de radiodifusão, informação a ser original

mente transmitida no canal de controle de sinalização.

Meios para Solucionar o(s) Problema(s)
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Em um aspecto da presente invenção, é provida uma estação 

rádio base para estabelecer um canal de controle de sinalização e um canal 

de dados compartilhado para uma estação móvel e para a comunicação com 

a estação móvel, que inclui:

uma unidade de geração de informação de radiodifusão configu

rada para gerar informação de radiodifusão incluindo um ou mais blocos de 
informação;

uma unidade de geração de informação de programação confi

gurada para gerar informação de programação para um ou mais blocos de 

informação; e

uma unidade de transmissão de informação de radiodifusão 

configurada para transmitir a informação de programação como parte da in

formação de radiodifusão.

Em outro aspecto da presente invenção, é provida uma estação 

móvel para estabelecer um canal de controle de sinalização e um canal de 

dados compartilhado com uma estação rádio base e para a comunicação 

com a estação rádio base, que inclui:

uma unidade de recepção de informação de radiodifusão confi

gurada para receber informação de radiodifusão da estação rádio base; e

uma unidade de armazenamento de informação de programa

ção configurada para extrair informação de programação para cada bloco de 

informação da informação de radiodifusão recebida para armazenar a infor

mação de programação.

Em outro aspecto da presente invenção, é provido um sistema 

de comunicação móvel para estabelecer um canal de controle de sinalização 

e um canal de dados compartilhado entre uma estação móvel e uma estação 

rádio base para comunicações, onde:

a estação rádio base inclui:

uma unidade de geração de informação de radiodifusão configu

rada para gerar informação de radiodifusão incluindo um ou mais blocos de 

informação;
uma unidade de geração de informação de programação confi
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gurada para gerar informação de programação para um ou mais blocos de 

informação; e

uma unidade de transmissão de informação de radiodifusão 

configurada para transmitir a informação de programação como parte da in

formação de radiodifusão; e

a estação móvel inclui:

uma unidade de recepção de informação de radiodifusão confi

gurada para receber a informação de radiodifusão da estação rádio base; e

uma unidade de armazenamento de informação de programa

ção configurada para extrair a informação de programação para cada um 

dos blocos de informação da informação de radiodifusão recebida para ar

mazenar a informação de programação.

Em outro aspecto da presente invenção, é provido um método 

de transmitir e de receber informação de radiodifusão em um sistema de 

comunicação móvel para estabelecer um canal de controle de sinalização e 

um canal de dados compartilhado entre uma estação móvel e uma estação 

rádio base para comunicações, que inclui as etapas de:

pela estação rádio base,

gerar a informação de radiodifusão incluindo um ou mais blocos 

de informação;

gerar a informação de programação para um ou mais blocos de 

informação; e

transmitir a informação de programação como parte da informa

ção de radiodifusão; e
pela estação móvel,
receber a informação de radiodifusão; e
extrair a informação de programação para cada um dos blocos 

de informação da informação de radiodifusão recebida e armazenar a infor

mação de programação.

Efeito Vantajoso da Invenção
De acordo com uma concretização da presente invenção, é 

possível eliminar a necessidade do canal de controle de sinalização e aliviar 
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o limite no número de usuários cujos dados são multiplexados, uma vez que 

a informação a ser originalmente transmitida no canal de controle de sinali

zação é transmitida como parte da informação de programação incluída na 

informação de radiodifusão. Além disso, a estação móvel precisa apenas 

ativar o receptor na regulação programada, reduzindo assim a drenagem da 

batería, uma vez que a estação móvel conhece a informação de programa

ção de antemão;

Breve Descrição dos Desenhos

A figura 1 mostra um sistema de comunicação móvel de acordo 

com uma concretização da presente invenção.

A figura 2 mostra um diagrama de bloco de uma estação móvel 

de acordo com uma concretização da presente invenção.

A figura 3 mostra uma tabela de informação de programação da 

informação de radiodifusão de acordo com uma concretização da presente 

invenção.

A figura 4 mostra um diagrama de bloco de uma estação rádio 

base de acordo com uma concretização da presente invenção.

A figura 5 mostra a informação de programação da informação 

de radiodifusão de acordo com uma concretização da presente invenção.

A figura 6 mostra um fluxograma da operação na estação móvel 

de acordo com uma concretização da presente invenção.

A figura 7 mostra um fluxograma da operação da estação rádio 

base de acordo com uma concretização da presente invenção.

Descrição Detalhada das Concretizações Preferidas

Melhor Modo de se Executar a Invenção

Com referência aos desenhos anexos, é apresentada abaixo 

uma descrição com relação às concretizações preferidas da presente inven

ção. Por todos os desenhos para ilustrar as concretizações, elementos cor

respondentes são indicados pelos mesmos numerais de referência, sendo, 

portanto, omitidas descrições repetitivas.
Com referência à figura 1, é descrito abaixo um sistema de co

municação móvel de acordo com uma concretização da presente invenção.
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O sistema de comunicação móvel inclui uma estação móvel 100 

e uma estação rádio base 200.

A estação móvel 100 e a estação rádio base 200 estabelecem 

um canal de controle de sinalização e um canal de dados compartilhado e se 

comunicam mutuamente através destes canais. Estes canais podem ser 

configurados de acordo com as especificações 3GPP (Projeto de Parceria 

de 3a. Geração) (por exemplo, "Canais Físicos 6.1.1" em 3GPP TS 36.211 

(νδ.0.0) e "Canais de Transporte 5.3" em 3GPP TS 36.300 (v8.1.0)).

Com referência à figura 2, é descrita abaixo a estrutura da esta

ção móvel 100 de acordo com a presente concretização.

A estação móvel 100 inclui uma unidade de recepção de infor

mação de radiodifusão 102 que inclui uma antena e uma unidade de arma

zenamento de informação de programação 104 conectada à unidade de re

cepção de informação de radiodifusão 102.

A unidade de recepção de informação de radiodifusão 102 rece

be a informação de radiodifusão. Por exemplo, a unidade de recepção de 

informação de radiodifusão 102 recebe cada bloco de informação na regula

ção de transmissão do bloco de informação correspondente. Deve ser nota

do que a regulação de informação de cada bloco de informação é transmiti

da como informação de radiodifusão e armazenada na unidade de armaze

namento de informação de programação 104.

A unidade de armazenamento de informação de programação 

104 armazena a informação de programação que define o programação de 

transmissão de cada bloco de informação incluído na informação de radiodi

fusão. Por exemplo, a informação de programação de cada bloco de infor

mação incluída na informação de radiodifusão pode ser representada por 

uma tabela de informação de programação, conforme mostrado na figura 3.

Com referência à figura 4, é descrita abaixo a estrutura da esta

ção rádio base 200 de acordo com a presente concretização.
A estação base 200 inclui uma unidade de geração de informa

ção de radiodifusão 202, uma unidade de geração de informação de pro

gramação 204 conectada à unidade de geração de informação de radiodifu
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são 202, e uma unidade de transmissão de informação de radiodifusão 206 

conectada à unidade de geração de informação de radiodifusão 202 e à uni
dade de geração de informação de programação 204.

A unidade de geração de informação de radiodifusão 202 gera 

informação de radiodifusão incluindo um ou mais blocos de informação, que 

é transmitida da estação base 200. A unidade de geração de informação de 

radiodifusão 202 pode incluir uma unidade de divisão de bloco de informa

ção para dividir a informação de radiodifusão em um ou mais blocos de in

formação.

A unidade de geração de informação de programação 204 gera 

a informação de programação para um ou mais blocos de informação gera

dos pela unidade de geração de informação de radiodifusão 202. Por exem

plo, a unidade de geração de informação de programação 204 pode gerar 

informação de programação, conforme mostrado na figura 5. A informação 

de programação, tal como uma taxa de codificação usada para receber a 

informação de radiodifusão que é transmitida no canal de dados comparti

lhado, pode ser incluída na tabela mostrada na figura 5 ou pode ser definida 

de antemão como um parâmetro comum para todos os tipos de bloco de 

informação.

A unidade de transmissão de informação de radiodifusão 206 

transmite a informação de radiodifusão (incluindo a informação de progra
mação) gerada pela unidade de geração de informação de radiodifusão 202 

e pela unidade de geração de informação de programação 204. Conforme 

mencionado acima, é preferível que a informação de radiodifusão seja 

transmitida no canal de dados compartilhado, embora a informação de ra

diodifusão seja originalmente transmitida no canal de controle de sinaliza

ção.
É descrita abaixo a operação, como um método de transmitir e 

de receber informação de radiodifusão, no sistema de comunicação móvel 

de acordo com a presente concretização.
Com referência à figura 6, é descrita abaixo a operação na esta

ção móvel 100.
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A estação móvel 100 recebe (S604) a informação de radiodifu

são na regulação de transmissão da informação de radiodifusão (S602: 

SIM). Exceto para a regulação de transmissão da informação de radiodifu

são (S602: NÃO), a estação móvel 100 espera até a regulação de transmis

são da informação de radiodifusão. Especificamente, a estação móvel 100 

espera até a regulação de transmissão predeterminada da informação de 

radiodifusão e recebe a informação de radiodifusão. A estação móvel 100 

pode parar ou desativar o receptor enquanto a estação móvel 100 espera 
até a regulação de transmissão.

Com referência à figura 7, é descrita abaixo a operação na esta

ção rádio base 200.

Quando a estação rádio base 200 receber a informação de ra

diodifusão gerada pela unidade de geração de informação de radiodifusão 

202 (S702), a estação rádio base 200 irá gerar a informação de programa

ção para a informação de radiodifusão (S704) e transmitir a informação de 

radiodifusão (S706). Especificamente, a estação rádio base 200 executa as 

etapas S702 e S704 mostradas na figura 7 no momento da partida, transmi

tindo então periodicamente a informação de radiodifusão (S706).

De acordo com a estação rádio base da presente concretização, 

é possível eliminar a necessidade do canal de controle de sinalização e ali

viar o limite no número de usuários cujos dados são multiplexados, uma vez 

que a informação a ser originalmente transmitida no canal de controle de 

sinalização é transmitida como parte da informação de programação incluída 

na informação de radiodifusão. Além disso, a estação móvel precisa apenas 

ativar o receptor na regulação programada, reduzindo assim a drenagem da 

bateria, uma vez que a estação móvel conhece a informação de programa

ção de antemão.

De acordo com a estação móvel da presente concretização, é 

possível eliminar a necessidade do canal de controle de sinalização e aliviar 

o limite no número de usuários cujos dados são multiplexados, uma vez que 

a informação a ser originalmente transmitida no canal de controle de sinali

zação é transmitida como parte da informação de programação incluída na 
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informação de radiodifusão. Além disso, a estação móvel precisa apenas 

ativar o receptor na regulação programada, reduzindo assim a drenagem de 

batería, uma vez que a estação móvel conhece a informação de programa

ção de antemão.

De acordo com o sistema de comunicação móvel da presente 

concretização, é possível eliminar a necessidade do canal de controle de 

sinalização e aliviar o limite no número de usuários cujos dados são multi- 

plexados, uma vez que a informação a ser originalmente transmitida no ca

nal de controle de sinalização é transmitida como parte da informação de 

programação incluída na informação de radiodifusão. Além disso, a estação 

móvel precisa apenas ativar o receptor na regulação programada, reduzindo 

assim a drenagem de bateria, uma vez que a estação móvel conhece a in

formação de programação de antemão.

De acordo com o método da presente concretização, é possível 

eliminar a necessidade do canal de controle de sinalização e aliviar o limite 

no número de usuários cujos dados são multiplexados, uma vez que a in

formação a ser originalmente transmitida no canal de controle de sinalização 

é transmitida como parte da informação de programação incluída na infor

mação de programação. Além disso, a estação móvel precisa apenas ativar 

o receptor na regulação programada, reduzindo assim a drenagem da bate

ria, uma vez que a estação móvel conhece a informação de programação de 

antemão.

Este pedido de patente internacional se baseia no Pedido de 

Prioridade Japonês N° 2006-272341, depositado em 3 de outubro de 2006, 

os conteúdos totais do qual são aqui incorporados para referência.

Listagem de Referência

100 estação móvel

200 estação rádio base

102 unidade de recepção de informação de radiodifusão

104 unidade de armazenamento de informação de programação

202 unidade de geração de informação de radiodifusão

204 unidade de geração de informação de programação
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206 unidade de transmissão de informação de radiodifusão
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REIVINDICAÇÕES

1. Estação rádio base para estabelecer um canal de controle de 

sinalização e um canal de dados compartilhado para uma estação móvel e 

para comunicação com a estação móvel, caracterizada pelo fato de que 

compreende:

uma unidade de geração de informação de sistema configurada para 

gerar informação de sistema incluindo um ou mais blocos de informação;

uma unidade de geração de informação de programação configurada 

para gerar informação de programação para um ou mais blocos de 

informação;

uma unidade de transmissão de informação de sistema configurada 

para transmitir a informação de programação como parte da informação de 

sistema em um canal de dados compartilhado; e

uma unidade de distribuição de informação de sistema configurada 

para transmitir os blocos de informação no canal de dados compartilhado.

2. Estação rádio base, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que compreende ainda:

uma unidade de divisão de bloco de informação configurada para 

dividir a informação de sistema em um ou mais blocos de informação.

3. Estação rádio base, de acordo com a reivindicação 2, 

caracterizada pelo fato de que:

a informação de programação gerada pela unidade de geração de 

informação de programação inclui pelo menos um de uma temporização de 

transmissão, um tamanho, uma informação de alocação de recurso, e um 

período de transmissão de cada um dos blocos de informação formados pela 

unidade de divisão de bloco de informação.

4. Estação móvel para estabelecer um canal de controle de 

Petição 870180056754, de 29/06/2018, pág. 14/32
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sinalização e um canal de dados compartilhado com uma estação rádio base 

e para a comunicação com a estação rádio base caracterizada pelo fato de 

que compreende:

uma unidade de recepção de informação de sistema configurada para 

receber informação de sistema a partir da estação rádio base no canal de 

dados compartilhado; e

uma unidade de armazenamento de informação de programação 

configurada para extrair informação de programação para cada bloco de 

informação a partir da informação de sistema recebida para armazenar a 

informação de programação; e

uma unidade de recebimento de bloco de informação configurada para 

receber blocos de informação transmitidos no canal de dados 

compartilhado de acordo com a informação de programação.

5. Estação móvel, de acordo com a reivindicação 4, caracterizada 

pelo fato de que:

a informação de programação armazenada na unidade de 

armazenamento de informação de programação inclui pelo menos um de 

uma temporização de transmissão, um tamanho, uma informação de 

alocação de recurso e um período de tempo de transmissão de cada bloco 

de informação.

6. Sistema de comunicação móvel para estabelecer um canal de 

controle de sinalização e um canal de dados compartilhado entre uma 

estação móvel e uma estação rádio base para comunicação, caracterizado 

pelo fato de que

a estação rádio base compreende:

uma unidade de geração de informação de sistema configurada para

gerar informação de sistema incluindo um ou mais blocos de informação;

Petição 870180056754, de 29/06/2018, pág. 15/32
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uma unidade de geração de informação de programação configurada 

para gerar informação de programação para um ou mais blocos de 

informação;

uma unidade de transmissão de informação de sistema configurada 

para transmitir a informação de programação como parte da informação de 

sistema em um canal de dados compartilhado;e

uma unidade de distribuição de informação de sistema configurada 

para transmitir os blocos de informação no canal de dados compartilhado; 

e

a estação móvel compreende:

uma unidade de recepção de informação de sistema configurada para 

receber a informação de sistema a partir da estação rádio base no canal de dados 

compartilhado;

uma unidade de armazenamento de informação de programação 

configurada para extrair a informação de programação para cada um dos blocos 

de informação a partir da informação de sistema recebida para armazenar a 

informação de programação; e

uma unidade de recebimento de bloco de informação configurada para 

receber os blocos de informação transmitidos no canal de dados compartilhado 

de acordo com a informação de programação.

7. Sistema, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo 

fato de que a estação rádio base ainda compreende uma unidade de divisão 

de bloco de informação configurada para dividir a informação de sistema em 

um ou mais blocos de informação.

8. Método de transmitir e receber informação de sistema em um 

sistema de comunicação móvel para estabelecer um canal de controle de 

sinalização e um canal de dados compartilhado entre uma estação móvel e uma 

Petição 870180056754, de 29/06/2018, pág. 16/32
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estação rádio base para comunicações, caracterizado pelo fato de que 

compreende as etapas de:

pela estação rádio base,

gerar a informação de sistema incluindo um ou mais blocos de informação;

gerar a informação de programação para um ou mais blocos de informação; e 

transmitir a informação de programação como parte da informação de 

sistema no canal compartilhado;e

pela estação móvel,

receber a informação de sistema no canal de dados compartilhado; e 

extrair a informação de programação para cada um dos blocos de 

informação a partir da informação de sistema recebida e armazenar a 

informação de programação; e

pela estação rádio base,

transmitir os blocos de informação no canal de dados compartilhado.

9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo 

fato de que compreende ainda a etapa de:

dividir, pela estação rádio base, a informação de sistema em um ou 

mais blocos de informação.

10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo 

fato de que:

a informação de programação gerada na etapa de gerar informação de 

programação inclui pelo menos um de uma temporização de transmissão, 

um tamanho, uma informação de alocação de recurso e um período de 

transmissão de cada dos blocos de informação, e

a informação de programação armazenada na etapa de armazenar a 

informação de programação inclui pelo menos um de uma temporização de 

transmissão, um tamanho, uma informação de alocação de recurso e um 
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período de transmissão de cada dos blocos de informação.
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FIG.4
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FIG.5

DESCRIÇÃO GERAL

Tipo de bloco 
de informação

0 tipo de bloco de informação da 
informação radiodifundida

Identificador de 
informação modificada

0 identificador indicando se a informação incluída 
no bloco de informação é modificada ou não

Informação de alocação 
de recurso de rádio 0 número de recursos de rádio alocados

Tamanho do bloco 
de informação 0 tamanho do bloco de informação

Posição do bloco 
de informação

A posição de transmissão do bloco de informação

Período de 
transmissão

0 período de repetição do bloco de informação

Número de divisão 0 número de blocos de informação divididos

Período de transmissão 
de porção dividida

0 período de transmissão de porções divididas no 
caso de o bloco de informação ser dividido em porções
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FIG.7


