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REIVINDICAÇÕES 

 1. Método para prover estimação de relação 

sinal/ruído (SNR) em um sistema de comunicação sem fio, 

compreendendo: 

 receber um primeiro sinal através de um primeiro 5 

canal (DPCCH) e um segundo sinal através de um segu ndo 

canal (R-RICH), o segundo sinal recebido a um nível  de 

potência de sinal mais elevado que o do primeiro si nal;  

 determinar a SNR do primeiro sinal com base na 

SNR medida do segundo sinal; 10 

 o método CARACTERIZADO por compreender ainda: 

 uma relação do segundo sinal para o primeiro 

sinal, em que o primeiro sinal é um sinal piloto, o  segundo 

sinal é um sinal indicador de taxa e o segundo sina l indica 

uma taxa de dados na qual um sinal de dados é receb ido 15 

através de um terceiro canal (R-DPDCH);  

 determinar uma primeira relação de energia/chip 

entre os sinais indicador de taxa e piloto;  

 determinar uma segunda relação de energia/chip 

entre os sinais de dados e piloto; e  20 

 determinar a SNR do sinal de dados com base na 

SNR medida do sinal indicador de taxa;. 

 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo sinal de dados ser recebido através do 

terceiro canal (R-DPDCH) a um nível de potência de sinal 25 

mais elevado que o do sinal indicador de taxa e o d o sinal 

piloto. 

 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO por determinar uma primeira relação de 

energia/chip entre os sinais indicador de taxa e pi loto com 30 

base na taxa de dados na qual o sinal de dados é re cebido 

através do terceiro canal (R-DPDCH). 
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 4. Método, de acordo com a reivindicação 3, 

CARACTERIZADO por determinar a SNR do primeiro sinal também 

compreender: 

 determinar a SNR do sinal piloto com base na SNR 

medida do sinal indicador de taxa e na primeira rel ação de 5 

energia/chip entre os sinais indicador de taxa e pi loto. 

 5. Método, de acordo com a reivindicação 3, 

CARACTERIZADO por determinar uma segunda relação de 

energia/chip entre os sinais de dados e piloto com base na 

taxa de dados na qual o sinal de dados é recebido a través 10 

do terceiro canal (R-DPDCH). 

 6. Método, de acordo com a reivindicação 5, 

CARACTERIZADO por determinar a SNR do sinal de dados com 

base na SNR medida do sinal indicador de taxa e na primeira 

e segunda relação de energia/chip. 15 

 7. Sistema para prover estimação de relação 

sinal/ruído (SNR), compreendendo: 

  pelo menos um transmissor para transmitir um 

primeiro sinal através de um primeiro canal (DPCCH)  e um 

segundo sinal através de um segundo canal (R-RICH),  o 20 

segundo sinal transmitido a um nível de potência de  sinal 

mais elevado do que o do primeiro sinal; e 

 pelo menos um receptor para receber o primeiro e 

segundo sinais; 

 o receptor sendo adaptado para determinar a 25 

relação sinal/ruído (SNR) do primeiro sinal com bas e na SNR 

medida do segundo sinal; 

 CARACTERIZADO por 

 uma relação do segundo sinal para o primeiro 

sinal, em que o primeiro sinal é um sinal piloto, o  segundo 30 

sinal é um sinal indicador de taxa e indica uma tax a de 

dados na qual um sinal de dados é recebido do trans missor 

através de um terceiro canal (R-DPDCH);  
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 determinar uma primeira relação de energia/chip 

entre os sinais indicador de taxa e piloto;  

 determinar uma segunda relação de energia/chip 

entre os sinais de dados e piloto; e  

 determinar a SNR do sinal de dados com base na 5 

SNR medida do sinal indicador de taxa. 

 8. Sistema, de acordo com a reivindicação 7, 

CARACTERIZADO pelo sistema compreender um terminal móvel e 

em que o receptor compreende um transceptor base lo cal, e 

 em que o transmissor transmite o primeiro sinal 10 

através do primeiro canal (DPCCH) e o segundo sinal  através 

do segundo canal (R-RICH) para o transceptor base l ocal.  

 9. Sistema, de acordo com a reivindicação 7, 

CARACTERIZADO pelo transmissor ser um terminal móvel e o 

receptor ser um transceptor base local. 15 

 10. Sistema, de acordo com a reivindicação 7, 

CARACTERIZADO pelo transmissor e o receptor se comunicarem 

por meio de um esquema de acesso múltiplo por divis ão de 

código (CDMA). 

 11. Dispositivo para prover estimação de relação 20 

sinal/ruído (SNR), compreendendo: 

  um receptor para receber um primeiro sinal 

através de um primeiro canal (DPCCH) e um segundo s inal 

através de um segundo canal (R-RICH), o segundo sin al 

recebido a um nível de potência de sinal mais eleva do do 25 

que o do primeiro sinal; e 

 um processador para determinar a SNR do primeiro 

sinal com base na SNR medida do segundo sinal;  

 CARACTERIZADO por 

 uma relação do segundo sinal para o primeiro 30 

sinal, em que o primeiro sinal é um sinal piloto, o  segundo 

sinal é um sinal indicador de taxa e o segundo sina l indica 
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uma taxa de dados na qual um sinal de dados é receb ido 

através de um terceiro canal (R-DPDCH); 

 determinar uma primeira relação de energia/chip 

entre os sinais indicador de taxa e piloto;  

 determinar uma segunda relação de energia/chip 5 

entre os sinais de dados e piloto; e  

 determinar a SNR do sinal de dados com base na 

SNR medida do sinal indicador de taxa. 

 12. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

11, CARACTERIZADO pelo sinal de dados ser recebido através 10 

do terceiro canal (R-DPCH) a um nível de potência d e sinal 

mais elevado que o do sinal indicador de taxa e o d o sinal 

piloto. 

 13. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

12, CARACTERIZADO por determinar uma primeira relação de 15 

energia/chip entre os sinais indicador de taxa e pi loto com 

base na taxa de dados na qual o sinal de dados é re cebido 

através do terceiro canal (R-DPCH). 

 14. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

13, CARACTERIZADO por determinar a SNR do sinal piloto com 20 

base na SNR medida do sinal indicador de taxa e na primeira 

relação de energia/chip entre os sinais indicador d e taxa e 

piloto. 

 15. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

13, CARACTERIZADO por determinar uma segunda relação de 25 

energia/chip entre os sinais de dados e piloto com base na 

taxa de dados na qual o sinal de dados é recebido a través 

do terceiro canal. 

 16. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

15, CARACTERIZADO por determinar a SNR do sinal de dados 30 

com base na SNR medida do sinal indicador de taxa e  na 

primeira e segunda relação de energia/chip. 
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 17. Memória legível por computador CARACTERIZADA por 

compreender instruções armazenadas na mesma que, qu ando 

executadas, fazem com que um receptor realize o mét odo conforme 

definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 6. 
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