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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "RELA
TÓRIO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS SOBRE O ESTADO DO 
CANAL PARA SISTEMAS DE MULTIPONTOS COORDENADOS 
(CoMP)".
[001] Dividido do BR112015000462-8, depositado em 

27.06.2013.

PEDIDOS DE PATENTES RELACIONADOS
[002] Este pedido reivindica o benefício de e aqui incorpora por 

referência o Pedido Provisório de Patente U.S., n.° 61/679.627, deposi

tado em 3 de agosto de 2012, com o número de registro legal (attorney 

docket) P46630Z.

ANTECEDENTE

[003] A tecnologia de comunicação móvel sem fio utiliza diversos 

padrões e protocolos para transmitir dados entre um nó (como uma 

estação transmissora) e um dispositivo sem fio (como um dispositivo 

móvel). Alguns dispositivos sem fio se comunicam por meio do acesso 

múltiplo por divisão de frequências ortogonais (Orthogonal Frequency

Division Multiple Access, OFDMA) em uma transmissão de downlink 

(DL) e do acesso múltiplo por divisão de frequências de portadora úni

ca (Single Carrier Frequency Division Multiple Access, SC-FDMA) em 

uma transmissão de uplink (UL). Padrões e protocolos que usam a 

multiplexação por divisão de frequências ortogonais (OFDM) na trans

missão de sinais incluem a evolução de longo prazo (Long Term Evolu- 

tion, LTE) do Projeto de Parceria para a Terceira Geração (Third Gene

ration Partnership Project, 3GPP), o padrão 802.16 do Instituto de En

genheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electro

nics Engineers, IEEE) (por exemplo, 802.16e, 802.16m), normalmente 

conhecido no setor como WiMAX (Interoperabilidade Mundial para 

Acesso de Micro-Ondas) e o padrão IEEE 802.11, normalmente co

nhecido no setor como Wi-Fi.
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[004] Nos sistemas LTE de rede de acesso via rádio (Radio Ac

cess Network, RAN) do 3GPP, o nó pode ser uma combinação de nós 

B de Rede universal terrestre evoluída de acesso via rádio (Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN; também nor

malmente conhecido como nós B evoluídos, nós B aumentados, eNo- 

deBs ou eNBs) e Controladores de Rede de Rádio (Radio Network 
Controllers, RNCs), que se comunicam com o dispositivo sem fio, co

nhecido como equipamento do usuário (UE). A transmissão de down

link (DL) pode ser uma comunicação que ocorre do nó (por exemplo, 

eNodeB) até o dispositivo sem fio (por exemplo, UE), e a transmissão 

de uplink (UL) pode ser uma comunicação do dispositivo sem fio até o 

nó.

[005] Em redes homogêneas, o nó, também conhecido como 
macronó (macro node), pode fornecer cobertura sem fio básica a dis

positivos móveis em uma célula. A célula pode ser a área em que os 

dispositivos sem fio estão operacionais para comunicação com o ma- 

cronó. As redes heterogêneas (HetNets) podem ser usadas para lidar 

com o aumento das cargas de tráfego nos macronós, em razão do 

aumento do uso e dos recursos dos dispositivos móveis. As HetNets 

podem conter uma camada de macronós de alta potência planejada 

(ou macro-eNBs), sobreposta por camadas de nós de potência mais 

baixa (eNBs pequenos, micro-, pico-, femto- ou domésticos [HeNBs]) 

que podem ser implementadas de uma forma menos planejada ou até 

mesmo inteiramente sem coordenação, dentro da área de cobertura 
(célula) do macronó. Os nós de baixa potência (LPNs) geralmente po

dem ser chamados de "nós de baixa potência", pequenos nós ou pe

quenas células.

[006] O macronó pode ser usado para a cobertura básica. Os nós 

de baixa potência podem ser usados para cobrir buracos na cobertura, 
com a finalidade de melhorar a capacidade em locais de alto índice de
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utilização, ou nas fronteiras entre as áreas de cobertura dos macronós, 

e melhorar a cobertura interna onde as estruturas dos prédios impedi

rem a transmissão de sinal. A Coordenação de interferência intercélula 

(ICIC, Inter-cell interference coordination) ou ICIC aumentada (eICIC) 

pode ser usada na coordenação de recursos para reduzir a interferên

cia entre os nós, como macronós e nós de baixa potência em uma 

HetNet.

[007] Um sistema de multipontos coordenados (CoMP) também 

pode ser usado para reduzir a interferência de nós vizinhos em redes 

homogêneas e HetNets. Nos sistemas CoMP, os nós, chamados de 

nós de cooperação, também podem ser agrupados a outros nós, onde 

os nós de várias células podem transmitir sinais para o dispositivo sem 

fio e receber sinais do dispositivo sem fio. Os nós de cooperação po

dem ser nós da rede homogênea ou macronós e/ou nós de baixa po

tência (LPN) na HetNet. A operação CoMP pode ser aplicada a trans

missões de downlink e de uplink. A operação CoMP de downlink pode 

ser dividida em duas categorias: agendamento coordenado ou forma

ção de feixes (beamforming) coordenada (CS/CB ou CS/CBF) e pro

cessamento conjunto ou transmissão conjunta (JP/JT). Na CS/CB, um 

determinado subquadro pode ser transmitido a partir de uma célula em 

um determinado dispositivo sem fio (por exemplo, UE) e o agendamen

to, incluindo a formação de feixes (beamforming) coordenada, é coor

denado de forma dinâmica entre as células para controlar e/ou reduzir 

a interferência entre as várias transmissões. No processamento con

junto, várias células podem realizar a transmissão conjunta para um 

dispositivo sem fio (por exemplo, UE), caracterizado pelo fato de que 

vários nós transmitem ao mesmo tempo utilizando o mesmo tempo e 

os mesmos recursos de frequência de rádio e/ou a seleção de célula 

dinâmica. A operação CoMP de uplink pode ser dividida em duas cate

gorias: recepção conjunta (JR) e agendamento e formação de feixes 
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(beamforming) coordenados (CS/CB). Na JR, um canal compartilhado 

de uplink físico (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) transmitido 

pelo dispositivo sem fio (por exemplo, UE) pode ser recebido em con

junto em vários pontos em um intervalo de tempo. O conjunto de vários 
pontos pode formar o conjunto de ponto de recepção (RP) CoMP e 

pode ser incluído em parte do conjunto de cooperação CoMP de UL ou 

em todo o conjunto de cooperação CoMP de UL. A JR pode ser usada 

para melhorar a qualidade do sinal recebido. Na CS/CB, as decisões 

de seleção de agendamento e pré-codificação do usuário são feitas 

com a coordenação entre os pontos correspondentes ao conjunto de 

cooperação CoMP de UL. Na CS/CB, o PUSCH transmitido pelo UE é 

recebido em somente um ponto.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

[008] Os recursos e as vantagens da divulgação ficarão eviden

tes com base na descrição detalhada a seguir, complementada pelos 

desenhos que a acompanham, que juntos ilustram, por meio de exem

plos, os recursos da publicação; e nos quais:

[009] A figura 1 ilustra um diagrama de blocos com várias largu

ras de banda de componente portadora (Component Carrier, CC) de 

acordo com um exemplo;

[0010] a figura 2A ilustra um diagrama de blocos com várias com

ponentes portadoras contíguas de acordo com um exemplo;

[0011] a figura 2B ilustra um diagrama de blocos de componentes 

portadoras não contíguas intrabanda de acordo com um exemplo;

[0012] a figura 2C ilustra um diagrama de blocos de componentes 

portadoras não contíguas interbandas de acordo com um exemplo;

[0013] a figura 3A ilustra um diagrama de blocos de uma configu

ração de agregação de portadora simétrica-assimétrica de acordo com 

um exemplo;

[0014] a figura 3B ilustra um diagrama de blocos de uma configu
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ração de agregação de portadora assimétrica-simétrica de acordo com 

um exemplo;

[0015] a figura 4 ilustra um diagrama de blocos dos recursos de 

quadro de rádio de uplink (por exemplo, uma grade de recursos) de 

acordo com um exemplo;

[0016] a figura 5 ilustra um diagrama de blocos de saltos de fre

quência para um canal de controle de uplink físico (PUCCH) de acordo 

com um exemplo;

[0017] a figura 6 ilustra uma tabela de tipos de relatório do canal 

de controle de uplink físico (PUCCH) por modo de relatório e estado do 

modo do PUCCH de acordo com um exemplo;

[0018] a figura 7A ilustra um diagrama de blocos de uma rede ho

mogênea utilizando um sistema de multipontos coordenados (CoMP) 

intra-site (por exemplo, cenário de CoMP 1) de acordo com um exem

plo;

[0019] a figura 7B ilustra um diagrama de blocos de uma rede ho

mogênea com transmissão de alta potência utilizando um sistema de 

multipontos coordenados (CoMP) inter-site (por exemplo, cenário de 

CoMP 2) de acordo com um exemplo;

[0020] a figura 7C ilustra um diagrama de blocos de um sistema de 

multipontos coordenados (CoMP) em uma rede heterogênea com nós 

de baixa potência (por exemplo, cenários de CoMP 3 ou 4) de acordo 

com um exemplo;

[0021] a figura 8 mostra a funcionalidade do circuito de computa
ção de um equipamento de usuário (UE) operável para relatar informa

ções periódicas sobre o estado do canal (CSI) configurado em um mo

do de transmissão especificado de acordo com um exemplo;

[0022] a figura 9 mostra um fluxograma de um método de relatório 

de informações periódicas sobre o estado do canal (CSI) em um cená

rio de multipontos coordenados (CoMP) em um dispositivo sem fio de
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acordo com um exemplo;

[0023] a figura 10 ilustra um diagrama de blocos de um nó de ser

vidor, de um nó de coordenação e um dispositivo sem fio, de acordo 

com um exemplo; e

[0024] a figura 11 ilustra um diagrama de um dispositivo sem fio 

(por exemplo, UE) de acordo com um exemplo.

[0025] A referência será agora feita aos exemplos das modalida

des ilustradas, e será utilizada aqui uma linguagem específica na des

crição deles. Deve-se entender, entretanto, que não se pretende esta

belecer nenhuma limitação ao escopo da invenção.

DESCRIÇÃO DETALHADA

[0026] Antes de a presente invenção ser divulgada e descrita, de

ve-se entender que ela não se limita a estruturas, etapas de processos 

ou materiais específicos aqui divulgados, mas estende-se aos equiva

lentes deles, como será reconhecido pelos especialistas das áreas en

volvidas. Deve-se também entender que a terminologia aqui emprega

da é usada com o propósito exclusivo de descrever os exemplos espe

cíficos e não tem a finalidade de ser limitadora. Os mesmos números 

de referência em diversos desenhos representam os mesmos elemen

tos. Os números apresentados nos fluxogramas e nos processos são 

fornecidos para fins de clareza ao ilustrar as etapas e as operações e 

não indicam, necessariamente, uma ordem ou sequência específicas. 

EXEMPLOS DE MODALIDADES

[0027] Há uma visão geral inicial das modalidades da tecnologia 
fornecida a seguir e, em seguida, as aplicações específicas da tecno

logia são descritas em mais detalhes. O resumo inicial tem como fina

lidade auxiliar o leitor no entendimento mais rápido da tecnologia, mas 

não pretende identificar recursos principais ou recursos essenciais da 

tecnologia, nem tem a finalidade de limitar o escopo do assunto reivin
dicado.
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[0028] Um aumento na quantidade de transmissão de dados sem 

fio criou o congestionamento em redes sem fio usando espectro licen

ciado para fornecer serviços de comunicação sem fio para dispositivos 

sem fio, como smartphones e tablets. O congestionamento é especi

almente evidente em locais de alta densidade e elevado uso como lo

cais urbanos e universidades.

[0029] Uma técnica para o fornecimento de capacidade de largura 

de banda adicional aos dispositivos sem fio é a agregação de portado

ra de várias larguras de banda menores, a fim de formar um canal de 

banda larga virtual em um dispositivo sem fio (por exemplo, UE). Na 

agregação de portadora (CA), várias componentes portadoras (CC) 

podem ser agregadas e usadas em conjunto para transmissão de/para 

um único terminal. As portadoras podem ser sinais em domínios de 

frequência permitidos nos quais as informações são inseridas. A quan

tidade de informações que podem ser inseridas em uma portadora po

de ser determinada pela largura de banda da portadora agregada no 

domínio de frequência. Frequentemente, os domínios de frequência 

permitidos são limitados com relação à largura de banda. As limitações 

de largura de banda podem aumentar muito quando uma quantidade 

grande de usuários está usando simultaneamente a largura de banda 

nos domínios de frequência permitidos.

[0030] A figura 1 ilustra a largura de banda de uma portadora, a 

largura de banda do sinal ou uma componente portadora (CC) que po

de ser usada pelo dispositivo sem fio. Por exemplo, as larguras de 

banda da CC da LTE podem incluir: 1,4 MHz 210, 3 MHz 212, 5 MHz 

214, 10 MHz 216, 15 MHz 218 e 20 MHz 220. A CC de 1,4 MHz pode 
incluir 6 blocos de recurso (resource blocks, RBs) consistindo em 72 

subportadoras. A CC de 3 MHz pode incluir 15 RBs consistindo em 180 

subportadoras. A CC de 5 MHz pode incluir 25 RBs consistindo em 300 

subportadoras. A CC de 10 MHz pode incluir 50 RBs consistindo em 

Petição 870160066838, de 11/11/2016, pág. 15/75



8/42

600 subportadoras. A CC de 15 MHz pode incluir 75 RBs consistindo 

em 900 subportadoras. A CC de 20 MHz pode incluir 100 RBs consis

tindo em 1200 subportadoras.

[0031] A agregação de portadora (CA) permite a comunicação si
multânea de vários sinais de portadora entre o dispositivo sem fio do 

usuário e um nó. É possível usar várias portadoras diferentes. Em al

gumas instâncias, as portadoras podem ser de diferentes domínios de 

frequências permitidas. A agregação de portadora fornece uma opção 

mais ampla aos dispositivos sem fio, permitindo a obtenção de mais 

largura de banda. A maior largura de banda pode ser usada para 

transmitir operações que usam muita largura de banda, como strea

ming de vídeo ou comunicação de grandes arquivos de dados.

[0032] A figura 2A ilustra um exemplo de agregação de portadora 

de portadoras contínuas. No exemplo, três portadoras estão localiza

das de forma contígua ao longo de uma banda de frequência. Cada 

portadora pode ser chamada de componente portadora. Em um tipo 

contínuo de sistema, as componentes portadoras estão localizadas ao 

lado umas das outras e normalmente podem estar localizadas dentro 
de uma única banda de frequência (por exemplo, banda A). Uma ban

da de frequência pode ser um intervalo de frequências selecionado no 

espectro eletromagnético. As bandas de frequência selecionadas são 

designadas para o uso com comunicações sem fio, como a telefonia 

sem fio. Determinadas bandas de frequência pertencem ou são loca

das por uma provedora de serviço sem fio. Cada componente portado

ra adjacente pode ter a mesma largura de banda ou larguras de banda 

diferentes. Uma largura de banda é uma parte selecionada da banda 

de frequência. Tradicionalmente, a telefonia sem fio é conduzida den

tro de uma banda de frequência única. Na agregação de portadora 

contígua, somente um módulo de transformada rápida de Fourier 

(FFT) e/ou um front-end de rádio pode ser usado. As componentes 
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portadoras contíguas podem ter características de propagação seme

lhantes, que podem usar relatórios e/ou módulos de processamento 
semelhantes.

[0033] As figuras 2B-2C ilustram um exemplo de agregação de 
portadora de componentes portadoras não contínuas. As componentes 

portadoras não contínuas podem ser separadas ao longo do intervalo 

de frequência. Cada componente portadora pode até mesmo estar lo

calizada em bandas de frequência diferentes. A agregação de portado

ra não contígua pode fornecer a agregação de um espectro fragmen

tado. A agregação de portadora não contígua intrabanda (ou de banda 

única) fornece agregação de portadora não contígua dentro da mesma 

banda de frequência (por exemplo, banda A), conforme ilustrado na 

figura 2B. A agregação de portadora não contígua interbanda (ou de 

múltiplas bandas) fornece uma agregação de portadora não contígua 

dentro de bandas de frequência diferentes (por exemplo, bandas A, B 

ou C), conforme ilustrado na figura 2C. A habilidade de usar as com

ponentes portadoras em bandas de frequência diferentes pode permitir 

o uso mais eficiente da largura de banda disponível e aumenta o ren

dimento específico dos dados agregados.

[0034] A agregação de portadora simétrica (ou assimétrica) de re

de pode ser definida por uma quantidade de componentes portadoras 

de downlink (DL) e de uplink (UL) oferecidas por uma rede em um se
tor. A agregação de portadora simétrica (ou assimétrica) no UE pode 

ser definida por uma quantidade de componentes portadoras de down

link (DL) e de uplink (UL) configuradas para um UE. O número de CCs 

de DL pode ser pelo menos o número de CCs de UL. Um bloco de in

formações do sistema do tipo 2 (SIB2) pode fornecer a interconexão 

específica entre o DL e o UL. A figura 3A ilustra um diagrama de blocos 

de uma configuração de agregação de portadora simétrica-assimétrica, 

na qual a agregação de portadora é simétrica entre o DL e o UL para a 
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rede, e assimétrica entre o DL e o UL para o UE. A figura 3B ilustra um 

diagrama de blocos de uma configuração de agregação de portadora 
assimétrica-simétrica, na qual a agregação de portadora é assimétrica 

entre o DL e o UL para a rede, e simétrica entre o DL e o UL para o 

UE.

[0035] Uma componente portadora pode ser usada para transpor

tar informações do canal por meio de uma estrutura de quadro de rádio 

transmitida na camada física (PHY), em uma transmissão de uplink 

entre um nó (por exemplo, eNodeB) e o dispositivo sem fio (por exem

plo, UE), usando uma estrutura de quadros de evolução de longo pra

zo (LTE) genérica, conforme ilustrado na figura 4. Embora uma estrutu
ra de quadros de LTE esteja ilustrada, também é possível usar uma 

estrutura de quadros para o padrão IEEE 802.16 (WiMax), o padrão 

IEEE 802.11 (Wi-Fi) ou outro tipo de padrão de comunicação usando 

SC-FDMA ou OFDMA.

[0036] A figura 4 ilustra uma estrutura de quadro de rádio de 

uplink. No exemplo, é possível configurar um quadro de rádio 100 de 

um sinal usado para transmitir informações de controle ou dados que 

podem ser configurados para ter uma duração, Tf, de 10 milissegundos 

(ms). Cada quadro de rádio pode ser segmentado ou dividido em dez 

subquadros 110i com 1 ms de duração cada um. Cada subquadro po

de ser ainda dividido em dois slots 120a e 120b, cada um com uma 

duração, Tslot, de 0,5 ms. Cada slot para uma componente portadora 

(CC) usada pelo nó e pelo dispositivo sem fio pode conter diversos 
blocos de recurso (RBs) 130a, 130b, 130i, 130m e 130n baseados na 

largura de banda de frequência da CC. Cada RB (RB físico, ou PRB) 

130i pode incluir subportadoras 136 de 12 kHz a 15 kHz (no eixo de 

frequência) e 6 ou 7 símbolos de SC-FDMA 132 (no eixo de tempo) por 

subportadora. O RB pode usar sete símbolos de SC-FDMA se um pre

fixo cíclico curto ou normal for utilizado. O RB pode usar seis símbolos 
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de SC-FDMA se um prefixo cíclico estendido for usado. O bloco de re

curso pode ser associado a 84 elementos de recursos (REs) 140i utili

zando prefixação cíclica curta ou normal, ou pode ser associado a 72 

REs (não mostrados) utilizando-se prefixação cíclica estendida. O RE 

pode ser uma unidade de um símbolo SC-FDMA 142 por uma subpor- 

tadora (ou seja, 15 kHz) 146. Cada RE é capaz de transmitir dois bits 

150a e 150b de informação, no caso de modulação por deslocamento 

de fase em quadratura (QPSK). Podem ser usados outros tipos de 

modulação, como modulação de amplitude em quadratura 16 (QAM) 

ou QAM 64 para transmitir um número maior de bits em cada RE, ou 

modulação por deslocamento bifásico (BPSK) para transmitir um nú

mero menor de bits (um único bit) em cada RE. O RB pode ser confi

gurado para uma transmissão de uplink do dispositivo sem fio até o nó. 

[0037] Os sinais de referência (RS) podem ser transmitidos por 

símbolos de SC-FDMA por meio de elementos de recurso nos blocos 

de recurso. Os sinais de referência (ou sinais ou tons piloto) podem ser 

um sinal conhecido utilizado por vários motivos, como, por exemplo, 

para sincronizar o tempo, estimar um canal e/ou um ruído no canal. Os 

sinais de referência podem ser recebidos e transmitidos pelos disposi

tivos sem fio ou nós. Vários tipos de sinais de referência (RS) podem 

ser usados em um RB. Por exemplo, em sistemas LTE, os tipos de si

nais de referência de uplink podem incluir um sinal de referência sono

ro (SRS) e um sinal de referência específico ao UE (RS específico ao 

UE ou UE-RS) ou um sinal de referência de demodulação (DM-RS). 

Em sistemas LTE, os tipos de sinais de referência de downlink podem 

incluir sinais de referência de informações sobre o estado do canal 

(CSI-RS) que podem ser medidos por um dispositivo sem fio para for

necer relatórios de CSI em um canal.

[0038] Um sinal ou canal de uplink pode incluir dados em um Ca

nal compartilhado de uplink físico (PUSCH) ou informações de controle 
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em um Canal de controle de uplink físico (PUCCH). Na LTE, o canal 

físico de uplink (PUCCH) que transporta as informações de controle de 

uplink (UCI) pode incluir relatórios com informações sobre o estado de 

canal (CSI), confirmação/confirmação negativa (ACKnowledg- 

ment/Negative ACKnowledgment, ACK/NACK) de solicitação de repeti

ção automática híbrida (HARQ) e solicitações de agendamento (sche

duling requests, SR) de uplink.

[0039] O dispositivo sem fio pode enviar informações aperiódicas 

de CSI utilizando o PUSCH ou pode enviar informações periódicas de 

CSI utilizando o PUCCH. O PUCCH pode suportar múltiplos formatos 

(ou seja, formato PUCCH) com diversos esquemas de modulação e 

codificação (modulation and coding schemes, MCS), conforme exibido 

para LTE na Tabela 1. Por exemplo, o formato 3 de PUCCH pode ser 

usado para transmitir um HARQ-ACK de vários bits, que pode ser usa

do para agregação de portadora.

Tabela 1

Formato de PUCCH Esquema de modula
ção

Número de bits por 
subquadro, Mbit

1 N/D N/D
1a BPSK 1
1b QPSK 2
2 QPSK 20

2a QPSK+BPSK 21
2b QPSK+QPSK 22
3 QPSK 48

[0040] Em outro exemplo, o formato 2 de PUCCH pode usar os 

saltos de frequência, conforme ilustrado na figura 5. Os saltos de fre

quência podem ser um método para transmitir sinais de rádio ao pas

sar rapidamente uma portadora entre vários canais de frequência utili

zando uma sequência pseudoaleatória ou uma frequência especificada 

conhecida pelo transmissor (por exemplo, o UE em um uplink) e pelo 
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receptor (por exemplo, o eNB no uplink). Os saltos de frequência po

dem permitir que o UE explore as diversas frequências de um canal de 

banda larga usado em LTE em um uplink enquanto mantém uma alo

cação contígua (no domínio de tempo).

[0041] O PUCCH pode incluir vários relatórios com informações 

sobre o estado do canal (CSI). Os componentes de CSI nos relatórios 

de CSI podem incluir um indicador de qualidade do canal (channel 

quality indicator, CQI), um indicador de matriz de pré-codificação (pre

coding matrix indicator, PMI), um indicador de tipo de pré-codificação 

(precoding type indicator, PTI) e/ou um tipo envio de informações de 

indicador de categoria (rank indication, RI). O CQI pode ser sinalizado 

para o eNodeB por meio de um UE para indicar uma taxa de transfe

rência de dados adequada, como o valor de um esquema de modula

ção e codificação (MCS), para transmissões de downlink. Essas 

transmissões podem se basear na medição dos sinais de downlink re

cebidos sobre a relação de sinal-interferência + ruído (SINR) e conhe

cimento das características do receptor do UE. O PMI pode ser um si
nal retornado pelo UE para comportar operações com múltiplas entra

das e múltiplas saídas (multiple-input multiple-output, MIMO). O PMI 

pode corresponder a um índice do pré-codificador (em um livro de có

digos compartilhado pelo UE e eNodeB), que pode maximizar a um 

número global de bits de dados que podem ser recebidos em todas 

camadas de transmissão espacial do downlink. O PTI pode ser usado 

para fazer a distinção entre ambientes de variação de volume lentos e 

rápidos. O RI pode ser sinalizado para o eNodeB por meio de UEs 

configurados para modos de transmissão PDSCH 3 (por exemplo, mul- 

tiplexação espacial de circuito aberto) e 4 (por exemplo, multiplexação 
espacial de circuito fechado). O RI pode corresponder a um número de 

camadas de transmissão úteis para a multiplexação espacial (com ba

se nas estimativas do UE em relação ao canal de downlink), permitin
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do que o eNodeB adapte as transmissões PDSCH de forma adequada. 

[0042] A granularidade de um relatório CQI pode ser dividida em 

três níveis: banda larga, subfaixas selecionadas do UE e subfaixa con

figurada de camadas mais altas. O relatório CQI de banda larga pode 

oferecer um valor de CQI para toda uma largura de banda de sistema 

de downlink. O relatório CQI de subfaixas selecionadas do UE pode 

dividir a largura de banda do sistema em várias subfaixas, no qual o 

UE pode selecionar um conjunto de subfaixas preferidas (as melhores 

subfaixas M) e, em seguida, relatar um valor de CQI para a banda lar

ga e um valor de CQI diferencial para o conjunto (supondo que a 

transmissão seja apenas nas subfaixas M selecionadas). O relatório 

CQI de subfaixa configurada de camadas mais altas pode oferecer 

uma granularidade mais elevada. No relatório CQI de subfaixa configu

rada de camadas mais altas, o dispositivo sem fio pode dividir toda a 

largura de banda do sistema em várias subfaixas e, em seguida, rela

tar um valor de CQI para a banda larga e vários valores de CQI dife

renciais, como um para cada subfaixa.

[0043] O UCI transportado pelo PUCCH pode usar vários tipos de 

envio de informações do PUCCH (ou tipos de envio de informações 

CQI/PMI e RI) para especificar quais relatórios CSI estão sendo 
transmitidos. Por exemplo, o envio de informações do PUCCH de Tipo 

1 é compatível com o retorno de CQI para subfaixas selecionadas do 

UE; o de Tipo 1a é compatível com o retorno de CQI de subfaixas e 

segundo PMI; os de Tipo 2, Tipo 2b e Tipo 2c são compatíveis com o 

retorno de CQI de banda larga e PMI; o Tipo 2a é compatível com o 

retorno de PMI de banda larga; o de Tipo 3 é compatível com o retorno 

de RI; o de Tipo 4 é compatível com CQI de banda larga; o de Tipo 5 é 

compatível com o retorno de RI e PMI de banda larga; e o de Tipo 6 é 

compatível com o retorno de RI e PTI.

[0044] Diferentes componentes de CSI podem ser incluídos, com 
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base no tipo de envio de informações do PUCCH. Por exemplo, o RI 

pode ser incluído em relatórios do PUCCH de tipo 3, 5 ou 6. O PTI de 

banda larga pode ser incluído no envio de informações do PUCCH de 

tipo 6. O PTI de banda larga pode ser incluído em envios de informa

ções do PUCCH de tipo 2a ou 5. O CQI de banda larga pode ser inclu

ído em envios de informações do PUCCH de tipo 2, 2b, 2c ou 4. O CQI 

de subfaixa pode ser incluído em envios de informações do PUCCH de 

tipo 1 ou 1a.

[0045] Os tipos de relatório CQI/PMI e RI (PUCCH) com períodos 

e deslocamentos distintos podem ser compatíveis com os modos de 

relatório de CSI do PUCCH, ilustrados na tabela da figura 5. A figura 5 
ilustra um exemplo de LTE para o tipo de relatório de PUCCH e tama

nho de carga de dados por modo de estado e modo de relatório de 

PUCCH.

[0046] As informações de CSI relatadas podem variar com base 
nos cenários de transmissão do downlink utilizados. Os diversos cená

rios para o downlink podem ser refletidos em diferentes modos de 

transmissão (transmission modes, TMs). Por exemplo, em LTE, o TM 1 

pode usar uma única antena de transmissão; o TM 2 pode usar a di

versidade de transmissão; o TM 3 pode usar multiplexação espacial de 

circuito aberto com diversidade de atraso cíclico (cyclic delay diversity, 

CDD); o TM 4 pode usar multiplexação espacial de circuito fechado; o 

TM 5 pode usar MIMO de múltiplos usuários (MU-MIMO); o TM 6 pode 

usar multiplexação espacial de circuito fechado usando uma única ca

mada de transmissão; o TM 7 pode usar a formação de feixes (beam

forming) com RS específico ao UE; o TM 8 pode usar a formação de 

feixes (beamforming) de uma ou duas camadas com RS específico ao 

UE; e o TM 9 pode usar uma transmissão com múltiplas camadas para 

suportar MIMO de usuário único (SU-MIMO) de circuito fechado ou 

agregação de portadora. Em um exemplo, o TM 10 pode ser usado 
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para sinalização de multipontos coordenados (CoMP), como o proces

samento conjunto (joint processing, JP), a seleção de ponto dinâmico 

(dynamic point selection, DPS) e/ou o agendamento coordenado/for- 

mação de feixes (beamforming) coordenada (CS/CB).

[0047] Cada modo de transmissão pode usar vários modos de re

latório de CSI do PUCCH, caracterizado pelo fato de que cada modo 

de relatório de CSI do PUCCH pode representar diferentes tipos de 

retorno de CQI e PMI, conforme exibido para LTE na Tabela 2.

Tabela 2

Tipo de retorno de PMI
Sem PMI Único PMI

CQ
I d

o P
UC

CH
 

Ti
po

 de
 re

to
rn

o Banda larga 
(CQI de banda larga) Modo 1-0 Modo 1-1

UE selecionado 
(CQI de subfaixa) Modo 2-0 Modo 2-1

[0048] Por exemplo, em LTE, os TMs 1, 2, 3 e 7 podem usar mo

dos de relatório de CSI do PUCCH 1-0 ou 2-0; os TMs 4, 5 e 6 podem 

usar modos de relatório de CSI do PUCCH 1-1 ou 2-1; o TM 8 pode 

usar modos de relatório de CSI do PUCCH 1-1 ou 2-1 se o UE estiver 

configurado com o relatório de PMI/RI, ou modos de relatório de CSI 

do PUCCH 1-0 ou 2-0 se o UE não estiver configurado com o relatório 

de PMI/RI; e os TMs 9 e 10 podem usar modos de relatório de CSI do 

PUCCH 1-1 ou 2-1 se o UE estiver configurado com o relatório de 

PMI/RI e o número de portas CSI-RS for maior que um, ou modos de 

relatório de CSI do PUCCH 1-0 ou 2-0 se o UE não estiver configurado 

com o relatório do PMI/RI ou o número de portas CSI-RS for igual a 

um. Com base no esquema de transmissão do downlink (por exemplo, 

modo de transmissão), um UE pode gerar mais relatórios de CSI do 

que o permitido para ser transmitido aos nós (por exemplo, eNBs) sem 

gerar interferências ou colisões de sinal. O dispositivo sem fio (por 
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exemplo, UE) pode determinar quais relatórios de CSI manter e trans

mitir e quais formatar ou descartar (e não transmitir) para evitar coli
sões nos subquadros.

[0049] No relatório de CSI, o formato 2 de PUCCH pode transmitir 

de 4 a 11 bits de CSI (CQI/PMI/PTI/RI) do UE para o eNB. Na agrega

ção de portadora, cada célula servidora pode ser configurada de forma 

independente pela sinalização de controle de recursos de rádio (RRC) 

relacionada a uma configuração de CSI, como uma periodicidade, um 

deslocamento inicial ou um modo do PUCCH. No entanto, a transmis

são de CSI usando o formato 2 de PUCCH só pode ser realizada em 

células primárias. Em um exemplo usando o formato 2 de PUCCH, um 

relatório de CSI de uma célula servidora especificada pode ser trans

mitido enquanto os relatórios de CSI restantes de outras células servi

doras podem ser diminuídas quando mais de um relatório de CSI de 

várias células servidoras forem passíveis de colidir umas com as ou
tras em um mesmo subquadro. Formatar os relatórios de CSI de ou

tras células servidoras pode impedir a colisão de relatórios de CSI no 

mesmo subquadro. Em um exemplo, os critérios usados para determi

nar a prioridade de um relatório de CSI periódico transmitido e os rela

tórios de CSI periódicos que são diminuídos podem ser baseados em 

um tipo de relatório de PUCCH com uma prioridade mais baixa do tipo 

de relatório de CSI sendo diminuída. Os relatórios de PUCCH de tipos 

3, 5, 6 e 2a podem ter uma prioridade superior ou mais alta e os relató

rios de PUCCH de tipos 2, 2b, 2c e 4 podem ter uma prioridade ime

diata ou prioridade secundária, e os tipos de relatórios de PUCCH de 

tipos 1 e 1a podem ter uma prioridade de terceiro nível ou mais baixa. 

Assim, o UE pode formatar os relatórios de CSI com relatórios de 
PUCCH de tipos 1 e 1a, de prioridade primária. Depois, formatar os 

relatórios de CSI com relatórios de PUCCH de tipos 2, 2b, 2c e 4, de 

prioridade secundária, e, em seguida, formatar todos os relatórios de 
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CSI com relatórios de PUCCH de tipos 3, 5, 6 e 2a de número superior 

aos relatórios de CSI que serão transmitidos. Em um exemplo, um re

latório de CSI pode ser gerado para cada componente portadora 

(component carrier, CC). Cada CC pode ser representada por um índi

ce de célula servidora (ou seja, ServCellIndex). Entre os relatórios de 

CSI que têm tipos de relatório com a mesma prioridade (por exemplo, 

relatórios de PUCCH de tipos 3, 5, 6 e 2a), a prioridade de uma célula 

pode formatar conforme o índice de célula servidora correspondente 

(ou seja, ServCellIndex) aumenta (ou seja, o índice de célula mais bai

xo tem prioridade mais alta).

[0050] Em outro exemplo, a prioridade do relatório de CSI pode 

ser baseada no componente de CSI, caracterizado pelo fato de o rela

tório de RI e PMI de banda larga ter uma prioridade mais alta em rela

ção ao relatório de CQI e o relatório de CQI de banda larga ter uma 

prioridade mais alta em relação ao relatório de CQI de subfaixas. O RI 

pode ter prioridade mais alta porque o RI pode oferecer informações 

gerais sobre as condições de um canal de rede. Em um exemplo, o 

PMI e CQI podem ser dependentes do RI. O CQI de banda larga pode 

ter uma prioridade mais alta que o CQI de subfaixa uma vez que o CQI 

de banda larga pode fornecer informações gerais sobre a qualidade ou 

sobre situações extremas de um canal, enquanto que o CQI de subfai

xa fornece informações menos abrangentes sobre a qualidade do ca

nal de subfaixa.

[0051] Em um exemplo, outros relatórios de CSI podem ser gera

dos em um sistema de multipontos coordenados (CoMP). Podem ser 

utilizados outros critérios para formatar relatórios de CSI em sistemas 

CoMP. Um sistema CoMP (também chamado de multi-eNodeB com 

múltiplas entradas e múltiplas saídas [MIMO]) pode ser usado para 

melhorar a redução de interferência. Podem ser usados pelo menos 

quatro cenários básicos para operações CoMP.
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[0052] A figura 7A ilustra um exemplo de uma área de coordena

ção 308 (delineada com uma linha em negrito) de um sistema CoMP 
intra-site em uma rede homogênea, que pode ilustrar o cenário de 

CoMP LTE 1. Cada nó 310A e 312B-G pode atender várias células (ou 
setores) 320A-G, 322A-G e 324A-G. A célula pode ser uma definição 

lógica gerada pelo nó ou pela área ou subárea de transmissão geográ

fica (em uma área total de cobertura) coberta pelo nó, caracterizada 

pelo fato de poder incluir uma identificação de célula específica (ID) 

que define os parâmetros da célula, como canais de controle, sinais de 

referência e frequências de portadoras de componentes (CC). Ao co

ordenar a transmissão entre várias células, a interferência de outras 

células pode ser reduzida e a potência recebida do sinal desejado po

de ser aumentada. Os nós que estão fora do sistema CoMP podem ser 

nós de não cooperação 312B-G. Em um exemplo, o sistema CoMP 

pode ser ilustrado como diversos nós de cooperação (não exibidos) 

cercados por vários nós de não cooperação.

[0053] A figura 7B ilustra um exemplo de um sistema CoMP inter

site com unidades de banda base (RRHs) de alta potência em uma 

rede homogênea, que pode ilustrar o cenário de CoMP LTE 2. Uma 

área de coordenação 306 (delineada com uma linha em negrito) pode 

incluir eNBs 310A e RRHs 314H-M, sendo que cada RRH pode ser 

configurado para se comunicar com o eNB por meio de um link de 

backhaul (link óptico ou por cabo). Os nós de cooperação podem inclu

ir eNBs e RRHs. Em um sistema CoMP, os nós podem ser agrupados 
com outros nós de cooperação em células adjacentes, em que os nós 

de cooperação de várias células podem transmitir sinais para o dispo
sitivo sem fio 302 e receber sinais do dispositivo sem fio. Os nós de 

cooperação podem coordenar a transmissão/recepção de sinais a par

tir do/para o dispositivo sem fio 302 (por exemplo, UE). O nó de coope

ração de cada sistema CoMP pode ser incluído em um conjunto de 
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coordenação. Um relatório de CSI pode ser gerado em um processo 

de CSI com base em transmissões de cada conjunto de coordenação. 

[0054] A figura 7C ilustra um exemplo de um sistema CoMP com 

nós de baixa potência (low power nodes, LPNs) em uma área de co

bertura de macrocélulas. A figura 7C pode ilustrar os cenários de 

CoMP LTE 3 e 4. No exemplo de CoMP intra-site ilustrado na figura 

7C, LPNs (ou RRHs) de um macronó 310A podem estar localizados 

em diversos locais no espaço e a coordenação CoMP pode estar den

tro de uma única macrocélula. Uma área de coordenação 304 pode 

incluir eNBs 310A e LPNs 380N-S, sendo que cada LPN pode ser con

figurado para se comunicar com o eNB por meio de um link de 

backhaul 332 (link óptico ou por cabo). Uma célula 326A de um ma

cronó pode, ainda, ser subdividida em subcélulas 330N-S. Os LPNs 

(ou RRHs) 380N-S podem transmitir e receber sinais para uma subcé- 

lula. Um dispositivo sem fio 302 pode estar na borda de uma subcélula 

(ou borda de célula) e a coordenação CoMP intra-site pode ocorrer en

tre os LPNs (ou RRHs) ou entre o eNB e os LPNs. No cenário de 

CoMP 3, os RRHs de baixa potência, que fornecem pontos de trans- 

missão/recepção dentro da área de cobertura da macrocélula, podem 

ter diversas IDs de célula na macrocélula. No cenário de CoMP 4, os 

RRHs de baixa potência, que fornecem pontos de transmis- 

são/recepção dentro da área de cobertura da macrocélula, podem ter 

uma ID de célula idêntica àquelas da macrocélula.

[0055] A transmissão CoMP de downlink (DL) pode ser dividida em 

duas categorias: agendamento coordenado ou formação de feixes 

(beamforming) coordenada (CS/CB ou CS/CBF) e processamento con

junto ou transmissão conjunta (JP/JT). No CS/CB, um determinado 

subquadro pode ser transmitido a partir de uma célula em um determi

nado dispositivo móvel de comunicação (UE) e o agendamento, inclu

indo a formação de feixes (beamforming) coordenada, é coordenado 
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de forma dinâmica entre as células para controlar e/ou reduzir a inter

ferência entre as várias transmissões. No processamento conjunto, 
várias células podem realizar a transmissão conjunta para um disposi

tivo móvel de comunicação (UE), caracterizado pelo fato de vários nós 

transmitem ao mesmo tempo utilizando o mesmo tempo e os mesmos 

recursos de frequência de rádio e/ou a seleção de célula dinâmica. 

Podem ser usados dois métodos para a transmissão conjunta: a 

transmissão não coerente, caracterizada pelo fato de usar recepção de 

combinação suave do sinal de OFDM; e a transmissão coerente, ca

racterizada pelo fato de realizar a pré-codificação entre as células para 

a combinação durante a fase no receptor. Ao coordenar e combinar 

sinais de várias antenas, o CoMP permite que os usuários móveis usu

fruam da qualidade e desempenho consistentes oferecido pelos servi

ços de alta largura de banda se o usuário móvel estiver próximo ao 

ponto central de uma célula ou nas bordas externas da célula.

[0056] Mesmo com uma única célula servidora (ou seja, um cená

rio de componente portadora única), vários relatórios periódicos de CSI 

podem ser transmitidos para o CoMP de DL. O relatório de PUCCH 

pode definir o formato e os recursos de uplink nos quais o CSI pode 

ser oferecido, ou seja, a configuração do relatório de PUCCH pode de

finir como transmitir o retorno de CSI. Para operações CoMP, a medi

ção do CSI pode ser definida por um "processo de CSI CoMP", que 

pode incluir a configuração de um canal e uma parte de interferência. 

Portanto, os diversos relatórios de CSI podem ser associados a vários 
processos. Por exemplo, a medição de CSI CoMP associada a um 

processo de CSI CoMP pode ser transmitida por meio de modos de 

retorno periódicos ou aperiódicos.

[0057] Os vários processos periódicos de CSI podem ser configu

rados pela rede por meio de determinadas IDs ou número de índice 

para facilitar os vários retornos periódicos de CSI. Conforme usado 
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aqui, o índice de processos de CSI (CSIProcessIndex ou CSIProces- 

sID) refere-se à realização de tais vários processos periódicos de CSI. 

Por exemplo, se uma célula servidora (por exemplo, nó servidor) confi

gurar três processos periódicos de CSI, a rede pode configurar três 
processos periódicos de CSI e o CSIProcessIndex pode ser numerado 

com 0, 1 e 2. Cada processo periódico de CSI pode ser configurado 

pela sinalização RRC de forma independente.

[0058] No LTE legado, apenas um relatório periódico de CSI pode 

ser transmitido pelo formato PUCCH 2, 2a ou 2b. Em um caso caracte

rizado pelo fato de mais de uma transmissão periódica de CSI coincidir 

em um subquadro, apenas um relatório periódico de CSI poderá ser 

transmitido e os relatórios periódicos de CSI restantes poderão ser di

minuídos. Embora os vários relatórios periódicos de CSI possam ser 

transmitidos no PUCCH com o formato 3 de PUCCH ou no PUSCH, a 

carga de dados máxima para o CSI periódico agregado ainda pode ser 

limitada. Por exemplo, até 22 bits de informação podem ser transmiti

dos por meio do formato 3 de PUCCH. Dessa forma, se o número de 

bits de CSI periódico agregado ultrapassarem 22 bits, os relatórios de 

CSI restantes podem ser diminuídos. Em um exemplo, se o formato 2 

de PUCCH é usado para transmissões periódicas de CSI, apenas um 

processo de CSI pode ser selecionado para a transmissão, indepen

dente do critério de capacidade.

[0059] Vários métodos podem ser usados para determinar qual 

processo de CSI ou relatório de CSI pode ser diminuído quando o 
CSIProcessID é utilizado. Para fins ilustrativos, consideramos o 

PUCCH com o formato 3 de PUCCH que pode transmitir vários CSIs. 

No entanto, o mesmo princípio pode ser usado em outros casos, como 

outros formatos de PUCCH ou PUSCH.

[0060] Se os bits de informação de CSI periódico agregado não 

ultrapassarem a capacidade máxima de um determinado formato de 
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PUCCH (por exemplo, formato 2 de PUCCH, formato 3 de PUCCH, 

PUSCH ou outros formatos), o CSI periódico agregado pode ser 
transmitido no formato de PUCCH correspondente. Caso contrário, (ou 

seja, se os bits de informação de CSI periódico agregado ultrapassa

rem a capacidade máxima de um determinado formato de PUCCH), os 

CSIs periódicos entre os processos de CSI podem ser selecionados de 

tal modo que a carga de dados de CSI periódico agregado seja um 

número maior de processos de CSI que não ultrapasse a capacidade 

máxima do formato de PUCCH usado no PUCCH. Por exemplo, se o 

número de processos de CSI for 5 e for usado o formato 3 de PUCCH, 

e se o número de bits de CSI for 11 para cada processo de CSI, o CSI 
para apenas dois processos de CSI deverá ser transmitido no formato 

3 de PUCCH e os outros 3 processos de CSI restantes poderão ser 

diminuídos.

[0061] Podem ser usados vários métodos para determinar uma 
regra de prioridade para formatar processos e/ou relatórios de CSI. 

Podem ser usados o PUCCH por meio do formato 3 de PUCCH com 
transmissão de CSI com vários processos ou o formato 2 de PUCCH 

com um único processo de CSI. Por exemplo, se o PUCCH usa o for

mato 2 de PUCCH para transmissões periódicas de CSI, apenas um 

processo de CSI pode ser selecionado para a transmissão, indepen

dente do critério de capacidade.

[0062] Em um método (ou seja, método 1), a prioridade de reten

ção (ou formatação) dos processos de CSI em um subquadro de coli

são (ou um subquadro de possível colisão) pode primeiramente ser 

determinada pelo tipo de relatório de um PUCCH e/ou pelo modo de 
relatório de PUCCH. Um processo de CSI de prioridade primária ou 

mais alta pode ser oferecido ao relatório de PUCCH de tipos 3, 5, 6 e 

2a, em seguida, um processo de CSI de prioridade imediata ou secun

dária pode ser oferecido ao relatório de PUCCH de tipos 2, 2b, 2c e 4. 
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Depois, um processo de CSI de terceira ou de última prioridade pode 

ser oferecido ao relatório de PUCCH de tipos 1 e 1a.

[0063] Se o número agregado de bits de CSI ainda ultrapassa os 

22 bits com o formato 3 de PUCCH ou mais do que um processo de 

CSI continuar com o formato 2 de PUCCH, uma das duas regras pode 

ser usada. Usando uma primeira regra, uma prioridade de relatório de 

CQI/PMI/PTI/RI entre os processos de CSI com a mesma prioridade 

de modo e/ou tipos de relatório de PUCCH pode ser determinada com 
base no índice de processos do CSI (por exemplo, CSIProcessID). Por 

exemplo, a prioridade de uma ID de processo de CSI formata confor

me a ID de processo correspondente aumenta. Assim, uma ID de pro

cesso de CSI mais baixo pode ter uma prioridade mais alta. Usando 

uma segunda regra, a prioridade do processo de CSI pode ser configu

rado pela sinalização de RRC.

[0064] Em outro método (ou seja, método 2), uma prioridade de 

retenção (ou formatação) dos processos de CSI em um subquadro de 

colisão pode ser fornecida pela sinalização de RRC. Em um exemplo, 

a capacidade máxima do formato 2 de PUCCH pode ser de 11 bits, do 

formato 3 de PUCCH pode ser de 22 bits e o PUSCH pode ser de 55 

bits.

[0065] Também pode ser determinada uma prioridade de retenção 

(ou formatação) dos relatórios de CSI para um uso simultâneo de 
agregação de portadora (utilizando um ServCellIndex) e cenários de 

CoMP (utilizando um CSIProcessID ou CSIProcessIndex), como o mo

do de transmissão 10. As prioridades de formatação de relatórios de 

CSI podem ser definidas considerando uma portadora e um domínio 

de processo de CSI.
[0066] Por exemplo, em um método (ou seja, método A), a priori

dade dos processos de CSI e da componente portadora usada para 

formatar (ou reter) relatórios de CSI em um subquadro de colisão (ou 
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um subquadro de possível colisão) pode primeiro se basear em um 

tipo de relatório de PUCCH e/ou um modo de relatório de PUCCH. Um 

processo de CSI de prioridade primária ou mais alta pode ser oferecido 

ao relatório de PUCCH de tipos 3, 5, 6 e 2a, em seguida, um processo 

de CSI de prioridade imediata ou secundária pode ser oferecido ao re

latório de PUCCH de tipos 2, 2b, 2c e 4. Depois, um processo de CSI 

de terceira ou de última prioridade pode ser oferecido ao relatório de 

PUCCH de tipos 1 e 1a.

[0067] Se um número agregado de bits de CSI ainda ultrapassar 

os 22 com o formato 3 de PUCCH ou mais do que um processo de CSI 

ainda estiver com o formato 2 de PUCCH, uma de três regras pode ser 

usada. Usando uma primeira regra, uma prioridade de relatório de 

CQI/PMI/PTI/RI entre as células servidoras com a mesma prioridade 

de modo e/ou tipos de relatório de PUCCH pode ser determinada com 

base nos índices de células servidoras (por exemplo, ServCellIndex). A 

prioridade de uma célula pode formatar conforme o índice de uma cé

lula servidora correspondente aumenta.

[0068] Se o número agregado de bits de CSI ainda ultrapassar os 

22 com o formato 3 de PUCCH ou mais do que um processo de CSI 

ainda estiver com o formato 2 de PUCCH, as prioridades de relatório 

de CQI/PMI/PTI/RI entre os processos de CSI com a mesma priorida

de de modo e/ou tipos de relatório de PUCCH e com o mesmo índice 

de célula servidora podem ser determinadas com base nos índices de 

processos de CSI (por exemplo, CSIProcessID ou CSIProcessIndex). 

A prioridade de um índice de processos de CSI pode formatar confor

me o índice de um processo de CSI correspondente aumenta.

[0069] Usando uma segunda regra, as prioridades de relatório de 

CQI/PMI/PTI/RI entre os processos de CSI para cada célula servidora 

com a mesma prioridade de modo e/ou tipos de relatório de PUCCH 

podem ser determinadas com base nos índices de processos de CSI 
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(por exemplo, CSIProcessID ou CSIProcessIndex). A prioridade de um 

índice de processos de CSI pode formatar conforme o índice de um 

processo de CSI correspondente aumenta.

[0070] Se o número agregado de bits de CSI ainda ultrapassar os 

22 com o formato 3 de PUCCH ou mais do que um processo de CSI 

ainda estiver com o formato 2 de PUCCH, as prioridades de relatório 

de CQI/PMI/PTI/RI entre as células servidoras com a mesma priorida

de de modo e/ou tipos de relatório de PUCCH e com o mesmo índice 

de processos de CSI podem ser determinadas com base nos índices 

de células servidoras (por exemplo, ServCellIndex). A prioridade de 

uma célula pode formatar conforme o índice de uma célula servidora 

correspondente aumenta.

[0071] Usando uma terceira regra, a prioridade entre as CCs usa
das na agregação de portadora e/ou índices de processos de CSI utili

zados em cenários de CoMP pode ser configurada pela sinalização de 

RRC.

[0072] Em outro método (ou seja, método B), todas as prioridades 

dos processos de CSI usados em cenários de CoMP e a componente 

portadora usada na agregação de portadora podem ser configuradas 

pela sinalização de RRC.

[0073] Em outro método (ou seja, método C), o índice de proces

sos de CSI pode ser exclusivamente definido pelas células servidoras 
e processos de CSI (ou seja, o índice de processos de CSI exclusivo 

pode ser a combinação do CSIProcessIndex e do ServCellIndex). Em 

um exemplo, o índice de processo de CSI pode ser determinado e co

municado pela sinalização de RRC. Por exemplo, com duas agrega

ções de células servidoras e três processos de CSI por célula servido

ra, o número total de processos de CSI pode ser exclusivamente defi

nido por 6 processos de CSI (ou seja, por processo de CSI 0, 1, 2, 3, 4 

e 5).
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[0074] Usando um índice de processo de CSI exclusivo, a priori

dade dos processos de CSI usada para formatar (ou reter) relatórios 

de CSI em um subquadro de colisão (ou em um subquadro de possível 

colisão) pode primeiro se basear em um tipo de relatório de PUCCH 

e/ou em um modo de relatório de PUCCH. Um processo de CSI de 

prioridade primária ou mais alta pode ser oferecido ao relatório de 

PUCCH de tipos 3, 5, 6 e 2a, em seguida, um processo de CSI de prio

ridade imediata ou secundária pode ser oferecido ao relatório de 

PUCCH de tipos 2, 2b, 2c e 4. Depois, um processo de CSI de terceira 

ou de última prioridade pode ser oferecido ao relatório de PUCCH de 

tipos 1 e 1a.

[0075] Se um número agregado de bits de CSI ainda ultrapassar 

os 22 com o formato 3 de PUCCH ou mais do que um processo de CSI 

ainda estiver com o formato 2 de PUCCH, as prioridades de relatório 

de CQI/PMI/PTI/RI entre os processos de CSI com a mesma priorida

de de modo e/ou tipos de relatório de PUCCH podem ser determina

das com base nos índices de processos de CSI (por exemplo, CSIPro- 

cessID ou CSIProcessIndex). A prioridade de um índice de processos 

de CSI pode formatar conforme o índice de um processo de CSI cor

respondente aumenta.
[0076] Em outro método (ou seja, método D), um índice de pro

cessos de CSI padrão pode ser definido em cada célula servidora. Ca

da índice de processos de CSI padrão pode ter uma prioridade mais 

alta por cada célula servidora. Usando um índice de processos de CSI 

padrão para cada célula servidora, a prioridade dos processos de CSI 

usados para formatar (ou reter) relatórios de CSI em um subquadro de 

colisão (ou um subquadro de possível colisão) pode primeiro se basear 

em um tipo de relatório de PUCCH e/ou um modo de relatório de 

PUCCH. Um processo de CSI de prioridade primária ou mais alta pode 

ser oferecido ao relatório de PUCCH de tipos 3, 5, 6 e 2a, em seguida, 
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um processo de CSI de prioridade imediata ou secundária pode ser 

oferecido ao relatório de PUCCH de tipos 2, 2b, 2c e 4. Depois, um 

processo de CSI de terceira ou de última prioridade pode ser oferecido 

ao relatório de PUCCH de tipos 1 e 1a.

[0077] Se um número agregado de bits de CSI ainda ultrapassar 

os 22 com o formato 3 de PUCCH ou mais do que um processo de CSI 

ainda estiver com o formato 2 de PUCCH, as prioridades de relatório 

de CQI/PMI/PTI/RI entre os processos de CSI padrão com a prioridade 

de modo e/ou tipos de relatório de PUCCH podem ser determinadas 
com base nos índices de processos de CSI (por exemplo, CSIProces- 

sID ou CSIProcessIndex). A prioridade de um índice de processos de 

CSI pode formatar conforme o índice de um processo de CSI corres

pondente aumenta.

[0078] Também é contemplada uma combinação dos vários méto

dos.

[0079] Em outro exemplo, um regra de formatação para uma agre

gação de portadora e um cenário de CoMP combinados pode ser usa

da para a multiplexação de CSI e HARQ-ACK usando o formato 3 de 

PUCCH. A Solicitação de repetição automática é um mecanismo de 

retorno caracterizado pelo fato de um terminal de recepção solicitar 

retransmissões de pacotes que são detectados como errados. A ARQ 

híbrida é uma combinação simultânea da Solicitação de repetição au

tomática (Automatic Retransmission reQuest, ARQ) e da Correção de 

encaminhamento de erro (Forward error correction, FEC) que pode 

permitir que o overhead de correção de erro seja adaptado dinamica

mente, dependendo da qualidade do canal. Quando a HARQ é usada, 

e se for possível corrigir os erros pela FEC, nenhuma retransmissão 

poderá ser solicitada. Caso contrário, se for possível detectar os erros, 

mas não for possível corrigi-los, uma retransmissão poderá ser solici

tada. Um sinal de reconhecimento (ACKnowledgment, ACK) pode ser 
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transmitido para indicar que um ou mais blocos de dados, como em 

um PDSCH, foram recebidos e decodificados com sucesso. Os infor

mações de HARQ-ACK/Reconhecimento negativo (Negative ACKno- 

wledgement, NACK ou NAK) podem incluir o retorno de um receptor 

para o transmissor para reconhecer a recebimento correto de um pa

cote ou para solicitar uma nova retransmissão (pelo NACK ou NAK). 

[0080] Em um exemplo, para um UE configurado com o formato 3 

de PUCCH para transmissão de HARQ-ACK e para um subquadro em 

que o UE está configurado para transmitir a transmissão de HARQ- 

ACK com o CSI periódico e para um subquadro em que um recurso do 

formato 3 de PUCCH está indicado para o UE para a transmissão de 

HARQ-ACK, o UE pode transmitir a HARQ-ACK e um CSI periódico de 

uma única célula de acordo com o seguinte processo. Nenhum recurso 

de formato 3 de PUCCH adicional, além do recurso de formato 3, pode 

ser configurado para HARQ-ACK e multiplexação de CSI. A HARQ- 

ACK e o CSI periódico podem ser codificados em conjunto até 22 bits, 

incluindo solicitações de programação (Schedule requests, SR). A cé

lula servidora de relatório periódicas de CSI pode ser selecionada 

quando o relatório de CSI periódico selecionado, em conjunto com bits 

de retorno de HARQ-ACK (incluindo a SR), se ajusta ao tamanho da 

carga de dados do formato 3 de PUCCH. Em seguida, o CSI periódico 

e os bits de HARQ-ACK (incluindo a SR) podem ser transmitidos. Caso 

contrário, o HARQ-ACK (incluindo a SR), sem o CSI periódico, pode 

ser transmitido.

[0081] Em uma combinação de agregação de portadora e caso 

CoMP, apenas um relatório de CSI pode ser selecionado para uma 

combinação de processo de CSI e um retorno de ACK/NACK (A/N) em 

um PUCCH com o formato 3 de PUCCH. A regra selecionada dos mé

todos A, B, C e D acima pode ser usada para selecionar um relatório 

de CSI periódico para a combinação do processo de CSI e A/N no
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PUCCH com formato 3 de PUCCH.

[0082] Por exemplo, a regra de formatação usando o método A 

pode ser representada da seguinte forma: A prioridade dos processos 

de CSI e componente portadora usada para formatar (ou reter) os rela

tórios de CSI em um subquadro de colisão (ou um subquadro de pos

sível colisão) pode primeiro se basear em um tipo de relatório de 

PUCCH e/ou um modo de relatório de PUCCH. Um processo de CSI 

de prioridade primária ou mais alta pode ser oferecido ao relatório de 

PUCCH de tipos 3, 5, 6 e 2a, em seguida, um processo de CSI de prio

ridade imediata ou secundária pode ser oferecido ao relatório de 

PUCCH de tipos 2, 2b, 2c e 4. Depois, um processo de CSI de terceira 

ou de última prioridade pode ser oferecido ao relatório de PUCCH de 

tipos 1 e 1a.

[0083] Se mais de um processo de CSI ainda estiver com o forma

to 2 de PUCCH, as prioridades de relatório de CQI/PMI/PTI/RI entre os 

processos de CSI para cada célula servidora com a mesma prioridade 

de modo e/ou tipos de relatório de PUCCH podem ser determinadas 
com base nos índices de processos de CSI (por exemplo, CSIProces- 

sID ou CSIProcessIndex). A prioridade de um índice de processos de 

CSI pode formatar conforme o índice de um processo de CSI corres

pondente aumenta.

[0084] Em seguida, se mais de um processo de CSI ainda estiver 

com o formato 2 de PUCCH, as prioridades de relatório de 

CQI/PMI/PTI/RI entre as células servidoras com a mesma prioridade 

de modo e/ou de tipos de relatório de PUCCH e com um mesmo índice 

de processos de CSI podem ser determinadas com base nos índices 
de células servidoras (por exemplo, ServCellIndex). A prioridade de 

uma célula pode formatar conforme o índice de uma célula servidora 

correspondente aumenta.

[0085] Outro exemplo oferece a funcionalidade 500 do circuito de 
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computação de um equipamento de usuário (UE) operável para relatar 

informações periódicas sobre o estado do canal (CSI) configurado em 

um modo de transmissão especificado, conforme mostrado no fluxo

grama na figura 8. A funcionalidade pode ser implementada como um 
método ou executada como instruções em uma máquina. Essas ins

truções são incluídas em pelo menos uma mídia legível por computa

dor ou em uma mídia de armazenamento não temporária, legível por 

máquina. O circuito de computação pode ser configurado para gerar 

diversos relatórios de CSI para transmissão em um subquadro para 

diversos processos de CSI, caracterizado pelo fato de cada relatório 

de CSI corresponder a um processo de CSI com um CSIProcessIndex, 

como no bloco 510. O circuito de computação pode, ainda, ser configu

rado para formatar relatórios de CSI correspondentes aos processos 

de CSI, exceto processos de CSI com um CSIProcessIndex mais bai

xo, como no bloco 520. O circuito de computação também pode ser 

configurado para transmitir pelo menos um relatório de CSI do proces

so de CSI para um Nó B evoluído (eNB), como no bloco 530

[0086] Em um exemplo, o circuito de computação configurado para 

formatar relatórios de CSI pode, ainda, ser configurado para: Determi

nar um número selecionado de relatórios de CSI para transmitir com 

base em um formato do canal de controle de uplink físico (PUCCH); e 

formatar relatórios de CSI correspondentes a todos os processos de 

CSI, em vez do número selecionado de relatórios de CSI de prioridade 

mais alta correspondentes aos processos de CSI para evitar uma coli

são do relatório de CSI no subquadro. O formato de PUCCH pode in

cluir um formato 2, 2a, 2b e 3 de PUCCH com pelo menos um relatório 

de CSI.

[0087] Em outro exemplo, o circuito de computação configurado 

para formatar relatórios de CSI pode, ainda, ser configurado para for

matar relatórios de CSI com base em um ServCellIndex, exceto relató
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rios de CSI com um ServCellIndex mais baixo quando os CSIProces- 

slndexes dos relatórios de CSI forem os mesmos. Em outro exemplo, o 

circuito de computação pode, ainda, ser configurado para formatar pe

lo menos um relatório de CSI de prioridade mais baixa com base em 

um tipo de relatório do canal de controle de uplink físico (PUCCH) de 

uma célula servidora antes de formatar o relatório de CSI de prioridade 

mais baixa com base no CSIProcessIndex. Os tipos 3, 5, 6 e 2a de re

latórios de PUCCH podem ter uma prioridade mais alta que os tipos 1, 

1a, 2, 2b, 2c e 4 de relatórios de PUCCH e os tipos 2, 2b, 2c e 4 de 

relatórios de PUCCH podem ter uma prioridade mais alta que os tipos 

1 e 1a de relatórios de PUCCH. O relatório de CSI mais alto pode in

cluir um CSIProcessIndex mais baixo. Em outra configuração, o circui

to de computação ainda pode ser configurado para atribuir um proces

so de CSI padrão com um processo de CSI de prioridade mais alta pa

ra uma célula servidora correspondente ao CSIProcessIndex mais bai

xo. Em outro exemplo, o CSIProcessIndex pode ser exclusivo para um 

processo de CSI especificado e uma célula servidora especificada. O 

modo de transmissão especificado pode ser usado para uma configu

ração de multipontos coordenados (CoMP). Em um exemplo, o modo 

de transmissão especificado pode incluir o modo de transmissão 10 

usado para uma configuração CoMP.

[0088] Outro exemplo fornece um método 600 para o relatório pe

riódicas sobre o estado do canal (CSI) de um equipamento de usuário 

(UE) em um cenário de multipontos coordenados (CoMP), conforme 

exibido no fluxograma da figura 9. O método pode ser executado como 

instruções em uma máquina. Essas instruções são incluídas em pelo 

menos uma mídia legível por computador ou uma mídia de armaze

namento não temporária, legível por máquina. O método inclui a ope

ração de determinar no UE um número de relatórios de CSI para colidir 

em um subquadro, caracterizado pelo fato de os relatórios de CSI in
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cluírem diversos processos de CSI, caracterizado pelo fato de cada 

relatório de CSI corresponder a um processo de CSI com um índice de 

processo de CSI, como no bloco 610. A operação de priorizar o núme

ro de relatórios de CSI, caracterizado pelo fato de um processo de CSI 

com uma prioridade mais alta ter um índice de processo de CSI, como 

no bloco 620. A próxima operação do método pode ser a formatação 

de um relatório de CSI de prioridade mais baixa parcialmente com ba

se em um índice de processo de CSI, como no bloco 630. O método 

pode, ainda, incluir a transmissão a partir do UE de pelo menos um 

relatório de CSI de prioridade mais alta para um nó, como no bloco 

640.

[0089] A operação de priorizar o número de relatórios de CSI po

de, ainda, incluir priorizar o número de relatórios de CSI com base em 

um indicador de qualidade de canal (CQI)/indicador de matriz de pré- 

codificação (PMI)/tipo de relatório de indicador de categoria (RI), ca

racterizado pelo fato dos tipos 3, 5, 6 e 2a de relatório de CQI/PMI/RI 

terem uma prioridade mais alta do que os tipos 1, 1a, 2, 2b, 2c e 4 de 

relatório de CQI/PMI/RI e os tipos 2, 2b, 2c e 4 de relatório de 

CQI/PMI/RI terem uma prioridade mais alta do que os tipos 1 e 1a de 

relatório de CQI/PMI/RI. Em um exemplo, a operação de priorizar o 

número de relatórios de CSI pode, ainda, incluir priorizar o número de 

relatórios de CSI com base em um índice de célula servidora ou uma 

componente portadora (CC), caracterizado pelo fato de a CC com uma 

prioridade mais alta ter um índice de célula servidora mais baixo e, em 

seguida, priorizar o número de relatórios de CSI com base no índice de 

processos de CSI. Em um exemplo, a operação de priorizar o número 

de relatórios de CSI pode, ainda, incluir priorizar o número de relató

rios de CSI com base no índice de processos de CSI e, em seguida, 

priorizar o número de relatórios de CSI com base em um índice de cé

lula servidora ou uma componente portadora (CC), caracterizado pelo 
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fato da CC com uma prioridade mais alta ter um índice de célula servi

dora mais baixo.

[0090] Em outra configuração, a operação de priorizar o número 

de relatórios de CSI pode, ainda, incluir, por meio da sinalização de 

controle de recursos de rádio (RRC), o recebimento de uma prioridade 

para os relatórios de CSI com base em um índice de processos de CSI 

ou uma componente portadora (CC) para cada relatório de CSI. Em 

outro exemplo, um índice de processos de CSI exclusivo pode ser atri

buído a um processo de CSI especificado e uma CC especificada. Em 

outro exemplo, o método pode, ainda, incluir a definição de um pro

cesso de CSI padrão com um processo de CSI de prioridade mais alta. 

O processo de CSI padrão pode corresponder a um índice de proces

so de CSI mais baixo.

[0091] A operação de transmitir pelo menos um relatório de CSI de 

prioridade mais alta pode, ainda, incluir a transmissão de um relatório 

de CSI de não colisão para cada, no máximo, 11 bits de CSI disponí

veis em um formato de PUCCH. O nó pode incluir uma estação de ba

se (BS), um Nó B (NB), um Nó B evoluído (eNB), uma unidade de 
banda base (BBU), um cabeçalho de rádio remoto (RRH), um equipa

mento remoto de rádio (RRE) ou uma unidade remota de rádio (RRU).

[0092] A figura 10 ilustra um nó de exemplo (por exemplo, nó ser

vidor 710 e nó de cooperação 730) e um exemplo de dispositivo sem 

fio 720. O nó pode incluir um dispositivo de nó 712 e 732. O dispositivo 

de nó pode ser configurado para se comunicar com o dispositivo sem 

fio. O dispositivo de nó pode ser configurado para receber transmis

sões periódicas de informações sobre o estado do canal (CSI) configu

radas em um modo de transmissão especificado, como o modo de 

transmissão 10. O dispositivo de nó ou o nó pode ser configurado para 

se comunicar com outros nós por meio de um link de backhaul 740 

(link óptico ou por cabo), como um protocolo de aplicativo X2 (X2AP).
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O dispositivo de nó pode incluir um módulo de processamento 714 e 

734 e um módulo transceptor 716 e 736. O módulo transceptor pode 
ser configurado para receber informações periódicas sobre o estado 

do canal (CSI) em um PUCCH. Os módulos transceptores 716 e 736 

podem, ainda, ser configurados para se comunicarem com o nó de co

ordenação por meio de um protocolo de aplicativo X2 (X2AP). O módu

lo de processamento pode, ainda, ser configurado para processar os 

relatórios periódicos de CSI do PUCCH. O nó (por exemplo, nó do ser

vidor 710 e nó de cooperação 730) pode incluir uma estação de base 

(BS), um Nó B (NB), um Nó B evoluído (eNB), uma unidade de banda 

base (BBU), um cabeçalho de rádio remoto (RRH), um equipamento 

remoto de rádio (RRE) ou uma unidade remota de rádio (RRU).

[0093] O dispositivo sem fio 720 pode incluir um módulo transcep

tor 724 e um módulo de processamento 722. O dispositivo sem fio po

de ser configurado para transmissões periódicas de informações sobre 

o estado do canal (CSI) configuradas em um modo de transmissão es

pecífico, como o modo de transmissão usado em uma operação 

CoMP. O módulo de processamento pode ser configurado para gerar 

uma prioridade de um relatório de CSI em diversos relatórios de CSI 

de um subquadro, tendo como base um índice de processos de CSI e 

um tipo de relatório de canal físico de controle de uplink (PUCCH), e 

para formatar um relatório de CSI de prioridade mais baixa. O índice 

de processos de CSI pode corresponder a um processo de CSI CoMP 

de downlink (DL). O módulo transceptor pode ser configurado para 

transmitir pelo menos um relatório de CSI de prioridade mais alta a um 

nó.
[0094] Em um exemplo, um processo de CSI de prioridade mais 

alta de uma célula servidora pode corresponder a um CSIProcessIn

dex mais baixo. Os tipos de relatório de PUCCH com indicador de ca

tegoria (RI) ou retorno de indicador de matriz de pré-codificação (PMI) 

Petição 870160066838, de 11/11/2016, pág. 43/75



36/42

de banda larga sem retorno do indicador de qualidade do canal (CQI) 

podem ter uma prioridade mais alta do que os tipos de relatório de 

PUCCH com retorno de CQI, e os tipos de relatório de PUCCH com 

retorno de CQI de banda larga podem ter uma prioridade mais alta do 
que o relatório de PUCCH com retorno de CQI de subfaixa.

[0095] Em uma configuração, o módulo de processamento 722 
pode, ainda, ser configurado para priorizar os relatórios de CSI basea

dos em um índice de célula servidora e, em seguida, priorizar os rela

tórios de CSI com base em um índice de processos de CSI. O relatório 

de CSI com um índice de célula servidora mais baixo pode ter uma 

prioridade mais alta do que um relatório de CSI com um índice de célu

la servidora mais alto, e o relatório de CSI de um índice de célula ser

vidora especificado com um índice de processos de CSI mais baixo 

pode ter uma prioridade mais alta do que um relatório de CSI com o 

índice de célula servidora especificado com um índice de processos de 

CSI mais alto.

[0096] Em outra configuração, o módulo de processamento 722 

pode, ainda, ser configurado para priorizar os relatórios de CSI com 

base em um índice de processos de CSI e, em seguida, priorizar os 

relatórios de CSI com base em um índice de célula servidora. O relató

rio de CSI com o índice de processos de CSI pode ter uma prioridade 

mais alta do que um relatório de CSI com um índice de processos de 

CSI mais alto, e o relatório de CSI de um índice de processos de CSI 

especificado com um índice de célula servidora mais baixo pode ter 

uma prioridade mais alta do que um relatório de CSI com o índice de 

processos de CSI especificado com um índice de célula servidora mais 

alto.

[0097] Em outra configuração, o módulo transceptor 724 pode, 

ainda, ser configurado para receber uma prioridade de um relatório de 

CSI com um índice de processos de CSI especificado e um índice de 
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célula servidora especificado por meio da sinalização de controle de 

recursos de rádio (RRC). Em um exemplo, o módulo de processamen

to 722 pode, ainda, ser configurado para priorizar os relatórios de CSI 

com base em uma combinação do índice de processos de CSI e do 
índice de célula servidora. O relatório de CSI com uma combinação 

mais baixa do índice de processos de CSI e do índice de célula servi

dora pode ter uma prioridade mais alta do que um relatório de CSI com 

uma combinação mais alta do índice de processos de CSI e do índice 

de célula servidora. Em outro exemplo, o módulo de processamento 

pode, ainda, ser configurado para atribuir um processo de CSI padrão 

com um processo de CSI de prioridade mais alta. O processo de CSI 

padrão pode ter um índice de processo de CSI mais baixo para diver

sos processos de CSI.

[0098] Em outro exemplo, o módulo de processamento 722 pode, 

ainda, ser configurado para multiplexar uma confirmação de solicitação 

de repetição automática híbrida (HARQ-ACK) e um relatório de CSI, e 

determinar se o relatório de CSI com bits de retorno HARQ-ACK e 

qualquer solicitação de agendamento (SR) se adéqua a uma carga de 

dados de formato 3 de canal de controle de uplink físico (PUCCH). O 

módulo transceptor pode, ainda, ser configurado para transmitir os bits 

de retorno de HARQ-ACK, incluindo qualquer SR sem o relatório de 

CSI quando o relatório de CSI sem bits de retorno de HARQ-ACK e 

qualquer SR não se adaptam à carga de dados de formato 3 de 

PUCCH, e transmitir os bits de retorno de HARQ-ACK multiplexado, 

incluindo qualquer SR com o relatório de CSI quando o relatório de 

CSI com bits de retorno de HARQ-ACK e qualquer SR se adaptam à 

carga de dados do formato 3 de PUCCH. Em outra configuração, o 

módulo transceptor pode, ainda, ser configurado para transmitir um 

número de relatórios de CSI de não colisão para um formato de canal 

de controle de uplink físico (PUCCH). Cada relatório de CSI pode usar,
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no máximo, 11 bits de CSI.

[0099] A figura 11 apresenta a ilustração de um exemplo do dispo
sitivo sem fio, como um equipamento de usuário (UE), uma estação 

móvel (MS), um dispositivo móvel sem fio, um dispositivo móvel de 

comunicação, um tablet, um monofone ou outro tipo de dispositivo sem 

fio. O dispositivo sem fio pode conter uma ou mais antenas, configura

das para se comunicar com um nó, um nó macro, nó de baixa potência 

(LPN) ou estação de transmissão, como uma estação de base (BS), 

um Nó B evoluído (eNB), uma unidade de banda base (BBU), uma ca

beça remota de radiocomunicação (RRH), um equipamento remoto de 

radiocomunicação (RRE), uma estação relay (RS), um equipamento de 

rádio (RE) ou outro tipo de ponto de acesso a rede sem fio de área es

tendida (WWAN). O dispositivo sem fio pode ser configurado para co

municar-se utilizando ao menos um padrão de comunicação sem fio, 

incluindo LTE 3GPP, WiMAX, acesso a pacotes em alta velocidade 

(HSPA), Bluetooth e Wi-Fi. O dispositivo sem fio pode comunicar-se 

por meio de antenas separadas para cada padrão de comunicação 
sem fio ou antenas compartilhadas para vários padrões de comunica

ção sem fio. O dispositivo sem fio pode comunicar-se em uma rede 

local sem fio (WLAN), em uma rede de área pessoal (WPAN) e/ou em 

uma WWAN.

[00100] A figura 11 apresenta também uma ilustração de um micro

fone e um ou mais alto-falantes, que podem ser usados para entrada e 

saída de áudio no dispositivo sem fio. A tela de exibição pode ser de 
cristal líquido (LCD) ou outro tipo de tela, como de diodo emissor de 

luz orgânico (OLED). A tela de exibição pode ser configurada como 

tela sensível ao toque. A tela sensível ao toque pode utilizar tecnologia 

capacitiva, resistiva ou outro tipo de tecnologia de telas sensíveis ao 

toque. Um processador de aplicativos e um processador gráfico podem 
ser acoplados à memória interna para proporcionarem os recursos de 
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processamento e exibição. Uma porta de memória não volátil também 

pode ser usada para oferecer ao usuário opções de entrada/saída. A 

memória não volátil pode também ser usada para expandir os recursos 

de memória do dispositivo sem fio. Pode-se integrar um teclado ao 

dispositivo sem fio, ou conectá-lo de forma sem fio ao dispositivo sem 

fio, para oferecer ao usuário entradas adicionais de dados. Um teclado 

virtual também pode ser fornecido, por meio da tela sensível ao toque. 

[00101] Diversas técnicas ou certos aspectos ou partes aqui apre
sentados podem tomar a forma de código de programação (ou seja, 

instruções) incorporado em mídia tangível, como disquetes, CD-ROMs, 

discos rígidos, meios de armazenamento legíveis por computador e 

não temporários, ou em qualquer outro meio de armazenamento legí

vel por computador, em que o código do programa seja carregado e 

executado por uma máquina, como um computador, e a máquina se 

torne um aparelho para a prática de diversas técnicas. O circuito pode 

conter hardware, firmware, código de programa, código executável, 

instruções de computador e/ou software. Uma mídia de armazenamen

to não temporária, legível por computador, pode ser uma mídia de ar
mazenamento legível por computador que não contenha sinal. No caso 

da execução de código de programação em computadores programá- 

veis, o dispositivo de computação poderá conter um processador, um 

meio de armazenamento legível pelo processador (incluindo elementos 

de armazenamento e/ou memória volátil e não volátil), pelo menos um 

dispositivo de entrada e pelo menos um dispositivo de saída. A memó
ria volátil e não volátil e/ou os elementos de armazenamento podem 

ser uma RAM, EPROM, unidade flash, unidade óptica, disco rígido 

magnético, unidade de estado sólido ou outra mídia para armazena

mento de dados eletrônicos. O dispositivo de nó sem fio pode conter 

também um módulo transceptor, um módulo de contagem, um módulo 
de processamento e/ou um módulo de relógio ou temporizador. Um ou 
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mais programas que podem implementar ou utilizar as diversas técni

cas aqui descritas podem usar uma interface de programação de apli

cativo (API), controles reutilizáveis e similares. Esses programas po

dem ser implementados em uma linguagem de alto nível, procedural 
ou orientada a objetos, para implementar a comunicação com um 

computador. Entretanto, se desejado, o(s) programa(s) pode(m) ser 

implementado(s) em linguagem de conjunto ou de máquina. De qual

quer forma, a linguagem deverá ser compilada ou interpretada e com
binada com as implementações de hardware.

[00102] É preciso entender que muitas das unidades funcionais 

desta especificação foram identificadas como módulos, para enfatizar 

de maneira mais particular a independência de suas implementações. 

Por exemplo, um módulo pode ser implementado como um circuito de 

hardware, compreendendo circuitos VLSI ou matrizes de portas (gate 

array) dedicados, semicondutores disponíveis comercialmente, tais 

como circuitos lógicos integrados, transistores ou outros componentes 

distintos. Um módulo pode também ser implementado em dispositivos 

de hardware programável, tais como matriz de portas programáveis 

em campo, lógica de matriz programável, dispositivos lógicos progra- 

máveis ou similares.

[00103] Os módulos podem também ser implementados em softwa

re para execução por diversos tipos de processadores. Um módulo 

identificado de código executável pode, por exemplo, incluir um ou 

mais blocos físicos ou lógicos de instruções de computador, que po

dem, por exemplo, ser organizados como um objeto, um procedimento 

ou uma função. No entanto, os executáveis de um módulo identificado 

não precisam ficar fisicamente juntos, mas podem incluir instruções 

díspares armazenadas em locais diferentes que, quando reunidos, 

formam o módulo e atingem o propósito definido para o módulo.
[00104] Certamente, um módulo de código executável pode ser 
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uma única instrução ou diversas instruções, e pode ser até mesmo se 

distribuído entre diversos segmentos de código diferentes, entre pro

gramas diferentes, e entre diversos dispositivos de memória. De forma 

semelhante, os dados operacionais podem ser identificados e ilustra

dos no presente documento, dentro de módulos, e podem ser incorpo

rados em qualquer forma adequada e organizados dentro de qualquer 
tipo adequado de estrutura de dados. Os dados operacionais podem 

ser coletados com um único conjunto de dados, ou podem ser distribu

ídos entre diversos locais, inclusive entre diversos dispositivos de ar

mazenamento e podem existir, ao menos em parte, meramente como 

sinais eletrônicos em um sistema ou rede. Os módulos podem ser 

passivos ou ativos, incluindo agentes operáveis para executar as fun

ções desejadas.

[00105] A referência nesta especificação a "um exemplo" significa 

que um determinado recurso, uma determinada estrutura ou caracte

rística descritos em conexão com o exemplo, estão incluídos em ao 

menos uma modalidade da presente invenção. Assim, as ocorrências 

da expressão "em um exemplo", em várias partes desta especificação, 
podem não fazer referência, necessariamente, à mesma modalidade. 

[00106] Como utilizado aqui, diversos itens, elementos estruturais, 

elementos e/ou materiais de composição podem ser apresentados em 

uma lista comum, para conveniência. Contudo, essas listas devem ser 

interpretadas como se cada item dela fosse identificado, individual

mente, como um item independente e exclusivo. Assim, nenhum item 

individual de tal lista deve ser interpretado como um equivalente de 

fato de qualquer outro item da mesma lista com base apenas em suas 

apresentações em um grupo comum, sem indicações em contrário. 

Além disso, podem ser feitas referências, no presente documento, a 

diversas modalidades e diversos exemplos da presente invenção, jun

tamente com as alternativas para os diversos componentes aqui apre
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sentados. Entende-se que tais modalidades, exemplos e alternativas 

não devem ser interpretados como equivalentes reais uns dos outros, 

mas devem ser considerados como representações independentes e 

autônomas da presente invenção.

[00107] Além disso, os recursos, as estruturas ou as características 

descritos podem ser combinados, de qualquer forma adequada, em 

uma ou mais modalidades. Na descrição a seguir, são apresentados 

diversos detalhes específicos, tais como exemplos de layouts, distân

cias, exemplos de rede etc., para proporcionar uma compreensão 
completa das modalidades da invenção. Especialistas na área especí

fica reconhecerão, entretanto, que a invenção pode ser posta em práti

ca sem um ou mais dos detalhes específicos, ou por meio de outros 

métodos, componentes, layouts etc. Em outros exemplos, estruturas, 

materiais ou operações bem conhecidos não são apresentados ou 

descritos em detalhes, para evitar que confundam os aspectos da in

venção.

[00108] Embora os exemplos apresentados sejam ilustrações dos 

princípios da presente invenção em uma ou mais aplicações específi
cas, ficará claro para os especialistas na área que poderão ser feitas 

diversas modificações na forma, no uso e nos detalhes de implemen

tação, sem implicar capacidades inventivas e sem se desviar dos prin

cípios e conceitos da invenção. Desta forma, não se pretende que a 

invenção seja limitada, exceto pelas reivindicações definidas a seguir.
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REIVINDICAÇÕES
1. Equipamento de usuário (UE) operável para fornecer in

formações periódicas sobre o estado do canal (CSI) configurado em 

um modo de transmissão especificado caracterizado pelo fato de 

possuir circuito de computação configurado para:

gerar diversos relatórios de CSI para transmitir em um 

subquadro para diversos processos de CSI, em que cada relatório de 

CSI corresponde a um processo de CSI com um CSIProcessIndex, em 

que o CSIProcessIndex representa um índice de processos de CSI;

formatar relatórios de CSI correspondentes aos processos 

de CSI, exceto processos de CSI com um CSIProcessIndex mais bai

xo; e

enviar informações para transmitir pelo menos um relatório 

de CSI, incluindo o relatório de CSI para o processo de CSI com o 

CSIProcessIndex mais baixo.

2. Circuito de computação, de acordo com a reivindicação 

0, caracterizado pelo fato de que o circuito de computação configurado 

para formatar os relatórios de CSI é ainda configurado para:

determinar um número selecionado de relatórios de CSI pa

ra transmitir com base em um formato do canal de controle de uplink 
físico (PUCCH); e

formatar os relatórios de CSI correspondentes a todos os 

processos de CSI, exceto o número selecionado de relatórios de CSI 

de prioridade mais alta que corresponde aos processos de CSI para 

evitar uma colisão no relatório de CSI no subquadro;

em que o formato de PUCCH inclui um formato 2, 2a, 2b e 

3 de PUCCH com pelo menos um relatório de CSI.

3. Circuito de computação, de acordo com a reivindicação 

0 ou 2, caracterizado pelo fato de que o circuito de computação confi

gurado para formatar os relatórios de CSI é ainda configurado para:
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formatar relatórios de CSI com base em um ServCellIndex, 

exceto relatórios de CSI com um ServCellIndex mais baixo quando os 

CSIProcessIndexes dos relatórios de CSI forem os mesmos.

4. Circuito de computação, de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 0 a 3, caracterizado pelo fato de ainda ser configu

rado para:

formatar pelo menos um relatório de CSI de prioridade mais 

baixa com base em um tipo de relatório do canal de controle de uplink 

físico (PUCCH) de uma célula servidora antes de formatar o relatório 

de CSI de prioridade mais baixa com base no CSIProcessIndex, em 

que os tipos 3, 5, 6 e 2a de relatório de PUCCH têm uma prioridade 

mais alta do que os tipos 1, 1a, 2, 2b, 2c e 4 de relatório de PUCCH, e 

os tipos 2, 2b, 2c e 4 de relatório de PUCCH têm uma prioridade mais 

alta do que os tipos 1 e 1a de relatório de PUCCH.

5. Circuito de computação, de acordo com qualquer uma 
das reivindicações 0 a 4, caracterizado pelo fato de:

o relatório de CSI de prioridade mais alta incluir um CSI

ProcessIndex mais baixo; ou

o CSIProcessIndex ser exclusivo para um processo de CSI 

especificado e uma célula servidora especificada.

6. Circuito de computação, de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 0 a 5, caracterizado pelo fato de ainda ser configu
rado para:

atribuir um processo de CSI padrão com um processo de 

CSI de prioridade mais alta a uma célula servidora correspondente a 

um CSIProcessIndex mais baixo.

7. Circuito de computação, de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 0 a 6, caracterizado pelo fato do modo de transmis

são especificado ser usado em uma configuração de multipontos coor
denados (CoMP).
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8. Equipamento de usuário (UE) para fornecer informa

ções periódicas sobre o estado do canal (CSI) do equipamento de 
usuário (UE), caracterizado pelo fato de que compreende:

um processador que é configurado para:

gerar um ou mais relatórios de CSI com um primeiro tipo de 

relatório do canal de controle de uplink físico (PUCCH), e pelo menos 
um relatório de CSI com um segundo tipo de relatório de PUCCH; e

formatar um ou mais relatórios de CSI com o primeiro tipo 

de relatório de PUCCH de pelo menos uma célula servidora quando o 

um ou mais relatórios de CSI com o primeiro tipo de relatório de 

PUCCH tem uma colisão com o pelo menos um relatório de CSI com o 

segundo tipo de relatório de PUCCH da pelo menos uma célula servi

dora, em que o primeiro tipo de relatório de PUCCH tem um nível de 

prioridade mais baixo que o segundo tipo de relatório de PUCCH.

9. Equipamento de usuário (UE), de acordo com a reivin

dicação 8, caracterizado pelo fato de que:

o primeiro tipo de relatório de PUCCH inclui tipos 1, 1a, 2, 

2b, 2c ou 4 de relatório de PUCCH; ou

o segundo tipo de relatório de PUCCH inclui tipos 3, 5 ou 6 

de relatório de PUCCH.

10. Equipamento de usuário (UE), de acordo com a reivin

dicação 8 ou 9, caracterizado pelo fato de que o equipamento de usuá

rio (UE) é configurado com um modo de transmissão 10 (TM 10) e 

quando o um ou mais relatórios de CSI têm tipos de relatório de 

PUCCH de uma mesma prioridade e o um ou mais relatórios de CSI 

correspondem a diferentes processos de CSI, o processador é configu

rado ainda para:

formatar os processos de CSI do um ou mais relatórios de 

CSI, exceto um processo de CSI com um índice de processos de CSI 

mais baixo (CSIprocessIndex), em que cada relatório de CSI corres-
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ponde a diferentes CSIProcessIndex.

11. Equipamento de usuário (UE), de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 8 a 10, caracterizado pelo fato de que o equi

pamento de usuário (UE) é configurado com um modo de transmissão 

e quando o um ou mais relatórios de CSI têm tipos de relatório de 

PUCCH de uma mesma prioridade e o um ou mais relatórios de CSI 

correspondem a processos de CSI com um mesmo identificador de 

processos de CSI (CSIProcessId), o processador é configurado ainda 
para:

formatar o um ou mais relatórios de CSI, exceto um relató

rio de CSI com um índice de célula servidora (ServCellIndex) mais bai

xo quando os relatórios de CSI de diferentes células servidoras com os 

tipos de relatório de PUCCH da mesma prioridade têm uma colisão 

entre si e o um ou mais relatórios de CSI correspondem aos processos 

de CSI com o mesmo CSIProcessId, em que cada célula servidora tem 

um ServCellIndex diferente.

12. Sistema para fornecer informações periódicas sobre o 
estado do canal (CSI) por um equipamento de usuário (UE), caracteri
zado pelo fato de que compreende:

uma ou mais antenas para se comunicar com um Nó B evo
luído (eNB); e

um processador de aplicativos que é configurado para:

gerar um ou mais relatórios de CSI com um primeiro tipo de 

relatório do canal de controle de uplink físico (PUCCH), e pelo menos 
um relatório de CSI com um segundo tipo de relatório de PUCCH; e

formatar um ou mais relatórios de CSI com o primeiro tipo 

de relatório de PUCCH de pelo menos uma célula servidora quando o 

um ou mais relatórios de CSI com o primeiro tipo de relatório de 

PUCCH tem uma colisão com o pelo menos um relatório de CSI com o 

segundo tipo de relatório de PUCCH da pelo menos uma célula servi
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dora, em que o primeiro tipo de relatório de PUCCH tem um nível de 

prioridade mais baixo que o segundo tipo de relatório de PUCCH.

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 12, caracteri

zado pelo fato de que:

o primeiro tipo de relatório de PUCCH compreende tipos 1, 

1a, 2, 2b, 2c ou 4 de relatório de PUCCH; ou

o segundo tipo de relatório de PUCCH compreende tipos 3, 

5 ou 6 de relatório de PUCCH.

14. Sistema, de acordo com a reivindicação 12 ou 13, ca
racterizado pelo fato de que o equipamento de usuário (UE) é configu

rado com um modo de transmissão 10 (TM 10) e quando o um ou mais 
relatórios de CSI têm tipos de relatório de PUCCH de uma mesma pri

oridade e o um ou mais relatórios de CSI correspondem a diferentes 

processos de CSI, o processador de aplicativos é configurado ainda 

para:

formatar os processos de CSI do um ou mais relatórios de 

CSI, exceto um processo de CSI com um índice de processos de CSI 

mais baixo (CSIprocessIndex), em que cada relatório de CSI corres

ponde a um CSIProcessIndex.

15. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindica
ções 12 a 14, caracterizado pelo fato de que o equipamento de usuário 

(UE) é configurado com um modo de transmissão e quando o um ou 

mais relatórios de CSI têm tipos de relatório de PUCCH de uma mes

ma prioridade e o um ou mais relatórios de CSI correspondem a pro

cessos de CSI com um mesmo identificador de processos de CSI 

(CSIProcessId), o processador de aplicativos é configurado ainda para:

formatar o um ou mais relatórios de CSI, exceto um relató

rio de CSI com um índice de célula servidora (ServCellIndex) mais bai

xo quando os relatórios de CSI de diferentes células servidoras com os 

tipos de relatório de PUCCH da mesma prioridade têm uma colisão 
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entre si e o um ou mais relatórios de CSI correspondem aos processos 

de CSI com o mesmo CSIProcessId, em que cada célula servidora tem 

um ServCellIndex.
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Tipo de 
relatório 

de
PUCCH

Enviado Estado do modo

Mc

Modo 1-1 
(bits/BP)

dos de relate

Modo 2-1 
(bits/BP)

ário de PUCC

Modo 1-1 
(bits/BP)

;h
Modo 2-1 
(bits/BP)

1
CQI de 

subfaixas
RI = 1 NA 4+L NA 4+L

RI > 1 NA 7+L NA 4+L

1a

CQI de 
subfaixas / 
segundo 

PMI

8 portas de antena RI = 1 NA 8+L NA NA
8 portas de antena 1 < RI <

5 NA 9+L NA NA

8 portas de antena RI > 4 NA 7+L NA NA

2 CQI/PMI de 
banda larga

2 portas de antena RI = 1 6 6 NA NA

4 portas de antena RI = 1 8 8 NA NA

2 portas de antena RI > 1 8 8 NA NA

4 portas de antena RI > 1 11 11 NA NA

2a
Primeiro 
PMI de 

banda larga

8 portas de antena RI < 3 NA 4 NA NA
8 portas de antena 2 < RI <

8 NA 2 NA NA

8 portas de antena RI = 8 NA 0 NA NA

2b

CQI de 
banda 

larga/segun 
do PMI

8 portas de antena RI = 1 8 8 NA NA
8 portas de antena 1 < RI

4 11 11 NA NA

8 portas de antena RI = 4 10 10 NA NA

8 portas de antena RI > 4 7 7 NA NA

2c

CQI de 
banda 

larga/primei 
ro 

PMI/segun 
do PMI

8 portas de antena RI = 1 8 NA NA NA

8 portas de antena 1 < RI 4 11 NA NA NA

8 portas de antena 4 s RI 7 9 NA NA NA

8 portas de antena RI = 8 7 NA NA NA

3 RI

2/4 portas de antena, 
multiplexação espacial de 

duas camadas
1 1 1 1

8 portas de antena, 
multiplexação espacial de 

duas camadas
1 NA NA NA

4 portas de antena, 
multiplexação espacial de 

quatro camadas
2 2 2 2

8 portas de antena, 
multiplexação espacial de 

quatro camadas
2 NA NA NA

multiplexação espacial de 
oito camadas 3 NA NA NA
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FIG. 9
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FIG. 10
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RESUMO
Patente de Invenção: "RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES PERIÓDI
CAS SOBRE O ESTADO DO CANAL PARA SISTEMAS DE MULTI- 
PONTOS COORDENADOS (CoMP)".

A invenção refere-se à tecnologia para relatar informações 

periódicas sobre o estado do canal (CSI) em um cenário de multipon- 

tos coordenados (CoMP). Um método pode incluir um equipamento de 

usuário (UE) que gera diversos relatórios de CSI para transmissão em 

um subquadro para diversos processos de CSI. Cada relatório de CSI 

pode corresponder a um processo de CSI com um CSIProcessIndex. 

O UE pode formatar relatórios de CSI que correspondem a processos 

de CSI, exceto em processos de CSI com um CSIProcessIndex mais 

baixo. O UE pode transmitir pelo menos um relatório de CSI do pro

cesso de CSI para um Nó B evoluído (eNB).
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