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Metóda, systém, prístupový bod a produkt počítačového programu na rozšírenie
použiteľnej šírky pásma medzí telekomunikačnou sieťou a používateľským zariadením

Predkladaný vynález sa týka metódy na rozšírenie použiteľnej štrky pásma medzi
prístupovým bodom rádiovej prístupovej siete v rámci telekomunikačnej siete na jednej
strane a používateľským zariadením účastníka telekomunikačnej siete na druhej
strane. Predkladaný vynález sa ďalej týka systému na rozšírenie použiteľnej šírky
pásma medzi prístupovým bodom rádiovej prístupovej siete v rámci telekomunikačnej
siete na jednej strane a používateľským zariadením účastníka telekomunikačnej siete
na druhej strane. Predkladaný vynález sa ďalej týka prístupového bodu na rozšírenie
použiteľnej šírky pásma medzi prístupovým bodom na jednej strane a používateľským
zariadením účastníka telekomunikačnej siete na druhej strane, programu a produktu
počítačového programu.

Doterajší stav techniky

Predmet opísaný v tomto dokumente sa týka vo všeobecnosti agregácíe nosných
signálov

(Carrier Aggregation,

CA)

medzí

licencovanými

a

nelicencovanými

frekvenčnými pásmami.
Agregácia nosných signálov je prostriedok na zoskupovanie viacerých bezdrôtových
kanálov s cieľom dosiahnuť širšie agregované pásmo, a tým vyššiu možnú maximálnu
bitovú frekvenciu v mobilných sieťach. Agregácia nosných signálov je definovaná ako
súčasť štandardu LTE-Advanced v sieti 3GPP Rel-10 [www.3gpp.org], ako aj v sieti
WiMAX (štandard IEEE 802.16m).
Agregácia nosných signálov nie je obmedzená na susediace kanály/pásma, ale
podporovaná

je

aj

agregácia

medzi

pásmami,

ako

je

opísané

napr.

v

patente US2008/G220787.
Vzhľadom na očakávaný masívny nárast mobilných širokopásmových údajov sa
operátori

mobilných

sietí v

súčasnosti

zameriavajú

na

alternatívne

riešenia

umožňujúce riadiť náklady na ich siete.
Na rozdiel od počiatočných rokov siete WLAN a mobilných sietí, kedy obe technológie
existovali paralelne bez akejkoľvek interakcie, vyvinuli normalizačné organizácie
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viacero technologických vylepšení s cieľom prepojiť sieť WLAN

s mobilnými

technológiami. Napríklad projekt 3GPP pridal do svojej siete Rel-7 technológiu í-WLAN
(Interworked-Wireless LAN) s cieľom umožniť prístup cez sieť WLAN a bránu do
systému 3GPP. Ako zdokonalenie tohto prepojenia medzi systémami WLAN a 3GPP
sa s príchodom systému Evolved Packet System (EPS) zaviedol tzv, „nedôveryhodný
prístup“ (untrusted access) pomocou protokolu PMIP/GTP (Proxy Mobile Internet
Protocol/General Packet Rádio Service (GPRS Tunnelling Protocol) alebo Proxy
Mobile !Pv6 (PMIPv6) cez rozhranie S2b. Interoperabilita medzi systémami WLAN a
Evolved Packet System (EPS) sa v sieti 3GPP Rei-10 ďalej vymedzila funkciou IP Flow
Mobility,

ktorá

umožňuje

súčasnú

prevádzku

jedného

koncového

zariadenia

využívajúceho prístup WLAN na jednej strane a pripojenie cez systém UMTS alebo
rádiovú sieť LTE na druhej strane. Selektívne smerovanie tokov v rámci IP umožňuje
zlepšenie na strane používateľa, pretože toky v rámci internetového protokolu (IP),
ktoré sú závislé od kvality služby (Guality-of-Service, QoS) alebo požiadaviek
operátora, je možné smerovať selektívne na jeden alebo druhý rádiový prístup. Tento
balík funkcií okrem toho umožňuje bezproblémové overovanie a bezproblémovú
mobilitu medzi mobilnými rádiovými sieťami a sieťou WLAN.
Toky v rámci internetového protokolu (IP) sú však naďalej oddelené pri integrácii medzi
prístupom WLAN a systémom UMTS/LTE.

Podstata vynálezu

Predmetom predkladaného vynálezu, ako je definovaný v nárokoch, je navrhnúť
vylepšený spôsob využívania prístupového bodu rádiovej prístupovej siete v rámci
telekomunikačnej siete s cieľom rozšíriť využiteľnú šírku pásma medzi prístupovým
bodom a používateľským zariadením, a najmä poskytnúť metódu, verejnú pozemnú
pohyblivú sieť (Public Land Mobile NetWork. PLMN) a program pre agregáciu nosných
signálov medzi licencovanými a nelicencovanými pásmami.
Predmet predkladaného vynálezu sa dosiahol metódou rozšírenia využiteľného pásma
medzi prístupovým bodom rádiovej prístupovej siete v rámci telekomunikačnej siete
na jednej strane a používateľským zariadením účastníka telekomunikačnej siete na
druhej strane, pričom používateľské zariadenie a prístupový bod vzájomne komunikujú
na základe štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie s využitím agregácie
nosných signálov zahŕňajúcej najmenej prvý komunikačný kanál a druhý komunikačný

kanál, pričom prvý komunikačný kanál má frekvenciu prvého kanála a pričom druhý
komunikačný kanál má frekvenciu druhého kanála, pričom frekvencia prvého kanála
je štandardizovaná a licencovaná frekvencia a týka sa technológie mobilnej
komunikácie a pričom frekvencia druhého kanála je vo frekvenčnom rozsahu mimo
týchto frekvencií:

- od 6,705 do 6,795 MHz,
- o d 13,553 do 13,507 MHz,
- od 26,957 do 27,283 MHz,
- od 40,06 do 40,70 MHz,
- od 433,05 do 434,79 MHz,
~~ od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- od 61,0 GHz do 61,5 GHz,
- o d 122 GHz do 123 GHz a
- od 244 GHz do 246 GHz.

Predmet predkladaného vynálezu sa taktiež dosiahol metódou rozšírenia využiteľného
pásma medzi prístupovým bodom rádiovej prístupovej siete v rámci telekomunikačnej
siete na jednej strane a používateľským zariadením účastníka telekomunikačnej siete
na druhej strane, pričom používateľské zariadenie a prístupový bod vzájomne
komunikujú na základe štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie s využitím
agregácie nosných signálov zahŕňajúcej najmenej prvý komunikačný kanál a druhý
komunikačný kanál, pričom prvý komunikačný kanál má frekvenciu prvého kanála a
pričom druhý komunikačný kanál má frekvenciu druhého kanála, pričom frekvencia
prvého kanála je štandardizovaná a licencovaná frekvencia a týka sa technológie
mobilnej

komunikácie,

pričom

na

prenos

rádiofrekvenčných

signálov

do

používateľského zariadenia a/alebo na prijímanie rádiofrekvenčných signálov z
používateľského zariadenia sa používa anténové zariadenie prístupového bodu,
pričom počas prvého časového intervalu sa anténové zariadenie používa na prenos
a/alebo príjem rádiofrekvenčných signálov na frekvencii druhého kanála a
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- podía štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie alebo
- podía alternatívnej štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie,
pričom počas druhého časového intervalu sa na prenos a/alebo prijímanie
rádiofrekvenčných signálov podía ďalšej technológie mobilnej komunikácie
využíva anténové zariadenie, pričom prvý časový interval a druhý časový interval
sa striedajú a pričom frekvencia druhého kanála je frekvencia vo frekvenčnom
rozsahu mimo týchto frekvencií:
- od 8,765 do 6,795 MHz,
- od 13,553 do 13,567 MHz,
- od 28,957 do 27,283 MHz,
- od 40,68 do 40,70 MHz,
- o d 433,05 do 434,79 MHz,
- od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- od 81,0 GHz do 61,5 GHz,
- od 122 GHz do 123 GHz a
- od 244 GHz do 248 GHz.

Takto je výhodne možné využívať technológiu mobilnej komunikácie nielen v
príslušných

štandardizovaných

a

licencovaných

rádiofrekvenčných

pásmach

poskytovateía alebo operátora telekomunikačnej siete, ale aj využívať tú istú
technológiu mobilnej komunikácie vo frekvenčnom rozsahu mimo štandardizované a
licencované

rádiofrekvenčné

pásma pre danú

konkrétnu technológiu

mobilnej

komunikácie. To znamená, že sa navrhuje agregácia bezdrôtovej linky, ktorá využíva
licencované pásma, a agregačnej linky, ktorá využíva nelicencované pásmo. Je
napríklad možné využiť frekvencie (ako frekvenciu druhého kanála) frekvenčného
pásma ISM na vytvorenie komunikačnej linky podía komunikačných technológií Long
Term Evoluíion (LTE) alebo Long Term Evolution Advanced (LTE Advanced), takže sa
agregácia nosných signálov vykoná medzi

- prvým kanálom s frekvenciou prvého kanála v rámci štandardizovanej (a
licencovanej operátorom alebo poskytovateíom siete) časti spektra a

■■■■druhým kanálom s frekvenciou druhého kanála v rámci nelicencovanej časti
frekvenčného spektra.

Použitím anténového zariadenia počas prvého časového intervalu na prenos a/alebo
prijímanie rádiofrekvenčných signálov na frekvencii druhého kanála a

- podía štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie alebo
- podía alternatívnej štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie,
je výhodne možné využiť na frekvencii druhého kanála
■■■■ prvú

technológiu

licencovaných

mobilnej

pásmach

(t, j.

komunikácie,

ktorá

štandardizovanú

sa

typicky

využíva

technológiu

v

mobilnej

komunikácie), napr. LTE, ktorá sa používa aj na frekvencii prvého kanála, alebo
alternatívne využiť
- druhú technológiu mobilnej komunikácie typicky používanú v licencovaných
pásmach (t. j. alternatívnu štandardizovanú technológiu mobilnej komunikácie),
napr. HSPA/HSPE+, ktorá sa nepoužíva na frekvencii prvého kanála, alebo
alternatívne využiť
-

druhú technológiu

mobilnej komunikácie,

ktorá sa typicky

používa v

nelicencovaných pásmach pre prvý časový interval aj pre druhý časový interval
(t. j.

alternatívnu

štandardizovanú

technológiu

mobilnej

komunikácie

zodpovedajúcu ďalšej technológií mobilnej komunikácie), napr. WLAN, ktorá sa
súčasne nepoužíva na frekvencii prvého kanála.

V kontexte predkladaného vynálezu anténové zariadenie tvoria

- anténa a
-je d n o tk a na spracovanie signálu v základnom pásme (Base band Unit, BBU),
pričom anténa sa používa na prenos elektromagnetických VF signálov, ktoré
vychádzajú z jednotky BBU v podobe elektrických signálov do antény (dráha
vysielania) a pričom sa anténa používa na prijímanie elektromagnetických VF
signálov, ktoré jednotka BBU prijíma a spracováva v podobe elektrických
signálov (dráha príjmu).
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Podľa predkladaného vynálezu je výhodné, ak je frekvencia druhého kanála
nelicencovaná frekvencia,

konkrétne frekvencia

rádiofrekvenčného

pásma ISM

(Industrial Scienfific and Medical) (rádiofrekvenčné pásmo pre priemyslové, vedecké
a lekárske zariadenia).
Podľa predkladaného vynálezu je ďalej výhodné, ak je frekvencia prvého kanála
licencovaná frekvencia priradená na použitie v telekomunikačnej sieti.
V kontexte predkladaného vynálezu výrazy „licencovaná frekvencia“ a „licencované
pásmo“ znamenajú frekvenciu alebo frekvenčné pásmo, ktoré je napríklad vymedzené
na využitie so systémom UMTS/HSPA definovanom v [3GPP TS 25,101] alebo
rádiovou technológiou LTE definovanou v [3GPP TS 36.101],
V

kontexte

predkladaného

vynálezu

ďalej výrazy

„nelicencovaná

frekvencia“,

„nelicencované pásmo“ alebo „rádiofrekvenčné pásmo ISM“ znamenajú pásma
definované pre aplikácie v oblasti priemyslu, vedy a zdravotníctva („pásma ISM“), v
rámci ktorých pracujú bezdrôtové technológie, napríklad Biuetooth alebo Wireless LAN
(WLAN/WšFi), ale aj mikrovlnné rúry alebo podobne.
Koncepcia agregácie nosných signálov (CA) je tu opísaná na príklade - ale bez
obmedzenia

využitia koncepcie 3GPP agregácie nosných signálov v rámci

technológie LTE-Advanced a vo význame 3GPP. Prehľad údajov o agregácii nosných
signálov v rámci LTE-A a použitá terminológia sú uvedené v [3GPP TS 36.300v10.0.0].
Kľúčovými prvkami agregácie nosných signálov v rámci 3GPP Release 10 je použitie
tzv. primárnej bunky (Primary Celí, PCelI), ktorá využíva rádiovú technológiu LTE a má
funkciu určitého ukotvenia. Pracuje aj ako kontrolná inštancia na pripojenie smerom k
používateľskému zariadeniu (UE) pomocou agregácie nosných signálov (CA). Na
agregáciu ďalšej šírky pásma sa používa tzv. ďalší agregovaný frekvenčný kanál
(agregovaný frekvenčný kanál, CC) v sekundárnej bunke (Secondary Celí, SCelI).
Agregované komunikačné pripojenie tvorí jedna bunka PCelI plus najmenej jedna
bunka SCelI, aby sa skombinovali možností (šírka pásma) bunky PCelI a najmenej
jednej bunky SCelI.
Agregácia nosných signálov umožňuje rozšírenie efektívnej šírky pásma signálu
vedeného do koncového používateľského zariadenia prostredníctvom súčasného
využitia rádiových zdrojov v rámci viacerých kanálov. Viaceré frekvenčné kanály sú
agregované, aby vytvorili širšie celkové prenosové pásmo.
Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia podía predkladaného vynálezu sa anténové
zariadenie prístupového bodu využíva na vysielanie rádiofrekvenčných signálov do
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používateľského

zariadenia

a/aiebo

na

príjem

rádiofrekvenčných

signálov

z

používateľského zariadenia, pričom počas prvého časového intervalu sa anténové
zariadenie používa na prenos a/alebo príjem rádiofrekvenčných signálov na frekvencii
druhého kanála a podľa štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie, pričom
počas druhého časového intervalu sa anténové zariadenie používa na prenos a/alebo
príjem rádiofrekvenčných signálov podľa ďalšej technológie mobilnej komunikácie a
pričom prvý časový interval a druhý časový interval sa striedajú, pričom konkrétne
ďalšia technológia mobilnej komunikácie je technológia podľa jedného zo štandardov
mobilnej komunikácie zo skupiny IEEE-802.11.
Podľa predkladaného vynálezu je tak zvlášť výhodná možnosť využiť prístupový bod
na prenos - pomocou agregácie nosných signálov - s využitím technológie mobilnej
komunikácie a (v iných bodoch v čase alebo v rámci iných časových okien schémy
striedajúcich sa časových okien) s využitím ďalšej technológie mobilnej komunikácie.
Podľa predkladaného vynálezu je zvlášť výhodné využiť schému striedajúcich sa
časových okien tak, aby sa prvý časový interval a druhý časový interval vyskytli alebo
striedali v rámci stanoveného časového obdobia napr. 10 sekúnd alebo 1 sekundy
alebo 500 milisekúnd. Podľa predkladaného vynálezu je tiež možné a výhodné, aby sa
v rámci stanoveného časového obdobia vyskytli dva prvé časové intervaly, ale len
jeden druhý časový interval alebo naopak. Okrem toho sa môžu použiť iné schémy
striedajúcich sa časových okien tak, aby sa - v rámci stanoveného časového obdobia
- vyskytlo prvé čfslo prvých časových intervalov a druhé číslo druhých časových
intervalov, pričom prvé číslo a druhé číslo sú celé čísla začínajúce od 1 (t. j. 1, 2, 3, 4
atď.).
Ďalej je podľa predkladaného vynálezu výhodné, ak je technológia mobilnej
komunikácie jednou z týchto technológií:

- technológia Evolved Universal Terrestrlal Rádio Access NetWork (E-UTRAN),
- technológia Long Term Evolution (LTE),
-te c h n o ló g ia a Long Term Evolution advanced (LTE advanced),
- technológia Universal Mobile Telecommunication System (UMITS),
- technológia HSPA (High Speed Packet Access),
- technológia HSPA+ (High Speed Packet Access plus),
- technológia WšMAX (Worldwide interoperability for Microwave Access),
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Podía predkladaného vynálezu je ďalej výhodné, ak sa agregácia nosných signálov
používa na rozšírenie použiteľnej šírky pásma v smere k vyššej úrovni (uplink) od
používateľského zariadenia k telekomunikačnej sieti a/alebo ak sa agregácia nosných
používa na rozšírenie použiteľnej šírky pásma v smere k nižšej úrovni (downlink) od
telekomunikačnej siete k používateľskému zariadeniu.
Podľa predkladaného vynálezu je tak výhodne možné, že rozšírenie použiteľnej šírky
pásma nie je obmedzené na pripojenie len v smere k vyššej (uplink) alebo nižšej
(downlink) úrovni, ale že rozšírenie použiteľnej šírky pásma je možné v smere k vyššej
aj nižšej úrovní.
Predkladaný vynález sa týka aj systému na rozšírenie využiteľného pásma medzi
prístupovým bodom rádiovej prístupovej siete v rámci telekomunikačnej siete na jednej
strane a používateľským zariadením účastníka telekomunikačnej siete na druhej
strane, pričom používateľské zariadenie a prístupový bod vzájomne komunikujú na
základe štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie s využitím agregácie
nosných signálov zahŕňajúcej najmenej prvý komunikačný kanál a druhý komunikačný
kanál, pričom prvý komunikačný kanál má frekvenciu prvého kanála a pričom druhý
komunikačný kanál má frekvenciu druhého kanála, pričom frekvencia prvého kanála
je štandardizovaná a licencovaná frekvencia a týka sa technológie mobilnej
komunikácie a pričom frekvencia druhého kanála je vo frekvenčnom rozsahu mimo
týchto frekvencií:

- od 6,765 do 6,795 MHz,
- od 13,553 do 13,567 MHz,
- od 26,957 do 27,283 MHz,
- od 40,66 do 40,70 MHz,
- od 433,05 do 434,79 MHz,
- od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- o d 61,0 GHz d o 61 ,5 GHz,
- od 122 GHz do 123 GHz a
- od 244 GHz do 246 GHz.

Podía predkladaného vynálezu je - aj s ohľadom na systém podía vynálezu - výhodné:

-

ak je frekvencia druhého kanála nelicencovaná frekvencia,

konkrétne

frekvencia rádiofrekvenčného pásma ISM (Industrial Scíentific and Medical)
(rádiofrekvenčné pásmo pre priemyslové, vedecké a lekárske zariadenia),
a/alebo
- ak je frekvencia prvého kanála licencovaná frekvencia priradená na použitie
pre telekomunikačnú sieť a/alebo
■■■■ak je technológia mobilnej komunikácie jednou z týchto technológií:

~~ technológia Evolved Universal Terrestria! Rádio Access Network (EUTRAN),
-te ch n o ló g ia Long Term Evolution (LTE),
-te ch n o ló g ia a Long Term Evolution advanced (LTE advanced),
- technológia Universal Mobile Telecommunication System (UMTS),
-te ch n o ló g ia HSPA (High Speed Packet Access),
“ technológia HSPA+ (High Speed Packet Access plus),
- technológia WšMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access),

Okrem toho je výhodné - taktiež s ohľadom na systém podía vynálezu - ak sa
anténové zariadenie prístupového bodu využíva na vysielanie rádiofrekvenčných
signálov do používateľského zariadenia a/alebo na príjem rádiofrekvenčných signálov
z používateľského zariadenia, pričom počas prvého časového intervalu sa anténové
zariadenie používa na prenos a/alebo príjem rádiofrekvenčných signálov na frekvencii
druhého kanála a podľa štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie, pričom
počas druhého časového intervalu sa anténové zariadenie používa na prenos a/alebo
príjem rádiofrekvenčných signálov podía ďalšej technológie mobilnej komunikácie a
pričom prvý časový interval a druhý časový interval sa striedajú, pričom konkrétne
ďalšia technológia mobilnej komunikácie je technológia podía jedného zo štandardov
mobilnej komunikácie zo skupiny IEEE-802.11.
Predkladaný vynález sa týka aj prístupového bodu na rozšírenie využiteľného pásma
medzi prístupovým bodom rádiovej prístupovej siete v rámci telekomunikačnej siete
na jednej strane a používateľským zariadením účastníka telekomunikačnej siete na
druhej strane, pričom používateľské zariadenie a prístupový bod vzájomne komunikujú

na základe štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie s využitím agregácie
nosných signálov zahŕňajúcej najmenej prvý komunikačný kanál a druhý komunikačný
kanál, pričom prvý komunikačný kanál má frekvenciu prvého kanála a pričom druhý
komunikačný kanál má frekvenciu druhého kanála, pričom frekvencia prvého kanála
je štandardizovaná a licencovaná frekvencia a týka sa technológie mobilnej
komunikácie a pričom frekvencia druhého kanála je vo frekvenčnom rozsahu mimo
týchto frekvencií;

- od 6,765 do 0,795 MHz,
- od 13,553 do 13,567 MHz,
- od 26,957 do 27,283 MHz,
- od 40,66 do 40,70 MHz,
- od 433,05 do 434,79 MHz,
- od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- o d 01,0 GHz do 61,5 GHz,
- od 122 GHz do 123 GHz a
- od 244 GHz do 246 GHz,

Okrem toho je výhodné - taktiež s ohfadom na prístupový bod podía vynálezu - ak sa
anténové zariadenie prístupového bodu využíva na vysielanie rádiofrekvenčných
signálov do používatefského zariadenia a/alebo na príjem rádiofrekvenčných signálov
z používatefského zariadenia, pričom

počas prvého časového intervalu sa anténové

zariadenie používa na prenos a/alebo

príjem rádiofrekvenčných

signálov nafrekvencii

druhého kanála a podía štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie, pričom
počas druhého časového intervalu sa anténové zariadenie používa na prenos a/alebo
príjem rádiofrekvenčných signálov podía ďalšej technológie mobilnej komunikácie

a

pričom prvý časový interval a druhý časový interval sa striedajú, pričom konkrétne
ďalšia technológia mobilnej komunikácie je technológia podía jedného zo štandardov
mobilnej komunikácie zo skupiny iEEE-802,11.
Predkladaný vynález sa ďalej týka aj používateľského zariadenia na rozšírenie
využiteľného pásma medzi prístupovým bodom rádiovej prístupovej siete v rámci
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telekomunikačnej siete na jednej strane a používateíským zariadením účastníka
telekomunikačnej siete na druhej strane, pričom používateíské zariadenie a prístupový
bod

vzájomne

komunikujú

na základe

štandardizovanej technológie

mobilnej

komunikácie s využitím agregácie nosných signálov zahŕňajúcej najmenej prvý
komunikačný kanál a druhý komunikačný kanál, pričom prvý komunikačný kanál má
frekvenciu prvého kanála a pričom druhý komunikačný kanál má frekvenciu druhého
kanála, pričom frekvencia prvého kanála je štandardizovaná a licencovaná frekvencia
a týka sa technológie mobilnej komunikácie a pričom frekvencia druhého kanála je vo
frekvenčnom rozsahu mimo týchto frekvencií;

- od 6,765 do 6,795 MHz,
- o d 13,553 do 13,567 MHz,
- od 26,957 do 27,283 MHz,
- od 40,66 do 40,70 MHz,
- od 433,05 do 434,79 MHz,
- od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- o d 61,0 GHz do 61,5 GHz,
- o d 122 GHz do 123 GHz a
- od 244 GHz do 246 GHz,

Predkladaný vynález sa ďalej týka programu, ktorý zahŕňa počítačom čitatefný
programový kód, ktorý pri spustení v počítači zabezpečí, aby počítač uplatnil metódu
podía predkladaného vynálezu.
Predkladaný vynález sa ďalej týka produktu počítačového programu na rozšírenie
použiteínej šírky pásma medzi prístupovým bodom rádiovej prístupovej siete v rámci
telekomunikačnej siete na jednej strane a používateíským zariadením na druhej
strane, pričom produkt počítačového programu zahŕňa počítačom čitateíné úložné
médium s počítačom čitatefnými pokynmi k programu uloženými na médiu na
uplatnenie metódy podía predkladaného vynálezu.
Tieto a ďalšie charakteristiky, funkcie a výhody predkladaného vynálezu budú zrejmé
z podrobného popisu v ďalšej časti v spojení s pripojenými výkresmi, na ktorých sú
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formou príkladov zobrazené princípy vynálezu, Popis sa uvádza len ako príklad bez
toho, aby obmedzil rozsah vynálezu. Čísla odkazov uvedené v ďalšej časti odkazujú
na pripojené výkresy.

Prehíad

Na obrázku 1 je schematicky znázornená ukážka komunikačnej situácie s
využitím agregácie nosných signálov.

Na obrázku 2 je schematicky znázornená agregácia zdrojov na vrstve MAC
modelu OSI.

Na obrázku 3 je schematicky znázornený príklad zdieľania časového okna medzí
rôznymi technológiami mobilnej komunikácie.

Podrobný popis vynálezu

Predkladaný vynález bude popísaný s prihliadnutím na konkrétne uskutočnenia a s
odkazom na určité výkresy, ale vynález nie je nimi obmedzený, ale len patentovými
nárokmi, Opisané výkresy sú len schematické a nie sú obmedzujúce. Veľkosť
niektorých prvkov na obrázkoch môže byť nadmerná a nie sú nakreslené podľa mierky;
slúžia len na účely ilustrácie.
Tam kde sa používa podstatné meno v jednotnom čísle, je zahrnuté aj dané podstatné
meno v množnom čísle, pokiaľ nie je osobitne uvedené inak.
Okrem toho sa v popise a v patentových nárokoch používajú na rozlíšenie medzi
podobnými prvkami výrazy „prvý“ , „druhý“ a podobne a nemusia nevyhnutne popisovať
následné alebo chronologické poradie. Má byť zrejmé, že takto použité výrazy sú za
zodpovedajúcich okolností vzájomne zameniteľné a že uskutočnenia podía vynálezu
opísané v tomto dokumente dokážu pracovať aj v iných sekvenciách, než je tu opísané
alebo ilustrované.
Na obrázku 1 je schematicky znázornená ukážka komunikačnej situácie s využitím
agregácie

nosných

signálov.

Používateľské

zariadenie

20

je

pripojené

k

telekomunikačnej sieti 10 cez rádiovú prístupovú sieť 16 v rámci telekomunikačnej
siete

10. Telekomunikačná sieť 16 typicky obsahuje aj základnú sieť (Core
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Network) 17 pripojenú k rádiovej prístupovej sieti 18 cez komunikačnú linku 600.
Rádiofrekvenčné

komunikačná

linka,

ktorá

poskytuje

komunikačné

služby

používateľskému zariadeniu 20, sa udržiava medzi prístupovým bodom 15 rádiovej
prístupovej siete

16 v rámci telekomunikačnej siete

10 na jednej strane

a

používateľským zariadením 20 na druhej strane. Podľa predkladaného vynálezu sa
prvý komunikačný kanál a druhý komunikačný kanál agregujú podía schémy agregácie
nosných

signálov,

aby

sa

dosiahla

väčšia

použiteľná

šírka

pásma

medzi

používateľským zariadením 20 a prístupovým bodom 15. Prvý komunikačný kanál má
frekvenciu prvého kanála 110 druhý komunikačný kanál má frekvenciu druhého
kanála 120. V kontexte predkladaného vynálezu má byť zrejmé, že výrazy „frekvencia
prvého kanála 110“ a „frekvencia druhého kanála 120“ majú označovať aj „frekvenčné
pásmo prvého kanála 110“ a „frekvenčné pásmo druhého kanála 120“ v prípade, že
sa majú podľa použitej technológie mobilnej komunikácie použiť takéto frekvenčné
pásma.
V kontexte predkladaného vynálezu je prístupový bod 15 zariadenie poskytujúce
prístup do telekomunikačnej siete 10 pre používateľské zariadenie 20, Takýto
prístupový bod 15 môže byť najmä eNodeB podľa technológie Long Term Evolution
(LTE) alebo Femto Celí eNodeB alebo podobne. Cez prvý komunikačný kanál a
frekvenciu

prvého

kanála 110

sa

realizuje

bunka

PCelI

alebo

sa

poskytne

používateľskému zariadeniu 20, Cez druhý komunikačný kanál a frekvenciu druhého
kanála 120 sa realizuje bunka SCelI alebo sa poskytne používateľskému zariadeniu
20. Podľa predkladaného vynálezu zahŕňa prístupový bod 15 anténové zariadenie na
poskytnutie rádiovej linky alebo vzduchového rozhrania pre prvý komunikačný kanál
aj rádiovej linky alebo vzduchového rozhrania pre druhý komunikačný kanál.
Alternatívne prístupový bod 15 zahŕňa anténové zariadenie vo forme prvej časti (na
poskytnutie rádiovej linky alebo vzduchového rozhrania pre prvý komunikačný kanál)
anténového zariadenia a druhej časti (na poskytnutie rádiovej linky alebo vzduchového
rozhrania pre druhý komunikačný kanál) anténového zariadenia, pričom takéto časti
anténového zariadenia sú v ďalšom texte označované aj ako „prvé anténové
zariadenie“, resp, „druhé anténové zariadenie“ .
Podľa príkladu na obrázku 1 zahŕňa prístupový bod 15 prvé anténové zariadenie 101
na poskytnutie rádiovej linky alebo vzduchového rozhrania pre prvý komunikačný
kanál

a druhé

anténové zariadenie 102

na

poskytnutie

rádiovej

linky

alebo

vzduchového rozhrania pre druhý komunikačný kanál, Používateľské zariadenie 20
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môže zahŕňať tretie anténové zariadenie 201 na poskytnutie rádiovej linky alebo
vzduchového rozhrania pre prvý komunikačný kanál a štvrté anténové zariadenie 202
na poskytnutie rádiovej linky alebo vzduchového rozhrania pre druhý komunikačný
kanál. Nepochybne má byť zrejmé, že výrazy „prvé anténové zariadenie“ , „druhé
anténové zariadenie“ , „tretie anténové zariadenie“ a/alebo „štvrté anténové zariadenie“
môžu zahŕňať viacero antén (alebo anténových prvkov) na zabezpečenie funkcie
MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup).
Má byť zrejmé, že možnosti antény prístupového bodu 15 a/alebo používateľského
zariadenia 20 nie sú nevyhnutne rozdelené medzi dve fyzicky odlíšené anténové
zariadenia (prvé a druhé anténové zariadenie pre prístupový bod/tretie a štvrté
anténové zariadenie pre používateľské zariadenie), ale je možné poskytnúť v
prístupovom bode 15 alebo v používateľskom zariadení 20 alebo v oboch integrované
anténové zariadenie

tak,

aby

integrované

anténové

zariadenie

pokrylo

prvý

komunikačný kanál aj druhý komunikačný kanál (t. j. poskytlo sa vzduchové rozhranie).
Okrem toho sa môže jedna anténa pri prístupovom bode 15 alebo používateľskom
zariadení 20 chápať aj ako viacero antén, ak sa použijú technológie MIMO (MIMO =
anténa pre viacnásobný vstup/viacnásobný výstup).
Na obrázku 2 je schematicky znázornená agregácia zdrojov na vrstve MAC modelu
OSI. Frekvencia prvého kanála 110 (alebo prvý komunikačný kanál) vytvára fyzickú
komunikačnú linku PCelI (PCelI PHY). Frekvencia druhého kanála 120 (alebo druhý
komunikačný kanál) vytvára fyzickú komunikačnú linku SCelI (SCelI PHY). Na vrstve
MAC 170 (Média Access Control) komunikačného modelu OSI (Open System
Interconnection) sa vykoná agregácia nosných signálov pomocou entity Hybrid
Automatic Repeat Request (HARQ) 140 súvisiacej s prvým komunikačným kanálom a
HARQ 150 súvisiacej s druhým komunikačným kanálom a multiplexovanej entity 180.
Smerom k vrstvám vyššej úrovne modelu OSI sú na obrázku 2 schematicky
znázornené ďalšie vrstvy nad vrstvou MAC 170, konkrétne vrstva Rádio Link Control
(RLC) 171, vrstva Packet Data Convergence Protocol (PDCP) 172 a vrstva Internet
Protocol (IP) 173.
Na obrázku 3 je schematicky znázornený príklad zdieľania časových okien medzi
rôznymi technológiami mobilnej komunikácie ako ukážka využitia komunikačnej linky
podía komunikačnej technológie Long Term Evolution (LTE) a podľa komunikačnej
technológie WLAN. Prvý komunikačný kanál na frekvencii prvého kanála 110 (a tým aj
súvisiace anténové zariadenie), ktorý zabezpečuje funkciu bunky PCelI, pracuje podľa

komunikačnej technológie Long Term Evolution (LTE) (nepochybne by sa mohla využiť
iná komunikačná technológia). Druhý komunikačný kanál na frekvencii druhého
kanála 120 (a tým aj súvisiace anténové zariadenie), ktorý zabezpečuje funkciu SCelI,
pracuje

- podľa komunikačnej technológie Long Term Evolution (LTE) (nepochybne by
sa mohla alternatívne použiť iná komunikačná technológia) počas jednej časti
dostupných časových okien (alebo počas prvých časových intervalov) a
~~ podía komunikačnej technológie bezdrôtovej miestnej siete (nepochybne by sa
mohla využiť aj iná komunikačná technológia) počas ďalšej časti dostupných
časových intervalov (alebo počas druhých časových intervalov). Toto prvé a
druhé časové okno sa výhodne striedajú tak, aby sa mohli použiť obe rádiové
linky. Nezávisle od schematicky znázornených identických časových trvaní
neexistujú obmedzenia pri alokácii času na operáciu v rámci prvej a druhej
komunikačnej technológie.

Podía predkladaného vynálezu a na rozdiel od doterajšieho stavu techniky sa
agregácia nosných signálov vykonáva medzi bunkou PCelI, ktorá využíva licencované
pásmo, a najmenej jednou bunkou SCelI, ktorá využíva nelicencované pásmo.
Alternatívne je možné použiť aj agregáciu prvej technológie pracujúcej najmenej v
jednom licencovanom pásme a druhej technológia pracujúcej najmenej v jednom
licencovanom pásme a prvej alebo druhej technológie pracujúcej najmenej v prvom
nelicencovanom pásme.
V

záujme

efektívneho

prepojenia

licencovaných

a

nelicencovaných

pásem

predkladaný vynález navrhuje, aby súbežne s konfiguráciou bunky PCelI pomocou
technológie LTE v licencovanom pásme použila aj v nelicencovanom pásme rovnaká
technológia LTE ako bunka SCelI.
Alternatívne sa navrhuje uskutočnenie podía predkladaného vynálezu, v ktorom sa
súbežne s konfiguráciou bunky PCelI pomocou technológie LTE v licencovanom
pásme využíva v nelicencovanom pásme ako bunka SCelI iná mobilná rádiová
technológia ako LTE, napriklad HSPA/HSPA*.
Alternatívne sa navrhuje ďalšie uskutočnenie podľa predkladaného vynálezu, v ktorom
sa súbežne s konfiguráciou bunky PCelI pomocou technológie LTE v licencovanom
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pásme využíva v nelicencovanom pásme ako bunka SCelI iná mobilná rádiová
technológia ako LTE, napríklad WLAN,
Táto

koncepcia využitia

bunky SCelI v

nelicencovaných

pásmach

umožňuje

oportunísíšcké zosilnenie a selektívnu reguláciu toku prenosu údajov pomocou kapacít
oboch prístupov.
Vzhľadom na regulačné obmedzenia v zmysle maximálneho povoleného vysielacieho
výkonu (Tx power) v nelicencovaných pásmach, ktorý je obvykle nižší ako povolený
vysielací výkon (Tx power) v licencovaných pásmach, je tento typ oportunistickej
agregácie nosných signálov zvlášť užitočný pri využití malých buniek. V závislosti od
vnútroštátnych nariadení je maximálny dosiahnuteľný rozsah buniek využívajúcich
nelicencované spektrum obmedzený na niekoľko 100 m (nariadenie ETSI pre Európu)
a približne 2 km v prípade severoamerického nariadenia FCC (napríklad pre 2,4 GHz
pásmo ISM).
Predkladaný

vynález

taktiež

navrhuje

umožniť

kontrolu

alokácie

zdrojov

v

nelicencovanom pásme, ktoré kontroluje mobilná technológia využívajúca bunku
PCelI. To znamená, že bunka PCelI kontroluje akúkoľvek alokáciu zdrojov bunky SCelI
(využívajúcej nelicencované pásmo).
Tradičná

spolupráca

medzi

licencovanými

technológiami,

ako

je

LTE,

a

nelicencovanými technológiami, ako je WLAN, umožňuje v najlepšom prípade
selektívne

smerovanie tokov internetového

protokolu

(IP) do používateľského

zariadenia (UE) vrátane toho, že mobilný operátor kontroluje, ktorá rádiová technológia
je konkrétne priradená ku konkrétnemu toku IP. Najmä samostatný tok IP je tak už
priradený buď licencovanej, alebo nelicencovanej rádiovej technológii, ale nie obom.
Inými slovami je možné povedať, že toky sa kontrolujú na úrovni IP a nie v nižších
vrstvách zostavy.
Na rozdiel od doterajšieho stavu techniky navrhuje predkladaný vynález agregáciu
nosných signálov medzi licencovanými a nelicencovanými pásmami, kde sa agregácia
vykonáva vo vrstve MAC (pozrite obrázok 2).
Jedno uskutočnenie podľa predkladaného vynálezu využíva ďalší agregovaný
frekvenčný kanál (component carrier) v nelicencovanom pásme pre rovnaký režim
prevádzky ako agregovaný frekvenčný kanál v licencovanom pásme. Je to buď režim
frekvenčného duplexu (Frequency Division Duplexing, FDD) alebo režim časového
dupíexu (Tíme Division Duplexing, TDD).
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Alternatíva predkladaného vynálezu využíva ďalší agregovaný frekvenčný kanál v
nelicencovanom pásme pre odlišný režim prevádzky ako agregovaný frekvenčný kanál
v licencovanom pásme. Agregovaný frekvenčný kanál v licencovanom pásme
napríklad pracuje v režime frekvenčného duplexu (FDD), kým agregovaný frekvenčný
kanál v nelicencovanom

pásme pracuje v režime časového duplexu

(TDD).

Alternatívne pracuje agregovaný frekvenčný kanál v licencovanom pásme v režime
časového duplexu (TDD), kým agregovaný frekvenčný kanál v nelicencovanom pásme
pracuje v režime frekvenčného duplexu (FDD).
Špecifickou formou režimu prevádzky je konfigurácia, kedy agregovaný frekvenčný
kanál v licencovanom pásme pracuje v režime frekvenčného duplexu (FDD), kým
agregovaný frekvenčný kanál v nelicencovanom pásme taktiež pracuje v režime
frekvenčného duplexu (FDD), ale neposkytuje pridružené pripojenie k vyššej úrovni
(uplink) pracujúce v režime frekvenčného duplexu (FDD) v nelicencovanom pásme.
Táto konfigurácia teda vyhradzuje celé nelicencované spektrum alebo jeho veľkú časť
len pre pripojenie k nižšej úrovni (downlink) s cieľom zvýšiť výkonnosť pásma pre
pripojenie k nižšej úrovni pomocou ďalšieho spektra pre pripojenie k nižšej úrovní, kým
požadované pripojenie k vyššej úrovni (uplink) v prevádzkovom režime frekvenčného
duplexu (FDD) je vyhradené výlučne alebo najmenej čiastočne pre agregovaný
frekvenčný kanál využívajúci licencované pásmo (t. j. využívajúce frekvenciu prvého
kanála 110).
Podobne je možná inverzná konfigurácia, kde agregovaný frekvenčný kanál v
nelicencovanom pásme (t. j. frekvencia druhého kanála 120) pracuje len v smere k
vyššej úrovní (uplink), pričom využíva režim frekvenčného duplexu (FDD), kým
požadované pripojenie k vyššej úrovni (downlink) v režime frekvenčného duplexu
(FDD) je priradené výlučne alebo aspoň čiastočne agregovanému frekvenčnému
kanálu, ktorý využíva licencované pásmo.
Tento vynález taktiež navrhuje metódu, pri ktorej sa častí rádiového modelu, ktorý
typicky pracuje v nelicencovanom pásme (napr. časť komunikačného zariadenia, ktoré
zabezpečuje napríklad pripojenie k sietí WLAN) dynamicky prekonfigurujú tak, aby
pracovali v režime, ktorý sa typicky používa v licencovaných pásmach (napr.
HSPA/H5PA+ alebo LTE/LTE-A). Pri takomto postupe sa môže časť dostupného
(rádiového) hardvéru použiť na agregovanie dostupných nelicencovaných pásem (t. j.
druhý komunikačný kanál) s licencovaným pásmom (t. j. prvý komunikačný kanál) v
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prevádzkovom režime agregácie nosných signálov alebo môže pracovať simultánne v
typickom nelicencovanom režime (režim WLAN).
Predkladaný vynález preto navrhuje takú konfiguráciu základovej stanice (alebo
prístupového bodu), ktorá zabezpečí súčasné pripojenie rádiového uzla (alebo
používateľského zariadenia) pomocou

- rádiovej technológie licencovaného pásma, napríklad HSPA/HSPA+ alebo
LTE/LTE-A a okrem toho pomocou
- rádiového vysielača, ktorý je možné konfigurovaf v nelicencovanom režime
rádiovej technológie

(napr. WLAN)

alebo

licencovanom

technológie (napríklad HSPA/HSPA* alebo LTE/LTE-A).

režime

rádiovej

19
PATENTOVÉ

NÁROKY

Metóda rozšírenia využiteíného pásma medzi prístupovým bodom (15) rádiovej
prístupovej siete (18) v rámci telekomunikačnej siete (10) na jednej strane a
používateíským zariadením (20) účastníka telekomunikačnej siete (10) na druhej
strane, pričom používateíské zariadenie (20) a prístupový bod (15) vzájomne
komunikujú na základe štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie s
využitím agregácie nosných signálov zahŕňajúcej najmenej prvý komunikačný
kanál a druhý komunikačný kanál, pričom prvý komunikačný kanál má frekvenciu
prvého kanála (110) a pričom druhý komunikačný kanál má frekvenciu druhého
kanála (120), pričom frekvencia prvého kanála (110) je štandardizovaná a
licencovaná frekvencia a týka sa technológie mobilnej komunikácie, pričom na
prenos rádiofrekvenčných signálov do používateíského zariadenia (20) a/alebo
na prijímanie rádiofrekvenčných signálov z používateľského zariadenia (20) sa
používa anténové zariadenie prístupového bodu (15), vyznačujúca sa tým, že
počas prvého časového intervalu sa anténové zariadenie používa na prenos
a/alebo príjem rádiofrekvenčných signálov na frekvencii druhého kanála (120) a

- podía štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie alebo
~ podía alternatívnej štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie,
pričom počas druhého časového intervalu sa na prenos a/alebo prijímanie
rádiofrekvenčných signálov na frekvencii druhého kanála (120) podía ďalšej
technológie mobilnej komunikácie využíva anténové zariadenie, pričom
prvý časový interval a druhý časový interval sa striedajú a pričom frekvencia
druhého kanála (120) je frekvencia vo frekvenčnom rozsahu mimo týchto
frekvencií:

- od 6,785 do 8,795 MHz,
- o d 13,553 do 13,587 MHz,
- od 28,957 do 27,283 MHz,
- od 40,66 do 40,70 MHz,
- od 433,05 do 434,79 MHz,
- od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
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- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- od 61,0 GHz do 61,5 GHz,
- od 122 GHz do 123 GHz a
- od 244 GHz do 246 GHz.

2.

Metóda podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že frekvencia druhého kanála (120)
je nelicencovaná frekvencia, konkrétne frekvencia rádšofrekvenčného pásma
ISM.

3.

Metóda podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
frekvencia

prvého

kanála

(110) je

licencovaná frekvencia

priradená

na

využívanie pre telekomunikačnú sieť (10).

4.

Metóda podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
ďalšia technológia mobilnej komunikácie je technológia podía jedného zo
štandardov mobilnej komunikácie skupiny IEEE-802.11.

5.

Metóda podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
technológia mobilnej komunikácie je jedna z týchto technológií:

- technológia Evolved Universal Terrestrial Radlo Access Network,
-■ technológia Long Term Evolution,
- technológia Long Term Evolution Advanced,
- technológia Universal Mobile Telecommunication System,
- technológia HSPA,
- technológia HSPA+,
- technológia WiMAX.

6.

Metóda podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
agregácia nosných signálov sa využíva na rozšírenie použiteľnej šírky pásma v
smere

k vyššej

úrovni

(uplink)

z

používateľského

zariadenia

(20)

do

telekomunikačnej siete (10) a/alebo vyznačujúca sa tým, že agregácia nosných
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signálov sa používa na rozšírenie použiteínej šírky pásma v smere k nižšej úrovni
(downlink) z telekomunikačnej siete (10) do používateľského zariadenia (20).

7.

Systém na rozšírenie využiteľného pásma medzi prístupovým bodom (15)
rádiovej prístupovej siete (16) v rámci telekomunikačnej siete (10) na jednej
strane a používateíským zariadením (20) účastníka telekomunikačnej siete (10)
na druhej strane, pričom používateľské zariadenie (20) a prístupový bod (15)
vzájomne

komunikujú

na základe

štandardizovanej

technológie

mobilnej

komunikácie s využitím agregácie nosných signálov zahŕňajúcej najmenej prvý
komunikačný kanál a druhý komunikačný kanál, pričom prvý komunikačný kanál
má frekvenciu prvého kanála (110) a pričom druhý komunikačný kanál má
frekvenciu druhého kanála (120), pričom frekvencia prvého kanála (110) je
štandardizovaná a licencovaná frekvencia a týka sa technológie mobilnej
komunikácie, pričom na prenos rádiofrekvenčných signálov do používateľského
zariadenia (20)

a/alebo

na

prijímanie

rádiofrekvenčných

signálov

z

používateľského zariadenia (20) sa používa anténové zariadenie prístupového
bodu (15), vyznačujúci sa tým. že prostriedky sú prispôsobené tak, aby sa počas
prvého časového intervalu anténové zariadenie používalo na prenos a/alebo
príjem rádiofrekvenčných signálov na frekvencii druhého kanála (120) a

- podía štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie alebo
~~ podľa alternatívnej štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie,
pričom počas druhého časového intervalu sa na prenos a/alebo prijímanie
rádiofrekvenčných signálov na frekvencii druhého kanála (120) podľa ďalšej
technológie mobilnej komunikácie využíva anténové zariadenie, pričom
prvý časový interval a druhý časový interval sa striedajú a pričom frekvencia
druhého kanála (120) je frekvencia vo frekvenčnom rozsahu mimo týchto
frekvencií:

- od 6,765 do 6,795 MHz,
- od 13,553 do 13,567 MHz,
- od 26,957 do 27,283 MHz,
- od 40,66 do 40,70 MHz,
~~ od 433,05 do 434,79 MHz,
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- od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- o d 61,0 GHz do 61,5 GHz,
- od 122 GHz do 123 GHz a
- od 244 GHz do 246 GHz.

8,

Systém podía nároku 7, vyznačujúci sa tým, že frekvencia prvého kanála (110)
je licencovaná frekvencia priradená na využívanie pre telekomunikačnú sieť (10).

9.

Systém

podía nároku 7 alebo 8, vyznačujúci sa tým, že ďalšia technológia

mobilnej komunikácie je technológia podía jedného zo štandardov mobilnej
komunikácie skupiny IEEE-802.11.

10, Systém podía jedného z nárokov? až 9, vyznačujúci sa tým, že technológia
mobilnej komunikácie je jedna z týchto technológií:

-te ch n o ló g ia Evolved Universal Terrestríal Radlo Access Network,
- technológia Long Term Evolution,
- technológia Long Term Evolution Advanced,
- technológia Universal Mobile Telecommunication System,
-te ch n o ló g ia HSPA,
-te ch n o ló g ia HSPA+,
~ technológia WšMAX.

11.

Prístupový bod (15) na rozšírenie využiteľného pásma medzi prístupovým
bodom (15) rádiovej prístupovej siete (16) v rámci telekomunikačnej siete (10) na
jednej strane a používateíským zariadením (20) účastníka telekomunikačnej
siete (10) na druhej strane, pričom používateíské zariadenie (20) a prístupový
bod (15) vzájomne

komunikujú

na

základe

štandardizovanej

technológie

mobilnej komunikácie s využitím agregácie nosných signálov zahŕňajúcej
najmenej prvý komunikačný kanál a druhý komunikačný kanál, pričom prvý
komunikačný kanál má frekvenciu

prvého

kanála (110) a

pričom

druhý
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komunikačný kanál má frekvenciu druhého kanála (120), pričom frekvencia
prvého kanála (110) je štandardizovaná a licencovaná frekvencia a týka sa
technológie mobilnej komunikácie, pričom na prenos rádiofrekvenčných signálov
do používateľského zariadenia (20) a/alebo na prijímanie rádiofrekvenčných
signálov z používateľského zariadenia (20) sa používa anténové zariadenie
prístupového bodu (15), vyznačujúci sa tým, že prostriedky sú prispôsobené tak,
aby sa počas prvého časového intervalu anténové zariadenie používalo na
prenos a/alebo príjem rádiofrekvenčných signálov na frekvencií druhého kanála
(120) a

- podľa štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie alebo
- podía alternatívnej štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie,
pričom počas druhého časového intervalu sa na prenos a/alebo prijímanie
rádiofrekvenčných signálov na frekvencií druhého kanála (120) podľa ďalšej
technológie mobilnej komunikácie využíva anténové zariadenie, pričom
prvý časový interval a druhý časový interval sa striedajú a pričom frekvencia
druhého kanála (120) je frekvencia vo frekvenčnom rozsahu mimo týchto
frekvencií:

- od 6,765 do 6,795 MHz,
- o d 13,553 do 13,567 MHz,
- o d 26,957 do 27,283 MHz,
- od 40,66 do 40,70 MHz,
- od 433,05 do 434,79 MHz,
- od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- od 61,0 GHz do 61,5 GHz,
- o d 122 G H zdo 123 GHz a
- od 244 GHz do 246 GHz,
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12,

Prístupový bod podía nároku 11, vyznačujúci sa tým, že ďalšia technológia
mobilnej komunikácie je technológia podía jedného zo štandardov mobilnej
komunikácie skupiny IEEE-802.11.

13.

Používateľské

zariadenie (20)

na

rozšírenie

využiteľného

pásma

medzi

prístupovým bodom (15) rádiovej prístupovej siete (16) v rámci telekomunikačnej
siete (10)

na jednej

strane

a

používateľským

telekomunikačnej

siete (10)

na

zariadenie (20)

prístupový

bod (15)

a

štandardizovanej technológie

druhej

zariadením (20)

strane,

vzájomne

pričom
komunikujú

mobilnej komunikácie

účastníka

používateľské
na základe

s využitím

agregácie

nosných signálov zahŕňajúcej najmenej prvý komunikačný kanál a druhý
komunikačný kanál, pričom prvý komunikačný kanál má frekvenciu prvého
kanála (110) a pričom druhý komunikačný kanál má frekvenciu druhého
kanála (120), pričom frekvencia prvého kanála (110) je štandardizovaná a
licencovaná frekvencia a týka sa technológie mobilnej komunikácie, pričom na
prenos rádiofrekvenčných signálov do používateľského zariadenia (20) a/alebo
na prijímanie rádiofrekvenčných signálov z používateľského zariadenia (20) sa
používa anténové zariadenie prístupového bodu (15), vyznačujúce sa tým, že
prostriedky sú prispôsobené tak, aby sa počas prvého časového intervalu
anténové zariadenie používalo na prenos a/alebo príjem rádiofrekvenčných
signálov na frekvencii druhého kanála (120) a

- podľa štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie alebo
- podľa alternatívnej štandardizovanej technológie mobilnej komunikácie,
pričom počas druhého časového intervalu sa na prenos a/alebo prijímanie
rádiofrekvenčných signálov na frekvencií druhého kanála (120) podľa ďalšej
technológie mobilnej komunikácie využíva anténové zariadenie, pričom
prvý časový interval a druhý časový interval sa striedajú a pričom frekvencia
druhého kanála (120) je frekvencia vo frekvenčnom rozsahu mimo týchto
frekvencií:

- od 6,765 do 6,795 MHz,
- od 13,553 do 13,567 MHz,
- o d 26,957 do 27,283 MHz,
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- od 40,86 do 40,70 MHz,
- od 433,05 do 434,79 MHz,
- od 902 do 928 MHz,
- od 2,400 do 2,500 GHz,
- od 5,725 do 5,875 GHz,
- od 24,00 GHz do 24,25 GHz,
- o d 61,0 GHz do 61,5 GHz,
- od 122 GHz do 123 GHz a
- od 244 GHz do 246 GHz.

14.

Produkt počítačového programu na rozšírenie použiteľnej šírky pásma medzi
prístupovým bodom (15) rádiovej prístupovej siete (18) v rámci telekomunikačnej
siete (10) na jednej strane a používateľským zariadením (20) na druhej strane,
vyznačujúci sa tým, že produkt počítačového programu zahŕňa počítačový
program uiožený na úiožnom médiu, pričom počítačový program zahŕňa
počítačový kód, ktorý pri spustení v počítači zabezpečí, aby počítač upiatnii
metódu podía jedného z nárokov 1 až 6.
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