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Opis
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
Na vylepšenie výkonnosti vzhľadom na rôzne parametre, sa bezdrôtové siete môžu samé
optimalizovať. Bezdrôtová sieť môže byť optimalizovaná vykonaním zmien v prenosových
bunkách v rámci bezdrôtovej siete. V sieti s vlastnou optimalizáciou môžu byť tieto zmeny
určené a implementované samou sieťou.
Vlastné optimalizačné prístupy sa v súčasnosti používajú v rámci bezdrôtových sietí v
obmedzenom počte spôsobov, pokiaľ ide o obmedzený počet parametrov. Vzhľadom na
obmedzené spôsoby, v ktorých boli použité siete s vlastnou optimalizáciou, existuje potenciál
na zlepšenie bezdrôtových sietí rôznymi spôsobmi prostredníctvom vlastnej optimalizácie.
Spôsoby, ktorými takéto zlepšenia môžu byť dosiahnuté, sa naďalej objavujú. Avšak, v
súvislosti s implementáciou prístupu založeného na vlastnej optimalizácii sa môže objaviť
niekoľko ťažkostí, aj keď sa objaví aplikácia.
Vlastná optimalizácia v rámci bezdrôtovej siete zahŕňa zmeny v rámci bezdrôtovej siete.
Tieto zmeny sa spoliehajú na podpornú infraštruktúru, ktorá umožňuje meniacej sa sieti
naďalej vykonávať svoju funkciu. Najmä bezdrôtová sieť stále potrebuje infraštruktúru na
poskytovanie služieb pre mobilné komunikačné zariadenia v rámci siete napriek zmenám, ku
ktorým dochádza v prenosových bunkách v tejto sieti. Obmedzenia v podpornej
infraštruktúre môžu zabrániť flexibilite, s ktorou môžu bezdrôtové siete samooptimalizované.
US2011312359 opisuje metódu zahŕňajúcu dynamicky sa meniaci prevádzkový režim
jednotlivých z viacerých geograficky rozmiestnených sieťových uzlov v súlade s
geografickou polohou aspoň jedného užívateľa bezdrôtových dát.
DAEWON LEE ET AL: "Coordinated multipoint transmission and reception in LTEadvanced: deployment scenarios and operational challenges", IEEE COMMUNICATIONS
MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, US, zv. 50, č. 2, 1. februára 2012,
strany 148-155, opisuje koordinovanú viacbodovú prenosovú a prijímaciu techniku na
uľahčenie kooperatívnej komunikácie vo viacerých prenosových a prijímacích miestach pre
moderný LTE systém (LTE-advanced).
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INTEL CORPORATION (UK): "Proposal on functional evaluation of the low power RPHs
deployment with common Cell ID (Scenario 4), 3GPP DRAFT, R1-110972, 3RD
GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE,
650, ROUTE DES LUCIOLES , F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX, FRANCÚZSKO,
zväzok RAN WG1, č. Taipei, Taiwan, 20110221, 15. februára 2011, opisuje funkčné
hodnotenie rozmiestnenia nízkej spotreby RRH so spoločným identifikátorom (ID) bunky.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
Vlastnosti a výhody patentu budú zrejmé z podrobného opisu, ktorý nasleduje, v spojení so
sprievodnými výkresmi, ktoré spoločne ilustrujú spôsobom príkladu, vlastnosti patentu, v
ktorom:
OBR. 1A je bloková schéma ilustrujúca rozvinutý makro uzol B (eNodeB), ktorý je
komunikatívne spojený so zosilňovačom aktívnej kapacity schopným samo-optimalizácie.
Obr. 1B je bloková schéma, ilustrujúca makro uzol eNodeB (MCN), komunikatívne spojený
so zosilňovačom neaktívnej kapacity schopným samo-optimalizácie;
OBR. 2 je bloková schéma ilustrujúca komunikačnú infraštruktúru medzi eNodeB a
komunikačnú infraštruktúru medzi eNodeB a rozvinutým paketovým jadrom (EPC), ktorá
môže byť použitá na oznamovanie zaťaženia prenosu, aby boli stanovené zmeny pre samooptimalizáciu;
OBR. 3 je bloková schéma ilustrujúca vytvorenie zoznamu s nízkym zaťažením indikujúcim
prenosové uzly/bunky, ktoré je možné vziať do úvahy pri vypnutí, aby bola optimalizovaná
sieť vzhľadom na energiu;
OBR. 4 je bloková schéma, ilustrujúca použitie správy riadenia rádiového zdroja (RRC) na
vysielanie informácií o konfigurácii referenčného signálu týkajúceho sa informácií o stave
kanálu (CSI-RS) pre nové CSI-RS vytvorené pre identifikátory fyzických buniek (PCI)/ID
buniek v bezdrôtovej sieti, ktoré budú ešte konfigurované;
OBR. 5 je bloková schéma ilustrujúca zoznam informácií o konfigurácii CSI-RS pre PCI/ID
buniek, ktoré budú ešte konfigurované, vložený do správy RRC, ako sa vysiela v
predchádzajúcom obrázku;
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OBR. 6 znázorňuje zdrojový kód abstraktnej syntaktickej notácie 1 (ASN1), ktorý môže byť
použitý na generovanie CSI-RS pre PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované;
OBR. 7 je bloková schéma znázorňujúca CSI-RS z jednotlivých prenosových uzlov/buniek v
bezdrôtovej sieti na reprezentatívne užívateľské zariadenie;
OBR. 8 je bloková schéma znázorňujúca uplinkový (UL) prenos správy o meraní z
reprezentatívneho UE do reprezentatívneho prenosového uzla, pričom správa o meraní
obsahuje merania prijatého výkonu (RSRP) a/alebo merania kvality prijatého referenčného
signálu (RSRQ) pre PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované, ktoré môžu byť použité
na stanovenie optimalizácie bezdrôtovej siete;
OBR. 9 je bloková schéma ilustrujúca vytvorenie zoznamu kandidátov, ktorý vylučuje
prenosové uzly/bunky, ktoré boli vypnuté, spolu s potenciálnymi komunikačnými spojeniami
s rôznymi prenosovými uzlami/bunkami, ktoré môžu zabrániť akýmkoľvek dieram pokrytia
založených na meraniach pre PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované, poskytovaných
do siete z UE v rámci oblastí pokrytia prenosových uzlov/buniek, ktoré budú vypnuté;
OBR. 10 je bloková schéma, ilustrujúca dva príkladné spôsoby, v ktorých môžu byť UE
konfigurované pre nové PCI/ID buniek počas samo-optimalizujúcej zmeny;
OBR. 11 je bloková schéma znázorňujúca vysielanie správy o odovzdaní, ktorá sa týka
dodatočného príkladného prístupu k odovzdaniu, ktorý znižuje prevádzkové náklady na
základe odovzdania skupiny;
OBR. 12 je bloková schéma ilustrujúca potenciálny obsah správy o odovzdaní pre
odovzdanie skupiny prijatej reprezentatívnym UE z reprezentatívneho prenosového
uzla/bunky;
Obr. 13 je bloková schéma ilustrujúca vytvorenie siete, ktorá je samo-optimalizovaná na
zníženie energie vypnutím rôznych prenosových uzlov/buniek, vrátane Macro eNodeB,
zdieľajúcich spoločné PCI/ID buniek;
OBR 14 je bloková schéma znázorňujúca prerozdelenie prenosu v rámci siete zdieľajúcej
spoločné PCI/ID bunky, ktoré boli predtým samo-optimalizované na zníženie výkonu;
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OBR. 15 je bloková schéma ilustrujúca zdrojový kód ASN1, ktorý môže byť použitý na
generovanie CSI-RS pre PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované, pre merania, s
ktorými môžu byť prispôsobené opätovné distribúcie prenosu záťaže;
OBR. 16 je bloková schéma ilustrujúca vytvorenie dvoch nových PCI/ID buniek od a okrem
zostávajúceho spoločného PCI/ID buniek na zvýšenie kapacity a prispôsobenie opätovných
distribúcií prenosu záťaže;
OBR. 17 je bloková schéma ilustrujúca podrobnosti pre komunikačnú infraštruktúru
umožňujúcu samo-optimalizačné určenia v rámci príkladnej bezdrôtovej siete;
OBR. 18 je bloková schéma ilustrujúca použitie Dopplerovho javu na meranie rýchlosti, pri
ktorej UE pohybuje vo vozidle prechádzajúcom bezdrôtovou sieťou;
OBR. 19 je bloková schéma ilustrujúca priradenie spoločného PCI/ID buniek cez viaceré
časti prídavnej siete v oblasti prídavnej siete s nízkymi záťažami prenosu a vysokými
rýchlosťami pozdĺž preťaženej cesty k samo-optimalizácii siete pre vysokú mobilitu s nízkou
réžiou pri odovzdávaní;
Obr. 20 je bloková schéma ilustrujúca priradenie rôznych frekvencií a PCI/ID buniek k
rôznym prenosovým uzlom/bunkám v príkladnej bezdrôtovej sieti v oblasti prídavnej siete s
vysokými záťažami prenosu a nízkymi rýchlosťami na preťaženej trase pre samooptimalizáciu siete na vysokú spektrálnu účinnosť a zaťažiteľnosť;
OBR. 21 je bloková schéma znázorňujúca priradenie viacerých rôznych frekvencií a PCI/ID
buniek

k

jednotlivým

prenosovým

uzlom/bunkám

prostredníctvom

priestorového

multiplexovania, na ďalšie zvýšenie spektrálnej účinnosti a zaťažiteľnosti v oblasti prídavnej
siete pozdĺž preťaženej trasy;
OBR. 22 je vývojový diagram znázorňujúci postup pre samo-optimalizáciu bezdrôtovej siete
s ohľadom na energiu v súlade s príkladom;
OBR. 23 je bloková schéma, ilustrujúca zariadenie na samo-optimalizáciu bezdrôtovej siete
na vyváženie požiadaviek prevádzkových nákladov na mobilitu a záťaž v súlade s príkladom;
OBR. 24 je vývojový diagram znázorňujúci proces generovania CSI-RS pre PCI/ID buniek,
ktoré budú ešte konfigurované, v súlade s príkladom;
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OBR. 25 je vývojový diagram znázorňujúci proces odovzdávania pre UE, čo sa týka súboru
prenosových uzlov/buniek, ktoré budú opätovne konfigurované s ohľadom na ich
identifikačné informácie;
OBR. 26 je bloková schéma UE v súlade s iným príkladom.
Teraz budú urobené odkazy na exemplárne ilustrované príklady a bude tu použitý konkrétny
jazyk, aby opísal to isté. Napriek tomu bude zrejmé, že tým nie je zamýšľané obmedzenie
rozsahu patentu.
PODROBNÝ OPIS
Predtým, než je patent zverejnený a opísaný, rozumie sa, že tento patent nie je obmedzený na
konkrétne štruktúry, procesné kroky alebo materiály tu zverejnené, ale je rozšírený na jeho
ekvivalenty, ako by bolo rozpoznané tými, ktorí sú zvyčajne kvalifikovaní v relevantnej
oblasti. Malo by byť takisto chápané, že terminológia použitá v tomto texte sa používa iba na
účely opisu konkrétnych príkladov a nie je zamýšľané, že bude obmedzujúca.
DEFINÍCIE
Ako dôležité vyhlásenie o všeobecnosti príkladov, o ktorých sa hovorí v tomto zverejnení,
zatiaľ čo sa v tejto špecifikácii často používa terminológia štandardu LTE 3GPP, nie je
zamýšľaná ako obmedzujúca a sú tu výnimky v používaní všeobecnejšej terminológie v
častiach tejto špecifikácie na ďalšiu komunikáciu o tomto bode.

Rôzna terminológia pre bezdrôtové mobilné zariadenia sa používa v rôznych špecifikáciách.
Ako je tu používané, bezdrôtovým mobilným zariadením môže byť medzi inými možnosťami
aj užívateľské zariadenie (UE) alebo mobilná stanica (MS). V celej tejto prihláške môžu byť
použité termíny bezdrôtové mobilné zariadenie, UE a MS zameniteľne.
Pojem "prenosový uzol", ako sa tu používa, je definovaný ako bezdrôtové komunikačné
zariadenie v sieti bezdrôtovej širokopásmovej siete (WWAN) konfigurovanej na
komunikáciu s množstvom bezdrôtových mobilných zariadení umiestnených v geografickej
oblasti nazývanej ako bunka. V rôznych špecifikáciách sa pre prenosové uzly používajú
rôzne terminológie. Terminológia použitá pre rôzne variácie prenosového uzla môže zahŕňať,
ale nie je obmedzená na základnú stanicu (BS), rozvinutý uzol B (eNodeB alebo eNB),
prenosový uzol WWAN, prenosový uzol, uzol bezdrôtového prenosu a uzol WWAN. Pojmy
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sa používajú zameniteľne, pokiaľ nie je uvedené inak. Skutočná definícia BS alebo eNodeB
je poskytovaná v ich špecifikáciách Inštitútu Elektronických a Elektrotechnických Inžinierov
(IEEE) 802.16 a v špecifikáciách 3GPP.
Pojem "prenosová bunka", ako je tu použitý, sa vzťahuje na akúkoľvek entitu, ku ktorej môže
byť priradený identifikátor fyzickej bunky (PCI) alebo identifikácie buniek (Cell-IDs). V
celom opise môžu byť pojmy ID bunky a PCI použité, zameniteľne. Napríklad prenosová
bunka môže odkazovať na jednoduchý prenosový uzol. Nakoľko viaceré PCI/ID buniek
môžu byť priradené k viacerým nosičom komponentov (CC) zodpovedajúcim rôznym
rozsahom frekvenčného spektra, môže mať jednoduchý prenosový uzol viacnásobné
prenosové bunky. Okrem toho prenosová bunka sa môže odvolávať na viacero prenosových
uzlov a/alebo CC priradených spoločným PCI/ID buniek, dokonca aj tam, kde sa CC
vzťahujú na rôzne prenosové uzly. Ako sa používa v celej tejto aplikácii, "prenosový uzol/
bunka" sa môžu odvolávať na prenosový uzol, prenosovú bunku alebo oboje.
Pojem "v podstate", ako sa tu používa, sa vzťahuje na úplný alebo takmer úplný rozsah alebo
stupeň činnosti, charakteristiky, vlastnosti, stavu, štruktúry, položky alebo výsledku.
Napríklad objekt, ktorý je "v podstate" uzavretý, by znamenal, že objekt je buď úplne
uzavretý alebo takmer úplne uzavretý. Presný povolený stupeň odchýlky od absolútnej
úplnosti môže v niektorých prípadoch závisieť od špecifického kontextu. Avšak, všeobecne
povedané, blízkosť dokončenia bude mať taký istý celkový výsledok, ako keby bolo
dosiahnuté absolútne a úplné dokončené. Použitie výrazu "v podstate" je rovnako použiteľné,
keď sa používa v negatívnom vedľajšom význame na označenie úplného alebo takmer
úplného nedostatku činností, charakteristiky, vlastnosti, stavu, štruktúry, položky alebo
výsledku.
Iné výrazy môžu byť definované inde v obsahu tejto špecifikácie.
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VZOROVÉ PRÍKLADY
Prvý prehľad o príkladoch technológií je uvedený nižšie a potom sú neskôr opísané konkrétne
príklady technológií. Účelom tohto úvodného zhrnutia je pomôcť čitateľom rýchlejšie
pochopiť technológiu, ale nie je určené na identifikáciu kľúčových vlastností alebo
základných vlastností technológie, ani nie je určená na obmedzenie rozsahu nárokovaného
predmetu.
Viaceré vzorové príklady môžu byť implementované na module rozvinutého uzla B
(eNodeB) a/alebo module prevádzky a údržby (O&M) umiestnenom v rámci hlavnej
(jadrovej) siete (CN), takej, ako je rozvinuté paketové jadro (EPC). V určitých príkladoch
zameraných na optimalizáciu energetickej účinnosti je možné získať informácie o zaťažení
pre súbor prenosových uzlov/buniek v rámci vybranej oblasti pokrytia. Zmenšený súbor
týchto prenosových uzlov/buniek môže byť potom vybraný ako schopný poskytnúť pokrytie
vybranej oblasti pokrytia. Zmenšený súbor môže byť vybraný na základe meraní z
referenčných signálov týkajúcich sa informácií o stave kanálu (CSI-RS), ktoré môžu byť
indexované k identifikátorom fyzikálnych buniek (PCI)/ID buniek, ktoré budú ešte
konfigurované, vyslaných do viacerých UE v rámci zvolenej oblasti pokrytia.
Tieto CSI-RS, ktoré sú indexované k PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované, môžu
byť vložené s informáciami o identifikácii. Informácie o identifikácii môžu umožniť, aby sa
meranie CSI-RS, ako sa vykonáva z UE, ku ktorému sa vysielajú CSI-RS, indexovalo k
PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované, a identifikovalo sa s individuálnym
prenosovými uzlami/bunkami, ktoré ich prenášajú. Táto identifikácia sa môže uskutočniť aj
napriek tomu, že prenosové uzly/bunky vo vybranej oblasti pokrytia zdieľajú spoločnú
identifikáciu buniek (Cell-ID). Takéto merania môžu byť použité na selekciu redukovaného
súboru prenosových uzlov/buniek tak, že sa indikujú susedné prenosové uzly/bunky, ktoré sa
môžu prenášať a prijímať s dostatočnou silou do a z UE v rámci oblasti pokrytia prenosového
uzla/bunky, ktorá má relatívne nízke zaťaženie.
Prenosové uzly/bunky s takýmto nízkymi zaťaženiami, ktorých oblasti pokrytia môžu byť
pokryté susednými prenosovými uzlami/bunkami, môžu byť ponechané mimo redukovaného
súboru prenosových uzlov/buniek, ktoré budú udržiavať pokrytie pre vybranú oblasť
pokrytia. Prenosové uzly/bunky pri redukovanom súbore prenosových uzlov môžu byť
opätovne konfigurované do jedno-frekvenčnej siete (SFN) so spoločným ID buniek.
Pretože merania môžu byť indexované k PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované,

8

vybraná oblasť pokrytia môže byť zaistená tak, aby prijala pokrytie s menej prenosovými
uzlami/bunkami.
Na odovzdanie UE a/alebo opätovnú konfiguráciu UE s novými PCI/ID buniek vo vybranej
oblasti pokrytia je možné použiť niekoľko prístupov. Napríklad správa o opätovnom
konfigurovaní môže byť poslaná do množstva UE spojených so súborom prenosových
uzlov/buniek. Správa o opätovnej konfigurácii, ktorá môže obsahovať indikáciu množstva
UE na zastavenie prenosu, hodnotu nového PCI/ID buniek a/alebo zodpovedajúci čas, kedy
bude nový PCI/ID buniek funkčný, môže byť odoslaná, aby sa UE mohli pripojiť k súboru
prenosových uzlov/buniek, keď je súbor prenosových uzlov/buniek opätovne konfigurovaný
pomocou nového PCI/ID bunky. Správa o opätovnom konfigurovaní môže byť vložená do
značky hodnôt a/alebo do stránkovej správy. Ako ďalší príklad môže správa na opätovné
konfigurovanie obsahovať spoločnú správu o príkaze na odovzdanie zaslanú do množstva UE
prostredníctvom signálu vysielania. Spoločný príkaz na odovzdanie môže poskytnúť
parametre, ako je jeden alebo viacero dočasných identifikátorov bunkovej rádiovej siete CRNTI, jeden alebo viac identifikátorov algoritmu zabezpečenia cieľových prenosových
uzlov/buniek, informácie pre vyhradený kanál s náhodným prístupom (RACH) a/alebo
cieľové informácie o systéme eNodeB, ktoré môžu byť použité na vykonanie odovzdania
množiny UE do opätovne konfigurovaného súboru prenosových uzlov/buniek s novým
PCI/ID buniek.
V niektorých príkladoch môže byť po vytvorení SFN so spoločným bunkovým ID zistené, že
jeden alebo viac dodatočných prenosových uzlov/buniek by zlepšil zvládanie zvýšenia
prevádzkových nákladov v rámci zvolenej oblasti pokrytia. Ďalšie CSI-RS pre PCI/ID
buniek, ktoré budú ešte konfigurované môžu byť generované a odoslané, ako bolo uvedené
vyššie. Zodpovedajúce merania môžu byť použité na opätovnú konfiguráciu jedného alebo
viacerých dodatočných prenosových uzlov/buniek s jedným alebo viacerými novými
identifikátormi PCI/ID buniek. Odovzdávanie a/alebo opätovná konfigurácia UE do
prenosových uzlov/buniek s jednou alebo viacerými novými identifikátormi PCI/ID buniek
môže byť tiež uľahčená odovzdaním a/alebo opätovnou konfiguráciou metód UE PCI/ID
buniek pozdĺž línií diskutovaných s ohľadom na predchádzajúce príklady.
Predchádzajúce príklady generovania CSI-RS pre PCI/ID buniek, ktoré budú ešte
konfigurované, a odovzdané UE a opätovná konfigurácia PCI/ID buniek, môžu tiež uľahčiť
samo-optimalizáciu sietí (SONs), aby sa prispôsobili meniacim sa požiadavkám na vysoké
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mobilitu a kapacitu záťaže. Napríklad kapacita zaťaženia môže byť hlavným problémom
pozdĺž zbernice počas doby vysokého preťaženia prenosu s viacerými užívateľmi, ktorí sú
prenášaní pri relatívne nízkych rýchlostiach, čo vedie k vysokým objemom dát s malým
počtom odovzdávaní medzi bunkami. Avšak, počas doby nízkeho prenosu môže byť počet
používateľov značne znížený, pretože užívatelia sú prenášaní cez oblasť pri relatívne vysokej
rýchlosti. Prenos pri vyššej rýchlosti počas doby nízkeho prenosu vedie k pomerne nízkemu
množstvu dát v každej bunke, ale s oveľa väčším počtom odovzdávaní vzhľadom na príklad
vysokého preťaženia prenosu. V závislosti na objeme zaťaženia prenosu v takejto oblasti
a/alebo rýchlosti UE v nej, je možné vybrať jednu z konfigurácie ID buniek s vysokou
mobilitou a konfiguráciu ID buniek s vysokou záťažou.
Keď je prioritou vysoká mobilita, môže byť súbor prenosových uzlov/buniek v oblasti
konfigurovaný v rámci SFN a spoločného PCI/ID buniek pomocou nových postupov
odovzdania uvedených vyššie. SFN so spoločnou identifikáciou PCI/ID buniek môže výrazne
znížiť počet odovzdávaní, ktoré sa vyskytujú u užívateľov prenášaných po zberniciach s
vysokými rýchlosťami. Pomocou SFN a spoločného PCI/ID buniek je réžia mobility značne
znížená, aby sa dosiahla vysoká mobilita. Keď je požadovaná vysoká kapacita, môžu byť
implementované viacnásobné prenosové uzly/bunky s rôznymi PCI/ID buniek. Tieto
viacnásobné prenosové uzly/bunky s rôznymi PCI/ID buniek sa môžu nastaviť na zvýšenú
záťaž s vyššou spektrálnou účinnosťou. Prenos z menšieho počtu na väčší počet PCI/ID
buniek môže byť uľahčený pomocou CSI-RS pre PCI/ID buniek, ktoré budú ešte
konfigurované, a prístupmi na odovzdanie uvedenými vyššie. Ďalšie podrobnosti pre
niekoľko exemplárnych príkladov sú uvedené nižšie pomocou nasledujúcich obrázkov.
Obr. 1A znázorňuje niekoľko UE, z ktorých UE 101a, 101b poskytujú príklady rôznych
druhov UE, v časti 102a SON pokrytej základným pokrytím eNodeB 104a. V určitých
príkladoch môže byť základným pokrytím eNodeB Macro uzol (MCN) eNodeB.
Aj v rámci časti 102a je zosilňovač kapacity 106a s oblasťou pokrytia 108a zosilňovača. Ako
je znázornené, oblasť pokrytia 108a zosilňovača môže vyčnievať z časti 102a pokrytej
základným pokrytím eNodeB 104a do oblastí pokrytých inými prenosovými uzlami/bunkami
v rámci siete s vlastnou optimalizáciou. V jednom vyjadrení môže byť zosilňovač kapacity
rozpoznaný od základného pokrytia eNodeB, pretože zosilňovač kapacity môže len zlepšiť
pokrytie alebo poskytnúť zvýšenú kapacitu bez toho, aby bol potrebný pre základné pokrytie,
keď je bunkový prenos na znížených úrovniach, ktoré môže poskytnúť len samotný MCN.
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Zosilňovač kapacity 106a môže byť nízkovýkonný uzol (LPN). LPN môže obsahovať jednu z
mikrobuniek, pikobuniek, femtobuniek, domovských buniek eNodeB (HeNB), diaľkovej
rádiovej jednotky (RRH), diaľkového rádiového zariadenia (RRE), opakovača alebo iného
typu prenosového uzla s nižším výkonom, ako je typicky používaný pri MCN eNodeB.
ENodeB 102a základného pokrytia a zosilňovač kapacity 106a môžu byť komunikatívne
spriahnuté cez spätné spojenie 110a. Spätné spojenie je typicky vytvorené použitím
drôtového alebo optického pripojenia. Komunikácia cez spätné spojenie môže byť
uskutočnená pomocou rozhrania, spôsobom príkladu a bez obmedzenia, takým ako je
rozhrania X2.
Ako je znázornené na obr. 1A, niekoľko UE sa nachádza v oblasti pokrytia 108a zosilňovača.
ENodeB 102a základného pokrytia môže preto zapnúť zosilňovač kapacity 106a, ako je
znázornené na obr. 1A, zvýšiť kapacitu a udržať/zlepšiť kvalitu služieb pre UE v oblasti
pokrytia zosilňovača. Avšak, prenosy zo zosilňovača kapacity môžu byť energeticky náročné
a niekedy môžu byť zbytočné.
OBR. 1B znázorňuje rovnakú časť 102b samo-optimalizujúcej sa siete pokrytej tým istým
eNodeB 104b základného pokrytia v komunikácii cez rovnaké spätné spojenie 110a s
rovnakým zosilňovačom kapacity 106a s rovnakou oblasťou pokrytia zosilňovača 108a.
Avšak v čase, alebo v scenári, znázornenom na OBR. 1B, zostávajú iba dve UE 101a, 101b v
oblasti pokrytia zosilňovača 108b. Preto, s cieľom podporiť úspory energie a znížiť
prevádzkové náklady súvisiace s týmto, môže byť zosilňovač kapacity vypnutý, do spiaceho
stavu, pokiaľ jeho kapacita už nie je potrebná. Šikmo šrafovaná oblasť pokrytia zosilňovača
na OBR. 1B ukazuje, že zosilňovač kapacity bol vypnutý.
Rozhodnutie o vypnutí zosilňovača

kapacity 106b alebo o opätovnom aktivovaní

zosilňovača kapacity 106b môže byť prijaté autonómne uzlom eNodeB základného pokrytia
alebo modulom O&M nachádzajúcim sa v rámci CN, ako je EPC, na základe toho, ako je
potrebné. Rozhodnutie môže byť založené na informáciách o zaťažení pre rôzne prenosové
uzly/bunky v SON a všeobecných informáciách o konfigurácii pre SON. ENodeB základného
pokrytia môže iniciovať činnosti odovzdania na odpojenie zosilňovača kapacity, ktorý je
vypnutý, a môže poskytnúť príčinnú hodnotu cieľovému eNodeB s uvedením dôvodu
odovzdania na uľahčenie potenciálnych následných odovzdaní.
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Ako kontextové informácie pre nasledujúcu diskusiu, ktorá nasleduje, hoci sú urobené
zobrazenia na obrázkoch OBR. 1 až OBR. 16, ktoré sa zameriavajú na prenosové uzly s
jedinou prenosovou bunkou, zobrazenia na OBR. 17 až OBR. 21 sú v súlade s prenosovými
uzlami s jednou alebo viacerými prenosovými bunkami, ktoré by mohli vzniknúť z
prenosového uzla s viacerými nosičmi komponentov (CC). Zameranie sa na prenosové uzly v
zobrazeniach je uvedené na OBR. 1 až OBR. 16 pre jednoduchosť vysvetlenia. Avšak,
koncepty diskutované s ohľadom na tieto obrázky sú rovnako uplatniteľné na všetky typy
prenosových buniek. Tento bod je ďalej oznamovaný náhodným použitím pojmu prenosový
uzol/bunka a zobrazeniami na OBR. 17 až OBR. 21.
OBR. 2 znázorňuje komunikačnú infraštruktúru medzi eNodeB 202a-222a a komunikačnú
infraštruktúru medzi uzlami eNodeB a CN 230 takými, ako je EPC, v rámci vybranej oblasti
pokrytia v prvom časovom úseku 200. (Rovnaká oblasť pokrytia bude neskôr znázornená v
druhom časovom úseku 1400 na obrázku 14.) Modul O&M 232 je zobrazený ako zostávajúci
v CN. Rôzne eNodeB môžu byť klasifikované ako uzly 202a-214a základného pokrytia a
uzly 216a-222a bez základného pokrytia. Uzly bez základného pokrytia môžu byť, ale
nepotrebujú nevyhnutne, kapacitné zosilňovače 106a, 106b. Môžu to byť aj rôzne formy
LPN, ako je znázornené zobrazením uzla 220a bez základného pokrytia ako RRH. Hoci v
niektorých príkladoch môžu byť uzly bez základného pokrytia uzly MCN, to neplatí pre
príklady, v ktorých sa s nimi zaobchádza ako so zosilňovačmi kapacity, ako je to opísané v
časti 2.4.4 Technickej špecifikácie (TS) 36.300 Vydania 8 až 10 štandardu Dlhodobého
Rozvoja (LTE) vyhláseného pomocou 3GPP. Okrem toho môžu byť uzly bez základného
pokrytia, ale nie je to nevyhnutné, komunikatívne pripojené k daným uzlom 202a, 206a, 212a
a 214a základného pokrytia cez spätné spojenia 216a až 222a, ktoré rozširujú kapacitu,
takými ako sú rozhrania X2.
Hoci vybraná oblasť pokrytia 200 obsahuje jedenásť prenosových uzlov na OBR.2, ako je
zrejmé, väčšie a menšie vybrané plochy pokrytia sú v súlade s prezentovaným patentom.
Vybraná oblasť pokrytia môže tvoriť SON alebo len jej časť. V určitých príkladoch môže byť
zvolená oblasť pokrytia určená modulom O&M 232 a/alebo operátorom siete založená na
spôsoboch prenosu v danej oblasti.
Hoci uzly 202a-214a základného pokrytia môžu byť typicky MCN eNodeB, ako je
znázornené na OBR. 2, môžu byť tiež LPN, v závislosti na príslušných štandardoch. Každý z
eNodeB 202a-222a má zodpovedajúcu oblasť pokrytia 202b-222b v rámci celkovej zvolenej
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oblasti pokrytia 200. V rámci zvolenej oblasti pokrytia sú umiestnené viaceré UE 101a, 101b.
Štruktúra spätných komunikačných spojení 224 je znázornená na OBR. 2, cez ktoré môžu
základné uzly 202a, 204a, 208a, 214a pokrytia navzájom komunikovať. Pre účely ilustrácie je
štruktúra spätných spojení znázornená iba pre podsúbor uzlov 202a, 204a, 208a, 214a
základného pokrytia 202a-214a. Avšak, podobné spätné komunikačné spojenia sa môžu
rozšíriť na zostávajúce uzly 206a, 210a, 212a základného pokrytia a dokonca aj na uzly 216a222a bez základného pokrytia. Spätné komunikačné spojenia 224 môžu, ale nemusia nutne
obsahovať komunikačné spojenia X2. Spätné komunikačné spojenia 228 môžu prechádzať
medzi každým eNodeB vo vybranej oblasti pokrytia 200 alebo komunikácie môžu byť
prenášané medzi eNodeB pozdĺž cesty, kde nie je k dispozícii žiadne priame komunikačné
spojenie.
Takisto sú znázornené komunikačné spojenia CN 226, pomocou ktorých eNodeB 202a-222a
môžu komunikovať s CN 230. Takéto komunikačné spojenia CN môžu poskytnúť priamu
komunikáciu medzi eNodeB a CN. Takéto priame komunikačné spojenia CN do CN môžu
byť vytvorené medzi uzlami 202a-214a základného pokrytia, uzlami 216a/222a, MCN
a/alebo LPN bez základného pokrytia. Hoci je podsúbor eNodeB 206a, 216a, 210a a 212a
znázornený s komunikačnými spojeniami CN, pre účely ilustrácie môže ktorýkoľvek z
eNodeB mať komunikačné spojenie s CN. Alternatívne môžu eNodeB bez priameho
komunikačného spojenia s CN komunikovať s CN nepriamo pomocou relé cez spätné
komunikačné spojenia 224 a/alebo spätné spojenia na rozšírenie kapacity 216c-222c cez
určité eNodeB 206a, 216a, 210a, 212a pomocou komunikačných spojení CN. Informácie
oznámené do CN môžu byť oznámené do modulu O&M 232, ktorý je tam umiestnený.
Spätné spojenia rozširujúce kapacitu 216c-222c môžu, ale nemusia byť nutne použité ako
spätné spojenie 110a znázornené na OBR. 1A a OBR. 1B, aby komunikovali samostatné
rozhodnutia z eNodeB (202a, 206a, 212a, 214a) základného pokrytia a/alebo modulu O & M
232 na zapnutie alebo vypnutie eNodeB 216a-222a bez základného pokrytia.
Navyše rovnocenné eNodeB môžu byť informované o rozhodnutí pomocou eNodeB
základného pokrytia, napríklad eNodeB 212a, aby zapli alebo vypli eNodeB bez základného
pokrytia, napríklad 218a, cez štruktúru spätných spojení 224 a/alebo spätných spojení na
rozšírenie kapacity 216c-222c. V príklade uvedenom v predchádzajúcej vete rovnocenné
eNodeB môžu zahŕňať bezprostredne priľahlé eNodeB 208a, 210a a 214a, ale väčšie a

13

menšie zoskupenia sú v súlade s príkladmi. Modul O&M môže byť podobne ohlásený
prostredníctvom jedného alebo viacerých komunikačných spojení CN.
V príkladoch, ktoré sa spoliehajú na štandard 3GPP, môže postup na aktualizáciu
konfigurácie eNodeB a postup aktivácie buniek slúžiť týmto úlohám respektíve pre scenáre
vypnutia a zapnutia. Okrem toho môžu informované eNodeB uchovávať príslušné
konfiguračné dáta. Podrobnosti o tejto funkcii úspory energie obmedzenej na zapínanie a
vypínanie zosilňovačov kapacity sú podrobnejšie uvedené v časti 2.4.4. TS 36.300 Vydania
10 pre normu LTE vyhlásenú tretím 3GPP.
Samo-optimalizačné funkcie spoliehajúce sa na zosilňovače kapacity 106a, 106b, ako je
opísané napríklad v 3GPP LTE TS 36.300, sú však veľmi obmedzené. Zosilňovače kapacity
podľa definície súvisia so základným pokrytím SON, bez ohľadu na to, aké môžu byť ľahké
požiadavky kladené na SON. Avšak, scenáre sa často môžu vyskytnúť tam, kde jeden alebo
viac uzlov 202a-214a základného pokrytia nie je potrebných na zabezpečenie pokrytia.
Štandardy ako 3GPP LTE TS 36.300 nie sú dostatočne flexibilné, aby mohli využívať takéto
scenáre.
Okrem toho, zosilňovače kapacity 106a, 106b nezahŕňajú MCN eNodeB 202a-214a alebo ich
ekvivalenty a sú obmedzené na LPN, ako sú pikobunky a femtobunky, ktoré sú podľa
definície už nízkovýkonné a nízkoenergetické uzly. Napríklad výkon spotrebovaný uzlom
MCN je často väčší než výkon spotrebovaný uzlom LPN o viac ako rád veľkosti. Preto
prístupy ako 3GPP LTE TS 36.300 sú nielen nepružné, ale chýbajú veľké potenciálne zisky v
oblasti energetickej účinnosti, čo je kľúčový optimalizačný parameter z environmentálnych a
nákladových dôvodov.
V mnohých scenároch, takých ako počas slabého prenosu, môže byť mnoho eNodeB 202a222a, vrátane MCN eNodeB 202a-214a, vypnutých. Dátový prenos sa môže meniť rôznymi
spôsobmi, ktoré nesledujú formálne rozdiely také, ako napríklad medzi oblasťami pokrytia
spojenými so základnými uzlami pokrytia a uzlami bez základného pokrytia. Štúdie ukazujú,
že často 75% eNodeB môže byť vypnutých bez ovplyvnenia pokrytia. Často, najmä počas
slabej prevádzky, niektoré z týchto eNodeB by mohli zahŕňať MCN eNodeB. Napriek tomu,
na rozdiel od vypnutia nepodstatného zosilňovača kapacity 106a, 106b, vypnutie uzla
základného pokrytia, ako MCN, s rozsiahlou oblasťou pokrytia, bez určenia servisných
potrieb pre UE v príslušnej oblasti pokrytia, môže vytvoriť dieru v pokrytí.
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Nižšie sú opísané exemplárne príklady na zvýšenie flexibility SON spôsobmi, ktoré
umožňujú zapnutie/vypnutie viacerých prenosových uzlov, vrátane MCN eNodeB 202a-214a,
aby sa optimalizovala úspora energie, a aby sa dynamicky prispôsobili meniacim sa
požiadavkám na kapacitu. Táto pridaná flexibilita môže byť tiež použitá na optimalizáciu
SON s ohľadom na ďalšie parametre, ako napríklad mobilita. Okrem toho, tieto vzorové
príklady môžu vychádzať z predchádzajúcich štandardov, ako napríklad 3GPP LTE TS
36.300 alebo ich náhrady. V niektorých exemplárnych príkladoch môže byť pokrytie zaistené
pre vybranú oblasť pokrytia 200 pri vypínaní eNodeB na optimalizáciu úspor energie
opätovným konfigurovaním prenosových uzlov vo vybranej oblasti pokrytia so spoločným ID
bunky, ktoré môžu byť tiež prevádzkované v režime SFN.
Vytvorenie SFN so spoločným ID bunky môže začínať zdieľaním informácií o zaťažení.
Zaťaženie z UE 201a, 201b priradené k rôznym eNodeB 202a-222a môže byť merané a
vymieňané cez štruktúru spätných komunikačných spojení 224.
Vo všetkých obrázkoch tejto aplikácie je veľkosť zaťaženia odskúšaná prenosovým uzlom
voľne znázornená počtom UE, ktoré sa nachádzajú v oblasti pokrytia spojenej s týmto
prenosovým uzlom. Keď sa UE nachádzajú vo viacerých oblastiach pokrytia, môžu sa
považovať za reprezentujúce zaťaženia, ktoré môžu byť priradené viacerým zodpovedajúcim
prenosovým uzlom. Počet UE v oblasti pokrytia môže byť interpretovaný ako relatívny počet
UE alebo relatívna požiadavka na šírku pásma. Reprezentácie sú poskytnuté ako príklady na
výkresoch. Skutočné zaťaženia sa môžu líšiť na základe návrhu a použitia systému.
Informácie o zaťažení môžu byť tiež alebo v alternatíve zdieľané s modulom 232 O&M v CN
230 cez komunikačné spojenia CN 226. Tam, kde sú informácie o zaťažení vymenené medzi
prenosovými uzlami 202a až 222a cez jedno alebo viaceré rozhrania X2 v príkladoch v
súlade s LTE štandardami, môžu byť na prenos informácií o zaťažení medzi prenosovými
uzlami použité správy RNTP (výkon prenosu v relatívne úzkom pásme). Keď sú informácie o
zaťažení zdieľané modulom O&M cez rozhrania S1 v príkladoch, ktoré sú v súlade so
štandardmi LTE, informácie o zaťažení môžu byť zahrnuté do zaťaženia vrstvy transportnej
siete S1 (TNL).
OBR. 3 znázorňuje scenár rovnakého zaťaženia znázornený na OBR. 2. Rovnaká vybraná
oblasť pokrytia 200 je zobrazená rovnakými prenosovými uzlami 202a-222a a ich
zodpovedajúcimi oblasťami pokrytia 202b-222b a rovnakou CN 230 a O & M modulom 232.
Rovnaký počet UE 201a, 201b je tiež distribuovaný na rovnaké miesta. Ako je zrejmé, oblasti
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pokrytia spojené s niektorými vysielacími uzlami majú relatívne nízke prenosové zaťaženia.
Tieto prenosové uzly a/alebo celá vybraná oblasť pokrytia sa môže považovať, že bude
zobrazená v čase mimo špičky.
Napríklad MCN eNodeB 208a zobrazuje len štyri UE 101a, 101b v rámci svojej oblasti
pokrytia 208b. Pretože každé z týchto dvoch UE je tiež v oblasti pokrytia 216b pre LPN 216b
alebo v oblasti pokrytia 218b pre LPN 218b, MCN eNodeB 208a môže byť pridelený ak
málo tak dve alebo tri UE, a keď veľa tak štyri. Toto je pomerne nízke zaťaženie v porovnaní
s inými MCN eNodeB 202a-206a, 210a-214a, ktoré sa menia medzi šiestimi a siedmymi UE
v ich príslušných oblastiach pokrytia 202a-206a, 210a-214a. Okrem toho oblasti pokrytia
216b, 218b a 222b, týkajúce sa prenosových uzlov 216a, 218a a 222a, majú len jeden rozsah
jedného UE. Navyše sú tieto jednotlivé UE tiež náchylné na priradenie k MCN eNodeB 208a,
pre prenosové uzly 216a a 218a a MCN eNodeB 202a pre 222a. Napriek obmedzenej
kapacite LPN 216a, 218a a 222a, obmedzené zaťaženia UE od jedného po žiadne sa môžu
premietnuť do relatívne malých zaťažení. RRH 220a má tiež nízke zaťaženie, pretože v
oblasti pokrytia 220b nie sú žiadne UE.
Zoznam nízkeho zaťaženia 302, t.j. zoznam eNodeB v rámci zvolenej oblasti pokrytia 200
alebo jeho časti, môže byť generovaný zo zdieľaných a/alebo vymenených informácií o
zaťažení cez štruktúru spätných komunikačných spojení 224, spätného spojenia na zvýšenie
kapacity 216c-222c a/alebo komunikačných spojení CN 226. Ako je znázornené na OBR. 3,
zoznam nízkeho zaťaženia môže byť generovaný v module O&M 232. Avšak, zoznam
nízkych zaťažení môže byť tiež generovaný na jednom alebo viacerých prenosových uzloch v
rámci zvolenej oblasti pokrytia v súlade alebo nie v súlade s modulom O&M.
Ako je zrejmé z predchádzajúcej diskusie, zoznam nízkeho zaťaženia 302 môže obsahovať
MCN eNodeB 208a a prenosové uzly 216a, 218a a 222a, ako je naznačené zodpovedajúcimi
šípkami a hrubými ohraničeniami pre oblasti pokrytia 208b, 216b, 218b a 222b. Ako je tiež
zrejmé, mnohé dôsledné príklady nie sú obmedzené počtom UE, o ktorých bolo diskutované
pri určovaní zoznamu s nízkym zaťažením ohľadne OBR. 3. Počet UE sa môže značne líšiť a
na určenie jednej alebo viacerých prahových úrovní na zaradenie prenosového uzla do
zoznamu s nízkym zaťažením sa môžu použiť mnohé ďalšie alebo alternatívne parametre.
Takéto prahové úrovne a parametre môžu reagovať na široké pole premenných, spôsobom
príkladu a nie obmedzenia, také ako prenosový výkon, blízkosť k susedným prenosovým
uzlom a/alebo charakter susedných prenosových uzlov.
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Zoznam nízkeho zaťaženia 302 môže byť považovaný ako obsahujúci kandidátske prenosové
uzly na zváženie toho či by mali byť vypnuté, ale zahrnutie do zoznamu nemusí znamenať, že
prenosový uzol bude vypnutý. Pokiaľ nie je UE priradené k prenosovým uzlom v zozname
nízkeho zaťaženia 302, vypnutie prenosových uzlov môže mať za následok diery pokrytia a
padnutie služby. Avšak, môže sa najprv stanoviť, či susedné prenosové uzly môžu vkročiť do
prenosových uzlov v zozname nízkeho zaťaženia predtým, než sa také prenosové uzly môžu
vypnúť. Takisto je možné zabezpečiť odovzdávanie UE z prenosových uzlov v zozname
nízkeho zaťaženia. Diskusia sprevádzajúca nasledujúce obrázky, opisuje nové technológie,
ktoré umožňujú takéto určenia a odovzdania.
OBR. 4 znázorňuje aspekt technológie, ktorý môže byť použitý na vytvorenie predtým
nemožných určení používaných na samo-optimalizáciu so zvýšenou flexibilitou. Takéto
určenia môžu používať merania informácií o stave kanálu medzi UE a viacerými
individuálnymi prenosovými uzlami v SON. Pomocou týchto meraní je možné vykonať
určenia na uľahčenie samo-optimalizácie nad aktuálne schopnosti na optimalizáciu prevádzky
s cieľom splniť požiadavky na kapacitu, pokrytie, mobilitu, energetickú účinnosť a
požiadavky užívateľov.
Napríklad, takéto merania môžu byť použité na určenie potenciálu potenciálnej SFN na
zabezpečenie pokrytia cez oblasť, kde by iné prenosové uzly mohli byť potenciálne vypnuté
počas opätovnej konfigurácie SON. Bez takýchto prediktívnych meraní potenciálne diery
pokrytia by mohli vyplynúť z úsilia o šetrenie energie vypnutím uzlov eNodeB, iných než
ktorých striktne označených zosilňovačmi kapacity, a ktoré sú nepodstatné pre základné
pokrytie. Okrem toho sa takéto merania môžu použiť aj vtedy, keď je bezdrôtová sieť
rozmiestnená na obsluhu diaľničnej dopravy, s rôznymi požiadavkami na riadenie kapacity a
mobility počas doby preťaženia prenosu, na rozdiel od hodín mimo špičky. S takýmito
meraniami, ako je to diskutované v neskoršej časti tejto aplikácie, SON môže opätovne
konfigurovať súbor buniek v čase mimo špičky, aby použil rovnaký ID bunky na zníženie
réžie mobility a neskôr rozdelil rôzne bunky, na zvýšenie spektrálnej účinnosti počas doby
vysokej požiadavky spojenej s preťažením prenosu.
V obidvoch triedach príkladov môžu merania pomôcť SON pri určovaní použiteľnosti
opätovnej konfigurácie buniek a prevádzky viacerých buniek v režime SFN predtým, než je
použitá opätovná konfigurácia. Tiež, keď sa bunka, ktorá pracuje v režime SFN so
spoločným bunkovým ID, opätovne konfiguruje do buniek s rôznymi identifikátormi buniek,
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merania môžu byť použité na kontrolu mobility, aby sa určilo, ku ktorému z rôznych ID
buniek by mali byť priradené rôzne UE. Preto merania môžu uľahčiť: (1) poskytnutie spätnej
väzby ohľadom potenciálneho pokrytia, ak sú určité bunky vypnuté a zostávajúce bunky
opätovne konfigurované tak, aby mali bunky so spoločným ID bunky v SFN pred skutočným
rozhodnutím o opätovnej konfigurácii; a (2) uľahčiť riadenie mobility zo spoločného ID
buniek na rôzne ID buniek.
OBR. 4 znázorňuje rovnakú vybranú oblasť pokrytia 200 s rovnakým počtom UE 201a, 201b
rozmiestnených na rovnakých miestach. Avšak, OBR. 4 môže byť rozlišovaný vysielaním
konfiguračnej správy 402 z rôznych prenosových uzlov. Hoci všetky prenosové uzly
prenášajú konfiguračnú správu na OBR. 4, konzistentné príklady sa môžu spoliehať na
podsúbor prenosových uzlov prenášajúcich konfiguračnú správu. Prenosové uzly vysielajúce
konfiguračnú správu môžu byť zvolené tak, aby zabezpečili, že UE vo zvolenej oblasti
pokrytia prijmú konfiguračnú správu. V príkladoch konzistentných so štandardmi LTE 3GPP
môže byť konfiguračnom správou, správa RRC (riadenia rádiového zdroja). Úlohu a obsah
konfiguračnej správy je možné diskutovať s ohľadom na nasledujúci obrázok.
OBR. 5 znázorňuje konfiguračnú správu 402 so zoznamom jednotiek informácií pre prenosy
špecifické pre ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované, také ako sú referenčné signály
informácií o stave kanálu (CSI-RS), ktoré môžu byť používané UE 502, 504 na merania,
ktoré môžu byť korelované pomocou ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované. Pre účely
ilustrácie je na OBR. 5 znázornená len časť vybranej oblasti pokrytia 200, konkrétne oblasť
pokrytia 208a zodpovedajúca MCN eNodeB 208a s prvým UE 502 a druhým UE 504 zo
štyroch UE prítomných v ňom.
Konfiguračná správa 402, ktorá v príkladoch konzistentných s 3GPP môže byť správou RRC,
je znázornená počas prenosu z MCN eNodeB 208a na prvé UE 502 a druhé UE 504. Hoci tie
isté informácie môžu byť prenesené do obidvoch UE, pre účely ilustrácie je časť týchto
informácií znázornená v prenose do druhého UE. Ako je znázornené, konfiguračná správa
môže obsahovať zoznam 506 alebo súbor jednej alebo viacerých jednotiek konfiguračných
informácií 508a-508h pre prenosy, ktoré môžu byť použité pomocou UE pre meranie stavu
kanálu. V príkladoch konzistentných s LTE 3GPP môžu byť prenosy prenosmi CSI-RS a
jednotky informácií môžu poskytovať informácie o konfigurácii prenosov CSI-RS.
Na OBR. 5, zoznam 506 alebo súbor obsahuje osem jednotiek konfiguračných informácií
508a-h. Avšak, v konfiguračnej správe 402 môže byť zistených viac alebo menej jednotiek
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konfigurácie. Jednotka konfiguračných informácií môže poskytnúť informácie prepojujúce
prenosy použité na meranie informácií o kanáloch pre jeden alebo viac prenosových uzlov
a/alebo buniek, z ktorých sú prenášané s ohľadom na ID buniek, ktoré budú ešte
konfigurované, ku ktorým patria tie umožňujúce, aby boli vykonané určenia optimalizácie s
ohľadom na ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované.
V príkladoch konzistentných s Vydaním 10 a neskoršími štandardmi LTE 3GPP, v ktorých
môžu prenosy používané na meranie informácií o kanáloch obsahovať prenosy CSI-RS,
môžu jednotky informácií o konfigurácii 508a-h obsahovať informácie o konfigurácii CSIRS. Tieto informácie o konfigurácii môžu poskytnúť informácie o parametroch vložených do
CSI-RS. Vložené parametre môžu byť indexované k jednému alebo viacerým ID buniek,
ktoré budú ešte konfigurované a môžu byť použité pomocou UE, ktoré merajú CSI-RS, aby
prepojili svoje merania s takými ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované.
Napríklad v príkladoch používajúcich CSI-RS môžu byť CSI-RS špecifické pre prenosové
uzly generované v jednom alebo vo viacerých prenosových uzloch a/alebo v module O&M
232. Aby boli vytvorené CSI-RS špecifické pre prenosové uzly existujúce prístupy ku
generovaniu CSI-RS môžu byť modifikované. Napríklad CSI-RS môžu byť generované ako
produkt ortogonálnej sekvencie a pseudonáhodnej sekvencie, kde môžu existovať tri rôzne
ortogonálne sekvencie a 168 rôznych pseudonáhodných sekvencií, čo umožňuje 504
jedinečných identít buniek (napr. 0 až 503). Pseudonáhodná sekvencia môže byť
inicializovaná s počiatočným sekvenčným prvkom, cint, kde cint, je definovaný Rovnicou 1
ako:

Rovnica 1 je uvedená v Časti 6.10.1.1 TS 36.211 pre štandard LTE 3GPP pre Vydania 8 až
11. V tejto rovnici je ns číslo slotu v rámci rádiového rámca, l je symbol multiplexovania
ortogonálneho delenia frekvencie (OFDM), NCP je buď 1 alebo 0 v závislosti na tom, či je
cyklická predpona (CP) normálna alebo rozšírená a
bunku prenášajúcu CSI-RS. Keďže

je PCI/ID buniek pre príslušnú

je PCI/ID buniek pre príslušnú bunku prenášajúcu

CSI-RS, takýto CSI-RS nemá informácie, ktoré by mohli byť použité na prepojenie meraní
takýchto CSI-RS s potenciálnou charakteristikou pokrytia pre bunku, ktorá bude ešte
konfigurovaná s novým ID bunky.
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Avšak, zmenou tohto pojmu

na konfigurovateľný parameter "X", ktorý môže byť

zmenený tak, aby zodpovedal rôznym súborom prenosových uzlov/buniek 202a až 222a vo
vybranej oblasti pokrytia 200, merania CSI-RS môžu byť prepojené na ID buniek, ktoré budú
ešte konfigurované, a príslušné prenosové uzly/bunky, z ktorých je CSI-RS prenášané. Kvôli
trom rôznym ortogonálnym sekvenciám a 168 rôznym pseudonáhodným sekvenciám, ktoré
môžu byť použité na generovanie CSI-RS, parameter X môže byť napríklad od 0 do 503 a
môže byť indexovaný ku 504 rôznym prenosovým uzlom a/alebo bunkám, vrátane
prenosových uzlov a/alebo buniek, pre ktoré ešte ID bunky nebol priradený.
Takéto bunky, ktoré budú ešte konfigurované, môžu zahŕňať viacnásobné prenosové uzly
a/alebo bunky, ktoré môžu byť potenciálne určené so spoločným ID bunky. V určitých
príkladoch môže spoločný ID bunky prijať hodnotu predtým priradenú prenosovému uzlu
a/alebo bunke v rámci potenciálneho SFN. Napríklad jeden alebo viac eNodeB a/alebo modul
O&M 232 môže konfigurovať rovnaký počiatočný sekvenčný prvok, cint, pre pseudonáhodnú
sekvenciu generovanú pre CSI-RS, ktorá bude prenášaná z rôznych buniek, ktoré sú
identifikované ako potenciálne kandidáti pre prevádzku SFN so spoločným ID bunky.
V takýchto príkladoch môže jeden alebo viac eNodeB a/alebo modul O&M 232 potom
inštruovať kandidátske prenosové uzly a/alebo bunky, aby prenášali spoločný CSI-RS pri
spoločnom súbore anténnych portov CSI-RS takých, ako napríklad niektoré kombinácie
portov 15 až 22, cez rovnaké zdroje času-frekvencie. Výber kandidátskych buniek je
podrobnejšie opísaný nižšie.
V určitých príkladoch môže byť parameter X nastavený na odlišnú hodnotu pre jeden alebo
viacero prenosových uzlov/buniek založených na bunkách, ktoré predtým zdieľali spoločný
identifikátor PCI/ID buniek s jedným alebo viacerými prenosovými uzlami/bunkami.
Príklady zahŕňajú scenáre, v ktorých je žiadúce zvýšiť spektrálnu frekvenciu odstránením
jedného alebo viacerých prenosových uzlov a/alebo buniek zo SFN so spoločným ID bunky.
Okrem toho môžu príklady obsahovať aj scenáre, v ktorých je LPN spojený s MCN eNodeB
ako zosilňovač pokrytia, so spoločným identifikátorom ID, ďalej zvýšenie flexibility s
meraniami môže byť urobené na optimalizáciu SON.
Pretože hodnota parametra X, ktorá je indexovaná k jednému alebo viacerým prenosovým
uzlom/bunkám, môže byť vložená do pseudonáhodnej sekvencie, z ktorej môže byť
odvodený CSI-RS, jeden alebo viac prenosových uzlov/buniek, ku ktorým parameter X môže
byť pripojený a odvodený z CSI-RS. Na to, aby UE umožnilo odvodiť jeden alebo viac

20

prenosových uzlov/buniek prenášajúcich daný CSI-RS, môže byť hodnota parametra X
poskytnutá týmto UE.
Voľba parametra X môže byť zahrnutá v konfiguračnej správe 402 znázornenej na OBR. 4 a
na OBR. 5 (cinitConfig_r12 na obr. 6) tak, aby UE mohli odvodiť jeden alebo viac
prenosových uzlov/buniek prenášajúcich daný CSI-RS. Navyše výber viacnásobných
príkladov parametra X môže byť oznámený v multiplexných jednotkách konfiguračných
informácií 508a-508h v konfiguračnom zozname, alebo v súbore 506. Merania daného CSIRS môžu byť potom spojené s jedným alebo viacerými vysielacími prenosovými
uzlami/bunkami, aby zdieľali PCI/ID buniek, ktorý budú ešte nakonfigurované. Príklady
takýchto meraní, ktoré môžu byť použité pre účely určenia potenciálneho pokrytia, môžu
zahŕňať merania výkonu prijímaného referenčného signálu (RSRP) a/alebo merania kvality
prijímaného referenčného signálu (RSRQ).
Ako môže byť zrejmé, použitie generovaných CSI-RS, ako bolo uvedené vyššie, sa môže
použiť na poskytnutie spätnej väzby, napríklad vo forme meraní RSRP/RSRQ z UE v oblasti,
ktorá môže byť potenciálne optimalizovaná. Merania môžu pomôcť SON vyhodnotiť
podmienky pokrytia a identifikovať súbor vysielacích uzlov a/alebo buniek, ktoré je možné
vypnúť, a príslušnú sadu buniek, ktoré môžu byť nakonfigurované so spoločným ID buniek,
aby sa vysielali v režime SFN, keď sa zaťaženie prenosu indikuje takúto opätovnú
konfiguráciu.
Rovnaké zásady, ktoré sú tu diskutované ohľadne CSI-RS, sa môžu použiť aj s ohľadom na
referenčné signály špecifické pre bunky (CRS).
OBR. 6 poskytuje, ako ilustráciu a nie ako obmedzenie, zdrojový kód abstraktnej syntaktickej
notácie 1 (ASN1), ktorý môže byť použitý odborníkom v odbore na generovanie CSI-RS.
Takéto CSI-RS by mohli byť flexibilne priradené na prenos z jedného alebo viacerých
prenosových uzlov/buniek bez ohľadu na to, či budú priradené zodpovedajúce identifikátory
ID buniek a/alebo rôzne identifikátory ID buniek už boli priradené a mohli by byť použité na
identifikáciu prenosových uzlov/buniek, z ktorých sú prenášané. Ako môže byť zrejmé,
odborníci v odbore môžu vytvoriť takéto CSI-RS alternatívnymi prístupmi. Okrem toho
odborníci v odbore môžu generovať alternatívne prenosy CSI-RS alebo non-CSI-RS,
používané na informácie o meraní na kanáloch pre jeden alebo viac prenosových
uzlov/buniek korešpondujúcich s PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované, aj v súlade s
LTE aj inými štandardmi.
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OBR. 7 znázorňuje prenos spoločného CSI-RS 700 z kandidátskeho súboru prenosových
uzlov a/alebo buniek pre potenciálny SFN so spoločným ID bunky. Znova je zobrazená
rovnaká vybraná oblasť pokrytia 200, prenosové uzly 202a-222a, zodpovedajúce oblasti
pokrytia 202b-222b a čísla UE 201a, 201b rozložených na rovnakých miestach ako na OBR.
2. Zobrazené sú tiež prvé UE 502 a druhé UE 504 v oblasti pokrytia 208b spolu s novým
číslom tretieho UE 702 v oblastiach pokrytia 208b a 216b a novo číslované štvrté UE 704 v
oblastiach pokrytia 208b a 218b. Piate UE 706 je v rámci oblastí pokrytia 202b a 222b takisto
očíslované.
Prvé UE 502 až piate UE 706 sídlia v aspoň jednej oblasti pokrytia, vzťahujúcej sa na
prenosový uzol v zozname s nízkym zaťažením 302, čo znamená, že pokrytie týchto UE by
mohlo byť potenciálne narušené vypnutím prenosového uzla na zozname nízkeho zaťaženia.
Aby sa zabránilo prerušeniu pokrytia, spoločný CSI-RS 700 je prenášaný z týchto
prenosových uzlov 202a, 204a, 206a, 210a, 212a, 214a, 216a a 218a v rámci kandidátskeho
súboru prenosových uzlov a/alebo buniek pre potenciálny SFN so spoločným PCI/ID buniek
prislúchajúcim k spoločnému CSI-RS.
Ako je zrejmé z preškrtnutých kruhov a straty prenosových šípok, prenosové uzly 208a, 220a
a 222a nie sú zahrnuté v kandidátskom súbore prenosových uzlov a/alebo buniek pre
potenciálny SFN so spoločným PCI/ID buniek pre scenár zobrazený na OBR. 7.
Hoci je znázornená len jeden kandidátsky zoznam prenosových uzlov a/alebo buniek,
podobný spoločný CSI-RS môže byť odoslaný pre viacero rôznych kandidátskych súborov
prenosových uzlov a/alebo buniek. Indikácie z výsledných meraní oblasti potenciálneho
pokrytia spojené s rôznymi kandidátskymi súbormi môžu byť porovnané. Pri týchto
porovnávaniach potenciálne úspory energie môžu byť vážené.
Na určenie a/alebo generovanie kandidátskych súborov, z ktorých môže byť vysielaný
spoločný CSI-RS, môžu byť použité rôzne prístupy. Kandidátske súbory môžu byť určené na
jednom alebo viacerých prenosových uzloch 202a až 222a a/alebo module O&M 232.
V niektorých príkladoch môže byť zoznam s nízkym zaťažením 302 použitý na generovanie
rôznych kandidátskych súborov. Avšak, zoznam s nízkym zaťažením nie je potrebný pre
všetky príklady. V príkladoch, ktoré nevyužívajú zoznam s nízkym zaťažením, kandidátske
súbory môžu byť generované ako podsúbory zoznamu s nízkym zaťažením.
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V určitých príkladoch môže byť kandidátsky súbor vytvorený pre každý možný podsúbor
zoznamu s nízkym zaťažením. Keďže počet možných kandidátskych súborov je produktom
binárnych výberov, aby sa zahrnul alebo vylúčil každý prenosový uzol/bunku v zozname s
nízkym zaťažením v danom súbore kandidátov, počet možných kandidátskych súborov by sa
rovnal 2n, kde n je počet kandidátskych prenosových uzlov/buniek v zozname nízkeho
zaťaženia. Pokiaľ ide o zoznam s nízkym zaťažením 302, znázornený na OBR. 3, napríklad
25 alebo 32, sú možné kandidátske súbory, pretože v zozname s nízkym zaťažením je 5
známych prenosových uzlov, ako je to znázornené.
V určitých príkladoch môžu byť na kandidátske súbory umiestnené obmedzenia, ktoré môžu
byť generované zo zoznamu s nízkym zaťažením, aby sa obmedzil prenos spoločných CSIRS. Príklady, ktoré sú poskytnuté spôsobom príkladu a bez obmedzenia, môžu zahŕňať
minimálny počet prenosových uzlov a/alebo buniek a/alebo vysielacích uzlov s vysokým
výkonom, ako napríklad uzly MCN eNodeB, ktoré budú vylúčené z možných kandidátskych
súborov, aby sa úspora energie vyplácala. Navyše, zoznam s nízkym zaťažením môže byť
použitý inými spôsobmi a/alebo v kombinácii s inými úvahami na vytvorenie možných
kandidátskych súborov. Napríklad bunky spojené s určitými frekvenčnými pásmami a/alebo
prenosovými uzlami v určitých geografických oblastiach môžu mať prioritu pre zaradenie
a/alebo vylúčenie z potenciálnych kandidátskych súborov. Takéto príklady možno realizovať
bez zohľadnenia zoznamu s nízkym zaťažením.
V prípade znázornenom na OBR. 7 pre účely ilustrácie, je znázornený prenos spoločného
CSI-RS 700 z prenosových uzlov 202a, 204a, 206a, 210a, 212a, 214a, 216a a 218a v
kandidátskom súbore. Napriek tomu je vysielanie znázornené len ako prijaté druhým UE 504.
Avšak, prenos spoločného CSI-RS môže byť tiež prijatý inými UE vo zvolenej oblasti
pokrytia 200. V skutočnosti, spoločný CSI-RS môže byť okrem iných možných dôvodov
prenášaný aj na určenie schopnosti UE detegovať a/alebo merať spoločný CSI-RS a/alebo
silu, pri ktorej sa môže merať spoločný CSI-RS na rôznych UE v rámci zvolenej oblasti
pokrytia.
V určitých príkladoch, ako je ten, ktorý je znázornený na OBR. 7, môže byť spoločný CSIRS 700 prenášaný všetkými prenosovými uzlami (202a, 204a, 206a, 210a, 212a, 214a, 216a a
218a) a/alebo bunkami v kandidátskom súbore. V iných príkladoch môže iba podsúbor
prenosových uzlov a/alebo buniek v kandidátskom súbore prenášať spoločný CSI-RS.
Napríklad v niektorých príkladoch môžu prenášať spoločné CSI-RS len prenosové
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uzly/bunky geograficky a/alebo spektrálne relevantné pre prenosové uzly/bunky, ktoré nie sú
v kandidátskom súbore. V takýchto príkladoch by viazané zdroje mohli byť redukované na
minimum spojené s týmito UE so zvýšenou pravdepodobnosťou problémov s pokrytím od
prenosových uzlov/buniek, nie z kandidátskych súborov, ktoré by boli vypnuté. V prípade
znázornenom na OBR. 7, prvé UE 502 až piate UE 706 (502, 504, 702, 704 a 706) by mohlo
mať zvýšenú pravdepodobnosť problémov pokrytia, pretože sú umiestnené v aspoň jednej
oblasti pokrytia spojenej s prenosovým uzlom/bunkou nezahrnutými v súbore kandidátskych
prenosových uzlov/buniek.
Spoločný CSI-RS 700 prijatý druhým UE 504 môže byť použitý druhým UE na generovanie
merania, ktoré sa môže použiť na určenie potenciálneho pokrytia z kandidátskeho súboru v
oblasti druhého UE. V alternatívnych príkladoch môžu byť na generovanie podobných
meraní použité prenosy bez CSI-RS. Prijatie spoločného CSI-RS inými UE vo vybranej
oblasti pokrytia 200 môže byť použité na podobné merania a/alebo stanovenia.
OBR. 8 zobrazuje uplinkový prenos (UL) správy 802 o meraní z druhého UE 504, ktoré
môže obsahovať jedno alebo viac meraní podobných tým, ktoré boli preberané vyššie. Pre
ilustráciu je na OBR. 8 znázornená len časť vybranej oblasti pokrytia 200, konkrétne oblasť
pokrytia 208a zodpovedajúca MCN eNodeB 208a s druhým UE zo štyroch UE, ktoré sú v
ňom prítomné. Správa 802 o meraní môže obsahovať súbor 804 kanálových meracích
jednotiek 806a-d.
Napriek tomu, že sú znázornené štyri kanálové meracie jednotky 806a-d, ako je to zrejmé,
väčšie alebo menšie počty meracích jednotiek kanála sú v súlade s príkladmi. V niektorých
exemplárnych príkladoch vzorové UE 504 urobí meranie po každom CSI-RS takom, ako je
spoločný CSI-RS znázornený na OBR. 7 a vysiela správu o meraní obsahujúcu
jednokanálovú meraciu jednotku.
V iných príkladoch príkladné UE 504 vykonáva merania viacerých prenosov takých, ako je
CSI-RS, čo vedie k viackanálovým meracím jednotkám, ktoré môžu byť zostavené
príkladným UE a prenášané v rovnakej správe 802 o meraní. Indikácia môže byť poskytnutá
do UE, napríklad v konfiguračnej správe 402 podobnej tej, ktorá je znázornená na OBR. 4,
indikujúcej počet kandidátskych súborov a/alebo CSI-RS s nimi spojených. V takýchto
príkladoch môže UE čakať, kým UE nepripraví jednotku merania kanála pre každý
kandidátsky súbor alebo nejaký podsúbor pred odoslaním správy o meraní so
zodpovedajúcimi meracími jednotkami kanála. Spôsobom príkladu a nie ako obmedzenie, v
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príkladoch, ktoré sú v súlade so štandardmi LTE 3GPP, jednotka 806 na meranie kanálu
môže obsahovať jedno alebo viac meraní RSRP a/alebo RSRQ.
Hoci je na OBR. 8 znázornené len druhé UE 504 pre ľahkú ilustráciu a vyzdvihnutie, kde
zostalo posledné číslo, iné UE vo vybranej oblasti pokrytia 200 môžu vykonať podobné
merania a poskytnúť podobné správy 802 o meraní. V niektorých príkladoch môžu byť
všetky UE vo vybranej oblasti pokrytia konfigurované tak, aby poskytli správu o meraní. V
alternatívnych príkladoch môže byť podsúbor UE s výnimkou iných UE vo vybranej oblasti
pokrytia konfigurovaný tak, aby poskytoval jednu alebo viac správ o meraní, čo vedie k
zníženiu režijných nákladov. UE môže byť konfigurované tak, aby poskytovalo takéto
meranie jedným alebo viacerými prenosovými uzlami v rámci SON.
V určitých príkladoch, v ktorých iba jeden podsúbor UE poskytuje jednu alebo viac správ
802 o meraní, môže byť podsúbor obmedzený na UE s vyššou pravdepodobnosťou možných
problémov s pokrytím, ak príde k opätovnej konfigurácii potenciálnej optimalizácie.
Napríklad takýto podsúbor by mohol obsahovať UE v oblastiach, alebo v blízkosti oblastí
pokrytia alebo s komunikačnými spojeniami na určitých frekvenciách, ktoré by mohli byť
ovplyvnené opätovnou konfiguráciou. Začlenenie do zoznamu s nízkym zaťažením 302
a/alebo vylúčenie z kandidátskeho súboru prenosového uzla/bunky spojené s preklenutím
oblasti pokrytia UE poskytuje neobmedzujúce príklady kritérií na zaradenie do takéhoto
podsúboru. Pre prípad znázornený na OBR 7, prvé UE 502 až piate UE 706 (502, 504, 702,
704 a 706) by spĺňali obe tieto kritériá.
OBR. 9 znázorňuje potenciálne zdroje pokrytia pre prijateľný kandidátsky súbor 902
prenosových uzlov a/alebo buniek. Zasa znova je zobrazená rovnaká vybraná oblasť pokrytia
200 s rovnakými prenosovými uzlami 202a až 222a a ich zodpovedajúcimi oblasťami
pokrytia 202b-222b spolu s rovnakou CN 230 a O&M modulom 232 ako na OBR. 2. Hoci
kandidátsky súbor 902 je znázornený ako umiestnený v module O&M, dáta obsahujúce súbor
kandidátov môžu tiež alebo alternatívne byť v jednom alebo viacerých prenosových uzloch
202a až 222a. Súbor kandidátov 902 znázornený na OBR. 9 obsahuje rovnaké prenosové uzly
(202a, 204a, 206a, 210a, 212a, 214a, 216a a 218a) zapojené do prenosu spoločného CSI-RS
700 na OBR. 7, okrem rovnakého súboru vylúčených prenosových uzlov (208a, 220a a
222a). Prenosové uzly v súbore vylúčených prenosových uzlov by nevysielali a/alebo
neprijímali signály, čo by viedlo k zodpovedajúcim potenciálnym dieram pokrytia (208b,
220b a 222b), ktoré sú znázornené krížovým šrafovaním, zodpovedajúcemu oblastiam
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pokrytia (208b, 220b, a 222b) prislúchajúcim k týmto prenosovým uzlom (208a, 220a a
222a). Prvé UE 502 až piate UE 706 (502, 504, 702, 704 a 706) by potenciálne mohlo byť
ovplyvnené týmito potenciálnymi dierami pokrytia.
Avšak, meracie jednotky 806 kanálov, podobné tým, ktoré boli vysvetlené v
predchádzajúcom obrázku, prijaté prenosovými uzlami/bunkami v SON od jedného alebo
viacerých UE, od prvého UE až piateho UE (502, 504, 702, 704 a 706) môžu poskytnúť
informácie, ktoré môžu byť použité na zistenie toho či kandidátsky súbor 902 poskytuje
prijateľnú úroveň pokrytia. Určenie môže byť vykonané na jednom alebo viacerých
prenosových uzloch 202b-222b a/alebo module OaM 232 a informácie potrebné na takéto
určenie môžu byť prenesené cez štruktúru spätných komunikačných spojení 224 a/alebo
komunikačných spojení CN (OBR.2).
Určenie toho či kandidátsky súbor 902 je prijateľný, môže byť uskutočnené po porovnaní
kanálových meracích jednotiek 806 s jednou alebo viacerými prahovými úrovňami
založenými na jednom alebo viacerých faktoroch. Príklady takýchto prahových úrovní
a/alebo faktorov môžu zahŕňať, spôsobom ilustrácie a nie obmedzenia, minimálnu úroveň
sily signálu pre jedno alebo viac UE pre uplinkovú (UL) a/alebo downlinkovú (DL)
komunikáciu, požiadavky na kvalitu služby (QoS) pre jedno alebo viac UE, štatisticky
založené hranice chýb pre potenciálne zvýšenie dopytu vzhľadom na šírku pásma a/alebo
kvalitu. Také prahové úrovne a/alebo faktory môžu byť založené na úvahách špecifických pre
štandardy LTE 3GPP a/alebo iné štandardy.
Je možné určiť, že kandidátsky súbor 902 na OBR. 9 je prijateľný na základe príkladných, ale
neobmedzujúcich, náhradných komunikačných ciest 904 až 912 pre prenos do a z UE (502,
504, 702, 704 a 706) v potenciálnych dierach pokrytia (208b, 220b, a 222b).
Pokiaľ ide o prvé UE 502, prvá náhradná komunikačná cesta 904 môže vzniknúť medzi
prvým UE a prenosovým uzlom 204a. Blízkosť prvého UE k hranici oblasti pokrytia 204b
zodpovedajúcej prenosovému uzlu 204a môže robiť prvú náhradnú komunikačnú cestu 904
obzvlášť účinnou.
Preskočenie druhého UE 504 na chvíľu, hoci aj tretie UE 702 aj štvrté UE 704 sú umiestnené
v potenciálnej diere pokrytia 208b, sú tieto tiež umiestnené v príslušnej oblasti pokrytia 216a
a oblasti pokrytia 218b spojených s príslušnými LPN 216a a LPN 218a, obe z ktorých sú v
kandidátskom súbore. Preto, tretia náhradná komunikačná cesta 906 môže vzniknúť medzi
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tretím UE a LPN 216a a štvrtá náhradná komunikačná cesta 908 môže vzniknúť medzi
štvrtým UE a LPN 218a. Naopak piate UE 706 je v rámci potenciálnej diery pokrytia 222b,
spojené s LPN 222a. Avšak piate UE je tiež v rámci oblasti pokrytia 202b MCN eNodeB
202a. Preto, piata náhradná komunikačná cesta 912 môže vzniknúť medzi piatym UE a MCN
eNodeB 202a.
Pri návrate do druhého UE 504 môže byť poloha druhého UE použitá na diskusiu
zaujímavého príkladu. Druhé UE sa nachádza v rámci potenciálnej diery pokrytia 208a
spojené s vysoko výkonným prenosovým uzlom 208a, čo znamená, že potenciálna diera
pokrytia 208a môže potenciálne pokrývať rozsiahlu oblasť. Keďže druhé UE je umiestnené v
blízkosti stredu tejto potenciálnej diery pokrytia, toto môže byť relatívne vzdialené od
prenosových uzlov v kandidátskom zozname 902. V určitých príkladoch môže jediný
prenosový uzol poskytnúť dostatočnú náhradu za vysokovýkonný prenosový uzol 208a. V
niektorých prípadoch nemusí byť jeden náhradný prenosový uzol dostatočný alebo lepšie
pokrytie môže byť zabezpečené viacerými náhradnými prenosovými uzlami.
V takýchto prípadoch môže byť použitý koordinovaný viacnásobný bod (COMP) v
príkladoch v súlade so štandardmi LTE 3GPP alebo analogickou funkcionalitou vzhľadom na
príklady v súlade s inými štandardmi. V takýchto príkladoch môže byť COMP aplikovaný na
prenos spoločného CSI-RS 700 a po opätovnej konfigurácii. Na OBR. 9, COMP môže viesť
k druhej náhradnej komunikačnej ceste 910 pomocou prvej sub-cesty 910a medzi druhým UE
502 a prenosovým uzlom 214a a vedie k druhej sub-ceste 910b medzi druhým UE 502 a
prenosovým uzlom 202a.
Keď je vytvorená SFN, môžu byť príspevky urobené do DL komunikácií zo všetkých
aktívnych prenosových uzlov SFN okrem tých zapojených v náhradných komunikačných
cestách (904, 906, 908, 910a, 910b, a 912). Pokiaľ ide o UL komunikácie, UE (502, 504, 702,
704 a 706) v potenciálnych dierach pokrytia (208b, 220b a 222b) sa môžu musieť znovu
spojiť s novými prenosovými uzlami/bunkami. Okrem toho prispôsobenie jediného
spoločného ID bunky môže zahŕňať odovzdanie a/alebo opätovnú konfiguráciu UE v SFN,
ktoré nie sú spojené so spoločným ID bunky. Navyše príklady, v ktorých môže byť žiaduce
rozdeliť SFN so spoločným identifikátorom buniek, vyúsťujú do viacerých ID buniek, čo
môže mať za následok dodatočné odovzdania UE a/alebo opätovné konfigurácie. Dodatočné
nové prístupy k odovzdaniu a/alebo opätovnej konfigurácii UE môžu byť použité na riešenie
veľkého počtu UE spojených s takýmito optimalizáciami. Tieto nové prístupy môžu byť tiež
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prispôsobené osobitným úvahám, ktoré vzniknú v príkladoch, ktoré poskytujú optimalizáciu
so zvýšenou flexibilitou.

Vyššie opísaný scenár vysvetľuje základné princípy, ale nemusí úplne zachytiť potenciál
úspory energie. Možné sú alternatívne scenáre, v ktorých je možné dosiahnuť oveľa väčšie
úspory energie. Napríklad môžu byť vypnuté viaceré prenosové body s vysokým výkonom. V
jednom takom príklade môže byť prezentovaný kandidátsky súbor 902, v ktorom sú
uvažované striedajúce sa MCN eNodeB na vypnutie. Pokiaľ ide o OBR. 9, takýto príklad by
mohol viesť k vypnutiu prenosových bodov 202a, 206a a 212a. Prenosové body 204a, 210a a
214a môžu zostať zapnuté. V takýchto príkladoch môžu LPN zostať zapnutý pri
zaobchádzaní so záťažou prenosu alebo môžu byť vypnutý, čo môže byť tiež v prípade
prenosového bodu 208a.
OBR. 10 je bloková schéma ilustrujúca dva nové, exemplárne spôsoby, v ktorých môže byť
opätovná konfigurácia UE poskytnutá pre nový ID bunky počas samo-optimalizujúcej zmeny
bez postupu úplného odovzdania. Príkladná SON 1002 je znázornená v komunikácii s
príkladom UE 1004. Na uľahčenie opätovnej konfigurácie UE spojeného s prenosovým
uzlom a/alebo bunkou, ktorej fyzický identifikátor buniek (PCI)/ID buniek sa zmení, môže
SON indikovať také zmeny do UE, ktoré sa môže opätovne konfigurovať samé primerane
pomocou niekoľkých prístupov.
Podľa prvého prístupu, ilustrovaného vzhľadom na časovú os 1006 SON a prvú časovú os
UE 1008 (plná šípka) 1008, môže byť indikácia uvedená na štítku hodnoty 1008 prenášaná z
prenosového uzla/bunky v SON 1002. Štítok s hodnotou môže indikovať či ID bunky spojený
s UE 1004 môže byť zmenený v ďalšej perióde modifikácie bloku systémových informácií
(SIB).
Na prijatie hodnoty značky 1008 môže UE 1004 čakať až do konca periódy modifikácie
bloku systémových informácií (SIB) 1012. UE potom môže zastaviť prenosové činnosti
1014, až kým nedostane nový PCI/ID buniek 1016, ktorým UE môže nahradiť starý PCI/ID
buniek. Po prijatí nového PCI/ID buniek môže UE spustiť správu o meraní a/alebo iniciovať
odosielanie preambuly 1018 na meranie času UL. Po odoslaní preambuly 1020 môže UE
vykonať meranie, pomocou ktorého sa dosiahne synchronizácia 1022 pre nový PCI/ID
buniek. Keď je synchronizácia dosiahnutá, činnosti prenosu a/alebo príjmu sa môžu obnoviť
1024
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Podľa druhého prístupu, ilustrovaného vzhľadom na časovú os SON 1006 a časovú os
druhého UE (prerušovaná šípka) 1038, môže byť zaslaná stránkovaná správa 1026 z
prenosového

uzla/bunky

v

SON

1002

na

indikáciu

zmeny

PCI/ID

buniek.

Stránkovaná správa môže obsahovať informačný prvok (IE) 1028. IE môže obsahovať nový
PCI/ID bunky 1030 a účinný čas 1032 pre nový PCI/ID bunky, t.j. čas zodpovedajúci novým
PCI/ID bunky, keď bude nový PCI/ID bunky účinný. V určitých príkladoch môže byť
efektívny čas poskytnutý v zmysle čísla systémového rámca.
Rovnako ako pri predchádzajúcom prístupe, UE 1004 môže zastaviť prenos 1014 po účinnom
čase 1032. Prevodový uzol/bunka SON 1002 môže prenášať nový PCI/ID buniek 1016 do
UE. Po prijatí nového PCI/ID bunky pomocou UE, môže UE opäť použiť nový PCI/ID bunky
na nahradenie starého PCI/ID bunky. UE môže tiež spustiť správu o meraní a/alebo iniciovať
zaslanie preambuly na meranie UL času. Po odoslaní preambuly 1020 môže UE vykonať
meranie, pomocou ktorého sa dosiahne synchronizácia 1022 pre nový PCI/ID bunky. Keď je
synchronizácia dosiahnutá, činnosti vysielania a/alebo príjmu sa môžu obnoviť 1024
pomocou UE opätovne konfigurovanými pre nový PCI/ID bunky.
OBR. 11 znázorňuje alternatívny prístup k riadeniu mobility založený na odovzdaní skupín.
Znova je rovnaká vybratá oblasť pokrytia v rovnakom čase 200 zobrazená s rovnakým
počtom UE 201a, 201b rozložených na rovnakých miestach. Avšak, OBR. 11 môže byť
rozpoznaný podľa vysielania tej istej správy o odovzdaní 1102 z rôznych prenosových uzlov.
Hoci všetky vysielacie uzly vysielajú správu o odovzdaní na OBR. 11, konzistentné príklady
sa môžu spoliehať na podsúbor prenosových uzlov vysielajúcich správu o odovzdaní.
Prenosové uzly vysielajúce správy o odovzdaní, môžu byť zvolené tak, aby zaistili, že UE vo
vybranej oblasti pokrytia prijmú správu o odovzdaní.
Ako môže byť zrejmé z UE zobrazených na OBR. 11, keď je bunka opätovne konfigurovaná,
môže byť v pripojenom režime niekoľko UE. Režijné náklady spojené s odovzdaním
všetkých týchto UE, ktoré umožňujú UE správne vysielať/prijímať s novým ID bunky/PCI,
môžu byť pomerne veľké. Ak sa opätovná konfigurácia vyskytuje pomerne často, aby sa
prispôsobila meniacej sa situácii na zaťaženie prevádzky alebo počtu UE, ktoré sa nachádzajú
vo zvolenej oblasti pokrytia 200, môže byť pri každej opätovnej konfigurácii režijné bremeno
pre mnohé činnosti mobility pre viacnásobné UE pri každej
významná.

opätovnej konfigurácii
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Avšak, odovzdanie takýchto opätovných konfigurácií môže byť efektívnejšie s podporou pre
odovzdanie skupiny. Takže správa o odovzdaní 1102 môže obsahovať rovnakú správu
príkazu na odovzdanie, ktorá, ako je znázornené na OBR. 11 môžu byť prenášaná do
viacerých UE. V určitých príkladoch môže byť prenos tej istej správy o odovzdaní
uskutočnený cez signál vysielania.
OBR. 12 znázorňuje potenciálny obsah odovzdávacej správy 1102 na odovzdanie skupiny,
ako je prijaté reprezentatívnym UE 504 z reprezentatívneho prenosového uzla 208a. Pre
účely ilustrácie je na OBR. 12 znázornená len časť vybranej oblasti pokrytia 200, konkrétne
oblasť pokrytia 208a, zodpovedajúca MCN eNodeB 208a s prvým UE 502 a druhým UE 504
zo štyroch UE prítomných v nej. Hoci tá istá správa 1102 o odovzdaní je zobrazená ako
vysielaná do prvého UE a druhého UE, informácie o odovzdávaní 1202 v ňom sú znázornené
len s ohľadom na prenos do druhého UE pre účely ilustrácie.
V príkladoch, ktoré sú v súlade so štandardmi LTE 3GPP, správa o odovzdaní 1102 môže
obsahovať správu RRC takú, ako napríklad správu RRCConnectionReconfiguration 1204
vrátane mobilityControlInformation 1206. Táto správa RRC môže poskytnúť spôsob
ilustrácie a nie obmedzenia, hodnoty parametrov, ako je napríklad nový dočasný identifikátor
bunkovej rádiovej siete (C-RNTI), cieľové identifikátory algoritmu zaistenia eNodeB,
voliteľne vyhradenú preambulu kanála s náhodným prístupom (RACH) a/alebo cieľové
informácie systému eNodeB, medzi inými potenciálnymi položkami informácií. Analogické
jednotky informácií v súlade s normami, ktoré sú štandardy non-LTE, môžu byť poskytnuté v
správe o odovzdaní, v príkladoch, ktoré sú v súlade s inými štandardmi.
Cieľové informácie systému eNodeB, ako napríklad jeden alebo viac SIB, môžu byť spoločné
pre všetky UE alebo ich súbory určené na odovzdanie do tej istej cieľovej bunky. Preto môže
byť jedna správa o signáli RRC, vrátane jedného alebo viacerých cieľových SIB, vysielaná na
tieto UE prostredníctvom signálu vysielania. V niektorých príkladoch správa o signáli RRC
môže obsahovať aj spoločné hodnoty parametrov, aj hodnoty parametra špecifické pre UE,
pre všetky UE určené na odovzdanie.
OBR. 13 znázorňuje výsledný SFN so spoločným PCI a/alebo ID bunky 1302. Ako je zrejmé,
spoločný a/alebo bunkový ID sa aplikuje na všetky prenosové uzly a/alebo bunky v rámci
zvolenej oblasti pokrytia 200. Opäť platí, že rovnaká zvolená oblasť pokrytia, v rovnakom
čase 200 je zobrazená s rovnakým číslom UE 201a, 201b rozloženými na rovnakých
miestach. Tie isté prenosové uzly 202a až 222a sú znázornené, ale bez ich zodpovedajúcich
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oblastí pokrytia 202b-222b. Pretože všetky vysielacie uzly zodpovedajú rovnakej SFN so
spoločným PCI/ID bunky, rozdiely medzi oblasťami pokrytia sa už nezískajú.
Navyše prenosové uzly (202a, 204a, 206a, 210a, 212a, 214a, 216a a 218a) v kandidátskom
súbore 902 opísané s ohľadom na OBR. 9 sú znázornené v aktívnom stave, ako je indikované
symbolmi blesku a zvlnenia. Avšak, prenosové uzly, ktoré nie sú v súbore kandidátov, sú
zobrazené vo vypnutom stave (208a, 220a a 222a), ako to naznačujú zosilnené kruhy s
priečkami a bez symbolov blesku a zvlnenia. Ako je naznačené hrubými čiarami, ktoré sa
používajú na označenie hranice spoločných PCI a/alebo ID buniek 1302, je pre SFN použitý
nový

spoločný

PCI/ID

bunky

v

celej

zvolenej

oblasti

pokrytia

200.

Kvôli vypnutému stavu určitých prenosových uzlov (208a, 220a a 222a) vo vybranej oblasti
pokrytia 200 môže SFN získať značné úspory energie. Tieto úspory energie sa výrazne
zvyšujú kvôli vysielaciemu uzlu 208a s vysokým výkonom, ktorý môže byť uzol MCN
eNodeB zahrnutý medzi vypnutými prenosovými uzlami. Nové CSI-RS a výsledné merania
by mohli potvrdiť pokrytie cez SFN pred opätovnou konfiguráciou, aby sa umožnila väčšia
flexibilita v optimalizáciách, ktoré môžu byť vykonané, vrátane optimalizácií, ktoré môžu
vypnúť vysokovýkonné prenosové uzly. Navyše, niekoľko nových prístupov na opätovnú
konfigurovaniu UE pre zmeny v identifikácii buniek, ako bolo uvedené vyššie, umožňuje
efektívnosť v riadení mobility, ktorá môže byť dôležitá pri takýchto optimalizáciách. Po
vytvorení SFN so spoločným bunkovým ID 1302 môže byť optimalizácia pokrytia
dosiahnutá nakláňaním antény.
Takáto úspora energie je možná nízkymi prenosovými záťažami v rámci vybranej oblasti
pokrytia 200. Avšak, zaťaženie prevádzky môže byť dynamické spôsobom, ktorý vedie k
scenárom, ktoré nie sú vhodné pre predtým primeranú SFN so spoločným PCI/ID bunky.
Keďže nárast prenosového zaťaženia sa zvyšuje a snáď sa koncentruje v určitých
geografických oblastiach, môže byť žiadúce rozdeliť SFN, ako je znázornené na OBR. 13.
OBR. 14 zobrazuje vybranú oblasť pokrytia s opakovanou distribúciou prenosu 1400 v SFN
zdieľajúcou spoločný PCI/ID bunky 1302 zobrazenou na OBR. 13, ako bola predtým samooptimalizovaná na zníženie výkonu. Hoci sú rovnaké prenosové uzly 202a až 222a
znázornené na obr. 14, zvolená oblasť pokrytia je zobrazená na druhom, inom časovom bode
1400. Ako čas plynie, počet a/alebo rozdelenie UE sa môže výrazne zmeniť.
Napríklad počas dňa môže geografická oblasť s mnohými úradmi v noci zažiť nízku
prenosovú záťaž. Zatiaľ čo, počas dňa môže byť prenosová záťaž relatívne vysoká. Na
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druhom mieste, odlišný bod v čase 1400 znázornený na OBR. 14, počet a distribúcia UE
1401a, 1401b sa významne zmenili.
Počet UE v oblasti pokrytia 208b predtým spojených s prenosovým uzlom 208a s vysokým
výkonom sa zvýšil zo štyroch na štrnásť. Podobne počet UE v oblasti pokrytia 222b predtým
spojenej s LPN 222a sa zvýšil z jedného na tri. Zmena v rozdelení môže znamenať, že
susedné prenosové uzly, ako sú prenosové uzly 202a, 204a, 214a, 216a a 218a, ako je to
opísané s odkazom na OBR. 9, už nemôžu poskytovať pokrytie pre bunky, ktoré boli
vypnuté. Preto sa môže stať žiaduce zapnúť prenosové uzly/bunky, ktoré boli predtým
vypnuté, pri vytváraní SFN so spoločným ID bunky.
Takisto počet UE v rámci vybranej oblasti pokrytia sa zvýšil zo štyridsaťštyri pri prvom raze
200, na päťdesiatosem, pri druhom raze na 1400. Zvýšenie počtu UE môže spôsobiť, že slabá
spektrálna účinnosť SFN môže byť problematická pre zvýšené nároky na kapacitu. Preto
môže byť žiadúca vyššia kapacita spojená s opätovným použitím frekvencie, ktorá by mohla
byť možná rozdelením SFN na nové bunky.
Z dôvodov, ako sú tie, ktoré boli diskutované vyššie, je možné vykonať jedno alebo viac
určení v SON na prepnutie jedného alebo viacerých prenosových uzlov/buniek a/alebo na
opätovnú konfigurovanie určitých prenosových uzlov/buniek s rôznymi PCI/ID buniek, bez
ohľadu na to, či prenosové uzly/bunky so spoločným ID bunky/PCI pracujú v režime SFN.
Takéto určenia môžu byť urobené na jednom alebo viacerých prenosových uzloch (202a,
204a, 206a, 210a, 212a, 214a, 216a a 218a) a/alebo module O&M 232. Aby sa uskutočnila
opätovná konfigurácia s jedným alebo viacerými identifikátormi buniek, môže byť
odovzdaných alebo opätovne konfigurovaných jeden alebo viacero súborov UE, s ohľadom
na rôzne prenosové uzly/bunky s rôznymi bunkovými ID/PCI.
Efektívne procesy odovzdávania a/alebo opätovnej konfigurácie v odozve na takéto určenia
sa môžu uskutočniť meraniami kanála pre PCI/ID bunky, ktoré budú ešte konfigurované.
Takéto merania na riadenie mobility sa môžu vykonávať na prenosoch, ktoré môžu byť
indexované ako prichádzajúce z prenosových uzlov/buniek pre ID buniek, ktoré budú ešte
konfigurované. Takéto prenosy môžu byť generované podobnými spôsobmi ako tie, ktoré
boli diskutované vyššie. UE môžu byť tiež vybavené informáciami, ktoré im umožnia
indexovať ich merania takýchto prenosov spôsobom podobným tým, ktoré boli preberané
vyššie.
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Pre účely ilustrácie a bez obmedzenia, takýto prenos a merania sú tu preberané s ohľadom na
príklady v súlade so štandardmi LTE 3GPP. Avšak, príklady konzistentné s alternatívnymi
štandardmi sú tiež možné s analogickými implementáciami. V konzistentných príkladoch
LTE, môžu UE uskutočňovať merania riadenia mobility zahŕňajúce jedno alebo viac meraní
RSRP/RSRQ, ktoré môžu byť indexované s PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované.
Na to, aby sa umožnilo indexovanie meraní riadenia mobility RSRP/RSRQ k PCI/ID bunky,
ktoré budú ešte konfigurované, tieto môžu byť založené na CSI-RS, ktoré sú generované tak,
aby boli indexované v súlade s predošlými diskusiami.
Ako už bolo predtým opísané v súvislosti s OBR. 4 a OBR. 5, môžu byť UE vybavené
informáciami, ktoré im umožňujú indexovať merania riadenia mobility prostredníctvom RRC
prenosov. Napríklad informácie o konfigurácii CSI-RS, od ktorých môžu byť prenosové
uzly/bunky prenášajúce rôzne CSI-RS indexované s PCI/ID bunky, ktoré budú ešte
konfigurované, môžu byť komunikované do UE prostredníctvom jedného alebo viacerých
prenosov RRC. Prenos RRC môže minimalizovať réžiu signálu. Avšak, iné metódy pre
signály, konzistentné s inými príkladmi, môžu byť tiež použité na indikáciu rôznych súborov
zdrojov/konfigurácií CSI-RS na merania riadenia mobility prostredníctvom vyhradeného
signálu RRC, ak sú k dispozícii príslušné informácie týkajúce sa relatívnych umiestnení UE
na strane SON.
Súbor zdrojov CSI-RS, ktoré budú konfigurované na merania riadenia mobility RSRP/RSRQ,
môže byť nezávislý od podobného súboru zdrojov CSI-RS generovaných pre riadenie
zdrojov CoMP (CRM). Merania riadenia mobility RSRP/RSRQ môžu byť nezávislé od
podobných meraní pre CRM. Okrem toho signál RRC, ktorý podporuje merania riadenia
mobility RSRP/RSRQ, môže byť tiež nezávislý na akomkoľvek signáli RRC pre RCM. Preto
môže byť urobené opatrenie ohľadne generovanie CSI-RS, signálu RRC a pre merania
RSRP/RSRQ s ohľadom na riadenie mobility pre oddelenie ID buniek, ktoré budú ešte
konfigurované okrem akýchkoľvek podobných opatrení pre CRM pre štandardy LTE 3GPP
pre vydanie 11 a/alebo vydania po vydaní 11.
OBR. 15 znázorňuje zdrojový kód ASN1 pre IE pre signál RRC na označenie súboru rôznych
CSI-RS zdrojov zodpovedajúcich PCIs/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované, pre
prenosové uzly/bunky, ktoré môžu v súčasnosti zdieľať rovnaké ID bunky na podporu meraní
pre riadenie odovzdania a mobility s ohľadom na tie ID buniek/PCI, ktoré budú ešte
konfigurované. Ako je zrejmé, odborníci v odbore môžu vytvoriť takéto CSI-RS
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alternatívnymi prístupmi. Okrem toho odborníci v odbore môžu generovať alternatívne
prístupy, ktoré sa týkajú prístupov non-CSI-RS, aj v súlade s LTE aj s inými štandardmi.
Merania pre riadenie mobility môžu často byť vykonané pomocou UE v susedných oblastiach
pokrytia, ktoré nie sú predmetom opätovnej konfigurácie. Bez ohľadu na to, či je na serveri
SFN nakonfigurovaný nový PCI/ID bunky pre viac prenosových uzlov/buniek alebo či sú
konfigurované nové PCI/ID buniek na rozdelenie spoločného PCI/ID bunky, zmena je
zahrnutá v PCI/ID bunky. Pre UE pripojené k opätovne konfigurovanej bunke s novým
PCI/ID bunky môže byť poskytnutý nový PCI/ID bunky uvedený v správe príkazu o
odovzdaní alebo počas opätovnej konfigurácie týchto UE na nový PCI/ID bunky. Avšak, UE
pripojené k susedným bunkám môžu tiež potrebovať informácie o opätovne konfigurovanom
PCI/ID bunky pre účely riadenia mobility.
Takéto UE môžu vykonávať meranie kanálov na susedných prenosových uzloch/bunkách,
ktoré môžu byť použité na určenia okolo buniek. Keď susediace prenosové uzly/bunky budú
opätovne konfigurované, môžu UE vyžadovať informácie o tom, kedy sa bunka s týmto
novým PCI/ID bunky spustí a bunka so starým PCI/ID bunky už nebude dostupná pre
susedné meranie.
V určitých príkladoch môže vysielací uzol/bunka, napríklad vysielací uzol s vysokým
výkonom 208a, oznámiť iným susedným prenosovým uzlom blížiacu sa zmenu PCI/ID
bunky. Oznámenie sa môže uskutočňovať prostredníctvom správy o opätovnej konfigurácii,
ktorá môže byť v niektorých prípadoch správa X2, cez štruktúru spätných komunikačných
spojení 224, ktorá je podobná tej, ktorá je znázornená na OBR. 2. Správa o opätovnej
konfigurácii môže obsahovať starý PCI/ID bunky, nový PCI/ID bunky a/alebo časovanie,
keď bude opätovná konfigurácia efektívna. Podobné informácie môžu byť poskytnuté
modulu O&M 232 a/alebo z modulu O&M cez komunikačné linky CN 226 podobné tým,
ktoré sú znázornené na OBR. 2.
Po prijatí správy o opätovnej konfigurácii môže susedná bunka opätovne konfigurovať
susedný zoznam buniek udržiavaný bunkou. Spôsobom príkladu a nie obmedzenia, sa v
príkladoch v súlade so štandardom LTE 3GPP môže na odstránenie starého PCI/ID bunky a
na pridanie nového PCI/ID bunky použiť informačný prvok MeasObjectEUTRA. Aby sa
tieto informácie šírili do UE v oblasti pokrytia susedného prenosového uzla/bunky, v
príkladoch v súlade so štandardom LTE 3GPP môže susedný prenosový uzol/bunka prenášať
informácie zo správy o opätovnom konfigurovaní do pripojeného režimu UE v oblasti

34

pokrytia cez vyhradený signál RRC. Pokiaľ ide o UE v kľudovom režime, susedný prenosový
uzol/bunka môže aktualizovať SIB 4 a/alebo SIB 5 pomocou informácií zo správy o
opätovnej konfigurácii.
Ako je zrejmé, ak je veľa UE v susediacej oblasti pokrytia, ktorá by vykonala merania
mobility na prenosovom uzle/bunke, ktoré bude opätovne konfigurované, veľký počet správ o
RRC signáloch môže viesť k významnej réžii signálov. Na zníženie režijných nákladov a na
dosiahnutie efektívnejšieho signálu namiesto vyhradeného signálu RRC, môže susedný
prenosový uzol/bunka vysielať informácie o zmenách v jednom alebo viacerých ID
buniek/PCI, dokonca aj pri pripojených režimoch UE. Takéto informácie o vysielaní môžu
poskytnúť informácie o súbore PCI/ID bunky, ktoré budú odstránené, a súbor nových PCI/ID
buniek, ktorý bude pridaný, potenciálne spoločne s informáciami o časovaní. Keď je v
informáciách o vysielaní zahrnutý vzťah medzi starými PCI/ID buniek a novými PCI/ID
buniek, v príkladoch v súlade s normami 3GPP/LTE môžu byť pre nové PCI/ID bunky
opätovne použité aj ďalšie parametre, ako je index buniek a offset buniek. S riešením
určených problémov s riadením mobility, môže pokračovať opätovná konfigurácia.
OBR. 16 znázorňuje vytvorenie dvoch nových PCI/ID buniek (1602 a 1604) okrem popri
zostávajúceho spoločného PCI/ID bunky 1302 na prispôsobenie zmenenej záťaže prenosu v
celej zvolenej oblasti pokrytia v druhom čase 1400. Rovnaké prenosové uzly 202a až 222a sú
znázornené na OBR. 16, ako sú znázornené na OBR. 2. Avšak, zvolená oblasť pokrytia je
znázornená v druhom časovom bode 1400, ako je tiež znázornené na OBR. 13, na rozdiel od
prvého časového bodu 200 znázorneného na OBR. 2. Výsledkom je, že počet a rozdelenie
UE 1401a, 1401b je rovnaké ako na OBR. 13, ale nie ako na OBR. 2, OBR. 3, OBR. 4 a
OBR. 7.
V určitých príkladoch môže byť LPN 222a jednoducho zapnutý a zdieľať PCI/ID bunky so
spojeným vysokovýkonným prenosovým uzlom. Avšak, v alternatívnych príkladoch môže
zvýšená flexibilita, poskytnutá vyššie opísanými prístupmi umožňovať, aby taký LPN
prijímal vlastné PCI/ID bunky alebo sa stal spojený s novými prenosovými uzlami/bunkami
prijímajúcimi nový PCI/ID bunky. Hoci prvý a druhý nový PCI/ID bunky obsahujú len jeden
prenosový uzol, v niekoľkých konzistentných príkladoch môžu byť vytvorené nové PCI/ID
buniek s viacerými prenosovými uzlami/bunkami. Keďže prvý nový PCI/ID bunky 1602 a
druhý nový PCI/ID bunky 1604 môžu byť zreteľne identifikované v rámci zvolenej oblasti
pokrytia 1400, jeden alebo viaceré z nich môžu zvýšiť spektrálnu účinnosť tým, že pracujú na
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frekvenciách, ktoré sú odlišné od ostatných použitých vo zvolenej oblasti pokrytia. Ako je
zrejmé, RRH 220a zostáva vypnutý.
Hoci väčšina UE je stále spojená so spoločným PCI/ID buniek 1302 konfigurovaným na
šetrenie energie, mnohé UE sú spojené s prvým novým PCI/ID bunky 1602 alebo s druhým
novým PCI/ID bunky 1604, t.j. s tými UE v rámci príslušných oblastí pokrytia (208b a 222b)
pre prvý a druhý nový PCI/ID buniek.
Keďže prvý nový PCI/ID bunky 1602 a druhý nový PCI/ID bunky 1604 môžu byť zreteľne
identifikované v rámci zvolenej oblasti pokrytia 1400, jedna alebo viac z nich môže zvýšiť
spektrálnu účinnosť tým, že pracuje na častiach spektra, ktoré sú odlišné od iných, ktoré sa
používajú vo zvolenej oblasti pokrytia na zvýšenie kapacity v rámci zvolenej oblasti pokrytia
1400. Zapnutie vysielacieho uzla 208a s vysokým výkonom, spojené s prvým novým PCI/ID
bunky a LPN spojeným a druhým novým PCI/ID bunky môžu riešiť zvýšenú hustotu v rámci
príslušných oblastí pokrytia (208b a 222b). Ako je zrejmé, RRH 220a môže zostať vypnutý,
aby šetril energiu. Po prvom novom PCI/ID bunky a druhom novom PCI/ID bunky bolo
možné dodatočnú optimalizáciu dosiahnuť pomocou nakláňania antény.
Úspora energie a kapacita zaťaženia nie sú jedinými parametrami, ktorých podporné prístupy
k meraniu kanálov a riadeniu mobility môžu pomôcť pri poskytovaní väčšej flexibility pri
optimalizáciách. Mobilita môže byť tiež parameter optimalizácie. Napríklad mobilita môže
zohrávať úlohu pri dosahovaní požadovaného stavu vyváženého zaťaženia medzi
prenosovými uzlami/bunkami. Vyvážená zaťaž môže zvýšiť kapacitu systému. Dosiahnutie
vyváženej záťaže môže mať za následok rovnomerné rozloženie zaťaženia medzi
prenosovými uzlami/bunkami, t.j. prenášaním časti zaťaženia prenosu z preťažených buniek.
Tieto rozdelenia a transfery sa spoliehajú na mobilitu. Optimalizácia parametrov mobility
a/alebo odovzdávacích opatrení preto môže uľahčiť vyrovnávanie záťaže. Navyše,
optimalizácia mobility môže výrazne znížiť režijné náklady, keď sú UE často spojené s
novými prenosovými uzlami/bunkami. Navyše, všeobecné zlepšenia, ktoré môžu vyplynúť zo
samo-optimalizácie vzhľadom na mobilitu, môžu tiež minimalizovať zásahy človeka v
úlohách riadenia a optimalizácie siete.
Podpora vyrovnávania zaťaženia prenosu môže pozostávať z funkcií, ako je: oznamovanie
zaťaženia, ako bolo uvedené vyššie; činnosti na vyvažovanie zaťaženia, ako napríklad tie,
ktoré sú založené na odovzdaní; a/alebo prispôsobenie konfigurácie odovzdávania a/alebo
opakovaného volania konfigurácie. Jeden nový príklad prispôsobenia konfigurácie
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odovzdávania a/alebo opakovaného výberu môže zahŕňať dynamické konfigurácie PCI/ID
bunky, ktoré sa opierajú o zvýšenú flexibilitu, ktorú ponúkajú prístupy uvedené vyššie.
Aktiváciou dynamickej konfigurácie PCI/ID bunky pre rôzne prenosové uzly/bunky, či už
vysoko alebo nízko výkonné, vyváženie zaťaženia a mobilita môžu byť ďalej vylepšené.
OBR. 17 znázorňuje prostredie, v ktorom dynamická konfigurácia PCI/ID bunky môže
využívať zvýšenú flexibilitu, ako je opísané vyššie, na ďalšie zvýšenie mobility a
vyrovnávania zaťaženia. V rámci časti SON 1708 je znázornená séria prenosových uzlov
1702a, 1704a a 1706a. S každým vysielacím uzlom sú spojené tri oblasti hexagonálneho
pokrytia. Konkrétnejšie, oblasti hexagonálneho pokrytia 1702b, 1702c a 1702d, usporiadané
v smere hodinových ručičiek okolo prenosového uzla 1702a, sú spojené s týmto prenosovým
uzlom. Taktiež oblasti hexagonálneho pokrytia 1704b, 1704c a 1704d, usporiadané v smere
hodinových ručičiek okolo prenosového uzla 1704a, sú spojené s týmto prenosovým uzlom.
Okrem toho sú hexagonálne oblasti pokrytia 1706b, 1706c a 1706d usporiadané proti smeru
hodinových ručičiek okolo prenosového uzla 1706a spojené s týmto prenosovým uzlom.
Takisto je znázornená štruktúra spätných komunikačných spojení 1710 medzi sériou
prenosových uzlov 1702a, 1704a a 1706a. Ako na OBR. 2, štruktúra spätných
komunikačných spojení môže obsahovať rozhrania X2, ale sú možné aj iné spätné spojenia.
Okrem toho sú zobrazené komunikačné spojenia CN 1712. Ako na OBR. 2, tieto
komunikačné spojenia CN môžu obsahovať rozhranie S1, ale sú možné aj iné typy
komunikačných spojení. Komunikačné spojenia CN môžu umožniť, aby jeden alebo viac
prenosových uzlov komunikoval s modulom O&M 1714 v CN 1716, ako je EPC.
OBR. 18 zobrazuje cestu 1802, ktorá prechádza časťou SON 1708 spolu s meraním rýchlosti
UE na základe Dopplerovho javu. Rovnaká časť SON 1708 je znázornená rovnakou sériou
prenosových uzlov 1702a, 1704a a 1706a a zodpovedajúcich hexagonálnych oblastí pokrytia
1702b-1702d, 1704b-1704d a 1706b-1706d. Cestou 1802, ktorá prechádza časťou SON,
môže

byť

cesta,

diaľnica,

diaľničná

komunikácia,

železnica

alebo

podobne.

Taktiež je opísané auto v prvom čase 1804a a v druhom čase 1804b, keď sa pohybuje cez
cestu 1802. UE v rámci vozidla (nie je znázornené) môže byť v pripojenom režime s
prenosovým uzlom 1704a. Ako je zrejmé, známy signál prenášaný medzi UE v rámci auta v
prvom čase a prenosový uzol 1704a bude posunutý vo frekvencii podľa rýchlosti UE, kvôli
Dopplerovmu javu. Naopak, známy signál prenášaný medzi UE vo vozidle v druhom čase a
prenosový uzol 1704a môže byť posunutý nadol vo frekvencii. Tento posun vo frekvencii
môže byť použitý pri UE, prenosovom uzle a/alebo module O&M 1714 na určenie rýchlosti
UE. Meranie rýchlosti UE sa môže použiť pri rozhodovaní o dynamických opätovných
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konfiguráciách PCI/ID bunky na konfiguráciu ID bunky s vysokou mobilitou alebo na
konfiguráciu kapacity s vysokou záťažou.
OBR. 19 poskytuje príklad, v ktorom bolo vykonané určenie priradenia spoločného PCI/ID
buniek cez viac hexagonálnych oblastí pokrytia (1702b, 1702d, 1704b, 1704d, 1706b a
1706d) časti SON 1708 pre konfiguráciu ID bunky s vysokou mobilitou. Znova rovnaká časť
SON 1708 je znázornená s rovnakou sériou prenosových uzlov 1702a, 1704a a 1706a a
zodpovedajúcich hexagonálnych oblastí pokrytia 1702b-1702d, 1704b-1704d a 1706b-1706d.
Cestná komunikácia 1802 je znázornená ako dvojprúdová diaľnica s neobmedzenou
premávkou, ako to naznačujú tri autá rozmiestnené vo vzájomných vzdialenostiach.
Kvôli nedostatku prenosu môžu UE vo vozidlách, ktoré jazdia po diaľnici s dvomi jazdnými
pruhmi 1802, môžu jazdiť rýchlosťou, ktorá môže vyústiť do častých odovzdávaní a/alebo
zmenám v konfiguráciách PCI/ID buniek. Nedostatok prenosu má tiež za následok nízky
počet UE a nízke zaťaženie s tým spojené. Časy, počas ktorých je dvojprúdová diaľnica bez
preťaženia, možno považovať za časy mimo špičky. V čase mimo špičky je požiadavka na
výkonnosť nízka. Avšak, požiadavky na odovzdanie môžu byť vysoké, pretože autá cestujú
vysokou rýchlosťou.
Na jednom alebo viacerých prenosových uzloch (1702a, 1704a, 1706a) a/alebo module O&M
1714 môže byť vykonané určenie, či sa získajú dopravné podmienky mimo špičky a/alebo
neobmedzené dopravné podmienky. Stanovenie sa môže vykonať na základe jednej alebo
viacerých z úvah. Príklady takýchto úvah môžu zahŕňať, ako príklad a nie obmedzenie:
meranie rýchlosti, ako sú merania opísané s ohľadom na predchádzajúci obrázok; denný čas;
deň v týždni; udalosť, ktorá pravdepodobne ovplyvní dopravné podmienky po ceste 1802;
a/alebo merania záťaže prenosu. Informácie o záťaži a ďalšie informácie týkajúce sa predtým
diskutovaných úvah, ako napríklad priemerná rýchlosť používateľa odhadnutá na
prenosovom uzle môže byť zdieľaná medzi prenosovýmí uzlami. Tieto informácie môžu byť
zdieľané cez štruktúru spätných komunikačných spojení 1787 a/alebo komunikačných
spojení CN 1712.
Keď bolo urobené určenie, že sú získané podmienky mimo špičky a/alebo nepreťažené
prenosové podmienky, môže byť takisto urobené určenie na jednom alebo viacerých
prenosových uzloch (1702a, 1704a a 1706a) a/alebo module O&M 232 na zníženie réžie
spojené s prechodmi UE medzi prenosovými uzlami/bunkami kombináciou prenosových
uzlov/buniek na zdieľanie spoločného PCI/ID bunky 1902. Podobne môže byť urobené jedno
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alebo viac určení o tom, aké prenosové uzly/bunky sa zahrnujú do spoločného PCI/ID buniek
ID 1902 na základe úvah, aké sú diskutované vyššie. Na OBR. 19, prenosové uzly/bunky
zdieľajúce spoločné PCI/ID bunky obsahujú oblasti pokrytia (1702b, 1702d, 1704b, 1704d,
1706b, 1706c) označené tučným obrysom a diagonálnym krížovým šrafovaním. V závislosti
od príkladu môže byť spoločný PCI/ID bunky konfigurovaný ako SFN, ale príklady, ktoré
nie sú konfigurované ako SFN, sú tiež konzistentné.
Keď bolo vykonané určenie implementácie spoločného PCI/ID bunky 1902, jeden alebo viac
prenosových uzlov 1702a, 1704a a 1706a a/alebo modul O&M 1714 môže poslať príkaz na
odovzdávanie a/alebo spustenie, špecifikujúci oneskorenie odovzdania pre UE spojené so
starou bunkou. Jeden alebo viac prenosových uzlov a/alebo modul O&M môžu opätovne
konfigurovať spoločný PCI/ID bunky. Môžu tiež adresovať odovzdanie UE do nového
PCI/ID bunky.
Určenie opätovnej konfigurácie prenosových uzlov/buniek, cez ktoré prechádza prenosová
cesta 1802, môže byť vykonané meraniami, ako je opísané vyššie, spoločného PCI/ID bunky
ID 1902 predtým, než je konfigurovaná tak, aby zabezpečila primerané pokrytie. Navyše
akúkoľvek opätovnú konfiguráciu PCI/ID bunky a/alebo odovzdania pre UE je možné riešiť,
ako bolo uvedené vyššie. Merania, ktoré môžu byť použité na riadenie mobility počas a/alebo
po opätovnej konfigurácii spoločného PCI/ID bunky, sú tiež uvedené vyššie. Tri prenosové
uzly 1702a, 1704a a 1706a, znázornené na OBR. 19 sú znázornené ako prenosové uzly s
vysokým výkonom, ako napríklad MCN eNodeB, ale príklady môžu tiež zahŕňať uzly s
nízkym výkonom, ako napríklad LPN a môžu byť zahrnuté rôzne počty prenosových uzlov.
Prenosové uzly s vysokým výkonom ilustrujú spôsob, akým sa príklady neobmedzujú na
tradičné prístupy založené na zapínaní alebo vypínaní zosilňovačov kapacity kvôli flexibilite
poskytovanej dodatočnými podpornými technológiami opísanými v tomto dokumente.
V niektorých príkladoch, ako je ten znázornený na OBR. 19, môžu byť použité priestorové
multiplexné metódy, ako je vytváranie lúča, na zahrnutie určitých buniek pre oblasti pokrytia,
ako napríklad 1702b a 1702d, spojené so spoločným prenosovým uzlom, ako je prenosový
uzol 1702a, a cez ktoré prechádza prenosová cesta 1802, pokiaľ nezahŕňa iné bunky pre
oblasti

pokrytia,

ako

napríklad

1702c,

tiež

spojené

s

prenosovým

uzlom.

Rôzne PCI/ID bunky môžu byť pre tento účel priradené k rôznym CC v prenosových uzloch.
V iných príkladoch môžu byť všetky bunky a ich zodpovedajúce pokrytie spojené s
prenosovým uzlom zahrnuté do spoločného PCI/ID bunky 1902. Konfigurovaním
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prenosových uzlov/buniek so zodpovedajúcimi oblasťami pokrytia, ktoré majú spoločné
PCI/ID bunky, je možné dosiahnuť významné redukcie v réžii mobility.
Hoci mobilita môže byť vylepšená pomocou konfigurácie spoločného PCI/ID bunky 1902,
zlepšenia môžu nastať za cenu nižšej výkonnosti. Vzhľadom na dynamickú povahu prenosu
po diaľnici, môže byť výhodné prispôsobiť časti siete na trase 1802. Napríklad počas doby
vysokej premávky, veľa automobilov preťažuje diaľnicu. V takom čase môže byť potrebná
vyššia priepustnosť v dôsledku zvýšeného počtu UE v týchto vozidlách. Navyše, kvôli
nízkym rýchlostiam týchto automobilov môžu problémy s mobilitou, ako napríklad
výkonnosť odovzdania, byť menším problémom. Ďalej môže byť v takom čase žiaduce mať
rôzne prenosové uzly/bunky konfigurované s rôznymi PCI/ID bunky na zvýšenie opätovného
využitia spektra, a teda celkovej priepustnosti.
OBR. 20 znázorňuje priradenie rôznych PCI/ID buniek k rôznym prenosovým uzlom v
prídavnej sieti v oblasti prídavnej siete s vysokými prenosovými záťažami a nízkymi
rýchlosťami pozdĺž preťaženej cesty 1802, aby vytvorilo konfiguráciu s vysokou kapacitou
zaťaženia. Znova je znázornená rovnaká časť SON 1708 s rovnakou sériou prenosových
uzlov 1702a, 1704a a 1706a a príslušných zodpovedajúcich hexagonálnych oblastí pokrytia
1702b-1702d, 1704b-1704d a 1706b-1706d. Avšak, cesta 1802 je teraz znázornená ako
dvojprúdová diaľnica s vysokým stupňom preťaženej dopravy 2002, čo naznačuje veľký
počet vozidiel, ktoré sú situované od nárazníka k nárazníku.
Takisto prenosové uzly/bunky zdieľajúce spoločný PCI/ID bunky 1902 majú každý svoj
vlastný PCI/ID bunky. Prenosový uzol 1702a bol priradený prvému segmentu PCI/ID bunky
2004, preklenujúcim hexagonálne oblasti pokrytia 1702b-1702d. Prenosovému uzlu 1704a
bol priradený druhý PCI/ID bunky 2006 preklenujúci hexagonálne oblasti pokrytia 1704b1704d. Takisto, prenosový uzol 1706a bol priradený tretej oblasti PCI/ID bunky 2008
preklenujúci hexagonálne oblasti pokrytia 1706b-1706d. Geografické oblasti zodpovedajúce
rôznym PCI/ID buniek sú zobrazené ako ohraničené hrubými hraničnými čiarami. Rôzne
PCI/ID buniek môžu byť použité na zvýšenie výkonnosti, kapacity a/alebo kvality prevádzky
tým, že pracujú v rôznych častiach spektra v rôznych PCI/ID buniek. Hoci každý prenosový
uzol prijíma iný PCI/ID bunky na OBR. 20, viaceré prenosové uzly môžu v rôznych
príkladoch zdieľať nový PCI/ID bunky.
Určenie opätovnej konfigurácie jedného alebo viacerých PCI/ID buniek do väčšieho počtu
PCI/ID buniek môže pokračovať zasa meraniami, ako je opísané vyššie, pred väčším počtom
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spoločných PCI/ID buniek takých, ako je prvý PCI/ID bunky 2004, druhý PCI/ID bunky a
tretí PCI/ID bunky 2008. Napríklad, a nie spôsobom obmedzenia, jeden alebo viac
prenosových uzlov 1702a, 1704a a 1706a a/alebo modul O&M 1714 môžu inštruovať jedno
alebo viac UE, aby vykonali merania RSRP/RSRQ na CSI-RS indexovaných doteraz s
PCI/ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované. Takéto merania sa môžu použiť napríklad na
zaistenie pokrytia a prípravu na odovzdanie.
Navyše, môže byť adresovaná akákoľvek opätovná konfigurácia PCI/ID bunky a/alebo
odovzdanie pre UE, ako bolo uvedené vyššie. Napríklad, a nie spôsobom obmedzenia, jeden
alebo viac prenosových uzlov a/alebo modul O&M môžu poslať príkaz na odovzdanie
a/alebo spustiť a špecifikovať oneskorenie odovzdania pre UE spojené so starou bunkou.
Merania, ktoré môžu byť použité na riadenie mobility počas a/alebo po opätovnej
konfigurácii spoločného PCI/ID bunky, sú tiež uvedené vyššie. Jeden alebo viac prenosových
uzlov a/alebo modul O&M môžu opätovne konfigurovať jeden alebo viac spoločných PCI/ID
buniek do väčšieho počtu PCI/ID buniek.
OBR. 21 tiež znázorňuje opätovnú konfiguráciu na väčší počet PCI a/alebo ID buniek.
Napriek tomu je rovnaká časť SON 1708 znázornená s rovnakou sadou prenosových uzlov
1702a, 1704a a 1706a a príslušnými zodpovedajúcimi šesťhrannými oblasťami pokrytia
1702b-1702d, 1704b-1704d a 1706b-1706d. Takisto, aj prenosová cesta 1802 bola opäť
znázornená ako dvojprúdová diaľnica s vysokým stupňom preťaženia premávky 2002, ako je
naznačené veľkým počtom vozidiel 2002, ktoré sú situované od nárazníka k nárazníku.
Avšak, počet nových PCI/ID buniek sa zvýšil z troch na šesť (2202, 2204, 2206, 2208, 2210
a 2212). Zvýšený počet PCI/ID buniek sa dá dosiahnuť priestorovými multiplexnými
metódami, ako je tvorba lúča. Zvýšený počet PCI/ID buniek môže tiež viesť k zvýšeniu
spektrálnej frekvencie a kapacity prostredníctvom zvýšeného použitia rôznych častí spektra,
ako je to znázornené na OBR. 21 pomocou meniaceho sa striedavého tieňovaného tvaru. V
niektorých príkladoch môžu byť použité ďalšie moderné techniky také, ako je COMP.
Príklady môžu byť tiež znázornené ako metódy. Takéto metódy môžu byť zobrazené
pomocou funkčných blokov. Tieto funkčné bloky môžu zobrazovať kroky alebo operácie v
súlade s príkladmi takýchto metód. V závislosti na príklade, môžu byť tieto kroky alebo
operácie, implementované, ale nemusia byť nevyhnutne implementované, v programovom
kóde čitateľnom počítačom uloženom na stálom použiteľnom médiu. Hoci funkčné bloky
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môžu byť zobrazené v poradí, poradie, v ktorom sú zobrazené, môže byť v mnohých
prípadoch zmenené. V skutočnosti, niektoré funkčné bloky môžu byť vykonávané súčasne.
OBR.

22

znázorňuje

zástupcu

funkčných

blokov

metódy

2200

na

vytvorenie

jednofrekvenčnej siete (SFN). Metóda môže byť implementovaná na eNodeB a/alebo module
O&M nachádzajúcom sa v rámci jadra rozvinutého paketu (EPC). Metóda 2200 môže
zahŕňať získanie informácií o zaťažení 2210 pre súbor prenosových buniek v rámci zvolenej
oblasti pokrytia. V závislosti od informácií o zaťažení môže vybraný redukovaný súbor
prenosových buniek byť schopný poskytnúť pokrytie vybranej oblasti pokrytia. Redukovaný
súbor prenosových buniek môže byť opätovne konfigurovaný 2230 do SFN so spoločnou
identifikáciou buniek (Cell-ID). Redukovaný súbor prenosových buniek môže byť opätovne
konfigurovaný do SFN so spoločným identifikátorom buniek, aby sa rozšírila oblasť pokrytia
redukovaného súboru prenosových buniek tak, aby pokryla vybranú oblasť pokrytia s
menším počtom prenosových buniek. Krok opätovného konfigurovania 2230 súboru
prenosových buniek môže zahŕňať posielanie príkazov do súboru uzlov opätovnej
konfigurácie na uskutočnenie opätovnej konfigurácie.
Metóda 2200 môže ďalej zahŕňať posielanie CSI-RS do viacerých užívateľských zariadení
(UE) v rámci zvolenej oblasti pokrytia pre spoločný ID buniek, ktorý bude ešte
konfigurovaný. Potom môže byť prijatý súbor meraní z množstva UE na základe CSI-RS.
Súbor meraní môže byť použitý na výber redukovaného súboru prenosových buniek a na
určenie toho, či redukovaný súbor prenosových buniek bude udržiavať pokrytie pre vybranú
oblasť pokrytia potom, čo bude konfigurovaný so spoločným ID bunky.
V určitých príkladoch môže metóda najprv obsahovať zostavenie súboru prenosových buniek
zahrnutím susedných prenosových buniek s ľahkým zaťažením prenosu do súboru
prenosových buniek. V závislosti na príklade sa informácie o zaťažení získavajú z jednej z
najmenej jednej vrstvy záťaže prenosovej siete S1 a aspoň z jednej správy o výkone relatívne
úzkopásmového prenosu (RNTP). RNTP správu je možné vysielať prostredníctvom spojenia
X2 medzi prenosovými bunkami. Niektoré príklady môžu zahŕňať nastavenie nakláňania
antény na optimalizáciu pokrytia výsledného scenára pokrytia, ktorý vznikne po opätovnom
konfigurovaní zostávajúceho súboru prenosových buniek do SFN so spoločným ID bunky.
Príklady môžu tiež ďalej zahŕňať určenie toho, že jedna alebo viac prídavných prenosových
buniek by zlepšilo zaobchádzanie so zvýšeným zaťažením prenosu v rámci zvolenej oblasti
pokrytia. Určenie môže byť vykonané na základe informácií o zaťažení. Zlepšenú
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manipuláciu je možné dosiahnuť zvýšením spektrálnej účinnosti pre zvýšenie zaťaženia.
Takéto príklady môžu tiež zahŕňať opätovné konfigurovanie jednej alebo viacerých
prídavných prenosových buniek s aspoň jedným novým ID bunky. Odovzdanie sa môže
uskutočniť pre jedno alebo viac UE do aspoň jednej prídavnej prenosovej bunky.
Príklady, pri ktorých je urobené určenie, že jedna alebo viac prídavných prenosových buniek
by zlepšila manipuláciu, môže ďalej zahŕňať požadovanie aspoň jedného merania založeného
na CSI-RS na určenie jednej alebo viacerých dodatočných prenosových buniek, kde CSI-RS
pri aspoň jednom meraní založenom na CSI-RS prenáša informácie, ktoré môžu byť
korelované k ID bunky, ktorá bude ešte konfigurovaná. Takéto príklady môžu ďalej
obsahovať požiadavku na najmenej jedno meranie založené na CSI-RS po tom, čo aspoň
jedna ďalšia prenosová bunka bola opätovne konfigurovaná s jedným alebo viacerými
novými ID buniek. Ďalšia požiadavka môže byť poskytnutá na poskytnutie informácií o
kanáli pre jeden alebo viacero ID buniek.
Obrázok 23 zobrazuje zariadenie 2300, ktoré môže sídliť v eNodeB 2320 a/alebo v module
O&M 2330 umiestnené v rámci EPC 2340. Zariadenie 2300 môže byť konfigurované na
vyrovnávanie réžie mobility a požiadavky zaťaženia na bezdrôtovom komunikačnom
systéme. Zariadenie 2300 môže ďalej obsahovať výberový modul 2350 a konfiguračný
modul 2360.
Výberový modul 2350 môže byť konfigurovaný tak, aby vybral pre súbor prenosových
buniek jednu z konfigurácií ID bunky s vysokou mobilitou a konfiguráciu ID bunky s
vysokou kapacitou záťaže. Konfiguračný modul 2360 môže byť v spojení s výberovým
modulom. Konfiguračný modul môže byť konfigurovaný tak, aby konfiguroval súbor
prenosových buniek tak, aby fungoval v konfigurácii ID bunky s vysokou mobilitou.
Konfigurácia ID buniek s vysokou mobilitou môže obsahovať SFN so spoločným ID bunky
na zníženie réžie mobility. Navyše, konfiguračný modul môže konfigurovať súbor
prenosových buniek tak, aby fungovali pri konfigurácii s vysokou kapacitou zaťaženia.
Konfigurácia vysokej kapacity zaťaženia môže mať viacero prenosových buniek s rôznymi
identifikačnými ID buniek, aby sa umožnila zvýšená spektrálna účinnosť pri zvýšenej záťaži.
Niektoré príklady môžu ďalej obsahovať modul na meranie rýchlosti 2370, ktorý môže byť v
spojení s výberovým modulom 2350. Modul merania rýchlosti môže byť konfigurovaný tak,
aby vykonal aspoň jedno meranie rýchlosti pre súbor UE v rámci zvolenej oblasti pokrytia
pre súbor prenosových buniek. Modul merania rýchlosti môže byť tiež konfigurovaný na
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komunikáciu najmenej jedného merania rýchlosti s výberovým modulom. V niektorých
príkladoch môže výberový modul používať jedno alebo viac meraní rýchlosti a/alebo
informácie o zaťažení na výber súboru prenosových buniek jednej z konfigurácie ID bunky s
vysokou mobilitou a konfigurácie ID bunky s vysokou kapacitou záťaže.
V niektorých takýchto príkladoch môže výberový modul 2350 vybrať pre súbor prenosových
buniek jednu z konfigurácií ID buniek s vysokou mobilitou a konfiguráciu ID buniek s
vysokou kapacitou záťaže. Výber môže byť založený na kombinovanej hodnote vzhľadom na
prahovú úroveň konfigurácie. Výber môže byť založený na kombinovanej hodnote vzhľadom
na prahovú úroveň konfigurácie. Kombinovaná hodnota môže zahŕňať vážené hodnoty
otáčok a vážené hodnoty zaťaženia. V takýchto príkladoch môžu hodnoty rýchlosti s vyššou
váhou tlačiť kombinovanú hodnotu smerom k hodnotám týkajúcich sa prahovej úrovne
konfigurácie príznačných pre konfiguráciu ID buniek s vysokou mobilitou. Navyše hodnoty
zaťaženia s vyššou váhou môžu tlačiť kombinovanú hodnotu smerom k hodnotám týkajúcich
sa prahovej úrovne konfigurácie príznačných pre konfiguráciu ID buniek s vysokou
kapacitou záťaže.
V určitých príkladoch môže vybraná oblasť pokrytia pre súbor prenosových buniek preklenúť
dĺžku cesty. Cesta môže byť určená pre dopravu vozidlami a/alebo železničnú dopravu. V
niektorých príkladoch môže výberový modul 2350 využívať informácie o čase v priebehu
dňa, dňa v týždni, informácie o dovolenke a/alebo informácie o udalosti na výber jednej z
konfigurácie ID buniek s vysokou mobilitou a konfigurácie ID buniek s vysokou kapacitou
záťaže.
Niektoré príklady môžu tiež obsahovať modul formovania 2380. Modul formovania 2380
môže byť konfigurovaný tak, aby prijímal informáciu o zaťažení a/alebo jedno alebo viac
meraní rýchlosti z viacerých prenosových buniek. Okrem toho môže byť modul formovania
konfigurovaný tak, aby zostavil súbor prenosových buniek tak, že zahrňuje danú prenosovú
bunku do súboru prenosových buniek, kde daná prenosová bunka je susediaca s prenosovou
bunkou, ktorá je už zahrnutá v súbore prenosových buniek. Takéto prenosové bunky môžu
byť zahrnuté tam, kde informácie o zaťažení a/alebo jedno alebo viac meraní rýchlosti má
zodpovedajúci súbor hodnôt v rámci rozsahu hodnôt preddefinovaných pre súbor
prenosových buniek.
Niektoré príklady môžu tiež obsahovať merací modul 2390. Merací modul môže byť
konfigurovaný tak, aby posielal súbor CSI-RS pre ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované
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do množstva UE v rámci zvolenej oblasti pokrytia súboru prenosových buniek. Okrem toho
môže merací modul prijímať súbor meraní z viacerých UE na základe súboru CSI-RS. Súbor
meraní môže byť použitý na pomoc pri odovzdávaní od viacerých UE, kde výberový modul
2350 mení výber z konfigurácie ID buniek s vysokou mobilitou na konfiguráciu ID buniek s
vysokou kapacitou záťaže.
OBR. 24 zobrazuje zástupcu funkčných blokov metódy 2400 na implementáciu CSI-RS pre
ID buniek, ktoré budú ešte konfigurované. Metóda môže byť implementovaná na eNodeB
a/alebo O&M umiestnenom v rámci EPC. Metóda môže zahŕňať poskytnutie 2410 súboru UE
s identifikačnými informáciami pre CSI-RS pre ID bunky, ktorá bude ešte konfigurovaná,
aby bola zdieľaná súborom prenosových buniek. CSI-RS môže byť vložený 2420 s
identifikačnými informáciami, aby umožnili meranie CSI-RS najmenej jedným UE zo súboru
UE, ktoré budú identifikované pomocou ID bunky, ktorý bude ešte konfigurovaný a súborom
prenosových buniek. Činnosť opätovnej konfigurácie môže byť vykonaná 2430 na súbore
prenosových buniek na základe merania.
Pri vykonávaní 2430 môže činnosť opätovnej konfigurácie, v niektorých príkladoch, ďalej
zahŕňať prijímanie meraní zo súboru UE. Okrem toho takéto príklady môžu zahŕňať odhad
potenciálnej oblasti pokrytia na základe súboru meraní pre potenciálne novú SFN so
spoločným ID buniek. V takýchto príkladoch môže byť určená aspoň časť podsúboru súboru
prenosových buniek pre potenciálne novú SFN.
Pri niektorých príkladoch, vykonávanie 2430 opätovnej konfigurácie môže ďalej zahŕňať
prijímanie meraní zo súboru UE. Okrem toho môže tento krok zahŕňať určenie na základe
meraní, aspoň jednej cieľovej prenosovej bunky v rámci súboru prenosových buniek pre
aspoň jeden nový ID bunky. V niektorých príkladoch vloženie CSI-RS 2420 s
identifikačnými informáciami môže ďalej zahŕňať priradenie identifikačnej hodnoty ID
bunky, ktorá bude ešte konfigurovaná.
Vloženie CSI-RS s identifikačnými informáciami môže tiež zahŕňať nahradenie hodnoty ID
bunky identifikačnou hodnotou na generovanie pseudo-náhodnej sekvencie pre CSI-RS, ktorá
môže identifikovať ID bunky, ktorý bude ešte konfigurovaný. V takýchto príkladoch môže
byť identifikačná informácia vložená do inicializujúcej časti CSI-RS. Okrem toho
poskytovanie 2410 súboru UE s identifikačnými informáciami môže ďalej zahŕňať vysielanie
identifikačných informácií prostredníctvom vysielania RRC do geografickej oblasti, pokrytej
pomocou ID bunky, ktorý bude ešte konfigurovaný.
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OBR. 25 znázorňuje zástupcu funkčných blokov metódy 2500 na pripojenie UE k súboru
prenosových buniek, ktoré budú ešte konfigurované s novým ID buniek. Metóda môže byť
implementovaná na eNodeB a/alebo module O&M umiestnenom v EPC. Metóda môže
zahŕňať určenie 2510 na opätovnú konfiguráciu súboru prenosových buniek na zdieľanie
nového ID bunky. Okrem toho môže táto metóda zahŕňať posielanie správy o opätovnej
konfigurácii 2520 do súboru UE spojeného so súborom prenosových buniek. Správa o
opätovnej konfigurácii môže byť odoslaná, aby sa umožnilo pripojenie UE k súboru
prenosových buniek, keď je súbor prenosových uzlov opätovne konfigurovaný s novým ID,
aby vytvoril jednoduchú SFN.
V niektorých exemplárnych príkladoch môže správa o opätovnom konfigurovaní obsahovať
indikáciu množstva UE na zastavenie prenosu, hodnotu nového ID bunky a/alebo
zodpovedajúci čas, kedy bude nový ID bunky funkčný. Správa o opätovnej konfigurácii môže
byť konfigurovaná tak, aby umožňovala viacerým UE prijímať správu o opätovnej
konfigurácii, aby zastavila príjem a vysielanie dát. Prijímanie a vysielanie dát môže byť
ukončené správou o opätovnej konfigurácii až do doby, keď je nový ID bunky funkčný a je
možné, aby sa viaceré UE opätovne spojili so súborom prenosových buniek s novým ID
buniek.
V niektorých príkladoch správa o opätovnej konfigurácii môže obsahovať spoločnú správu
príkazu na odovzdanie zaslanú do viacerých UE prostredníctvom signálu vysielania.
Spoločný príkaz na odovzdanie môže poskytnúť parametre, ktoré môžu byť použité na
vykonanie odovzdania pre viaceré UE do opätovne konfigurovaného súboru prenosových
buniek s novým ID bunky. V niektorých príkladoch môže správa spoločného príkazu na
odovzdanie obsahovať jeden alebo viac C-RNTI a jeden alebo viac identifikátorov algoritmu
zabezpečenia cieľových prenosových buniek. Správa so spoločným príkazom na odovzdanie
môže obsahovať aj vyhradené informácie systému RACH a/alebo cieľového eNodeB. V
niektorých príkladoch môže metóda 2500 ďalej zahŕňať vyslanie iného príkazu na
odovzdanie, aby špecifikoval oneskorenie odovzdania pre viaceré UE spojené so súborom
prenosových buniek.
Niektoré príklady môžu ďalej obsahovať poskytnutie oznamovacej správy aspoň jednej
susednej prenosovej bunke priľahlej k opätovne konfigurovanej prenosovej bunke v rámci
súboru prenosových buniek. Oznamovacia správa môže obsahovať pôvodný ID bunky,
opätovne konfigurovaný ID bunky; a/alebo informácie o tom, kedy opätovne konfigurovaný
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ID bunky bude fungovať pre opätovne konfigurovanú prenosovú bunku. Takisto, v
niektorých príkladoch môže aj správa o opätovnej konfigurácii indikovať, že čas, počas
ktorého bude spoločný ID bunky v prevádzke, je v nasledujúcej dobe modifikácie bloku
systémových informácií (SIB).
OBR. 26 poskytuje príklad mobilného zariadenia, ako je UE, MS, bezdrôtové mobilné
zariadenie,

mobilné komunikačné zariadenie, tablet,

mikrotelefón alebo

iný typ

bezdrôtového mobilného zariadenia. Mobilné zariadenie môže obsahovať jednu alebo viac
antén konfigurovaných na komunikáciu s prenosovou bunkou WWAN. Zatiaľ čo sú
zobrazené dve antény, zariadenie môže mať jednu až štyri alebo viac antén. Mobilné
zariadenie môže byť konfigurované tak, aby komunikovalo aspoň s jedným štandardom
bezdrôtovej komunikácie, vrátane LTE 3GPP, celosvetovej interoperability pre mikrovlnný
prístup (WiMAX), prístupu vysokorýchlostného paketu (HSPA), Bluetooth-u, WiFi alebo
iných bezdrôtových štandardov. Mobilné zariadenie môže komunikovať pomocou
samostatných antén pre každý štandard bezdrôtovej komunikácie alebo zdieľané antény pre
viaceré štandardy bezdrôtovej komunikácie. Mobilné zariadenie môže komunikovať v
bezdrôtovej miestnej sieti (WLAN), v bezdrôtovej sieti personálnej oblasti (WPAN) a/alebo
vo WWAN.
OBR. 26 tiež poskytuje ilustráciu mikrofónu a jedného alebo viacerých reproduktorov, ktoré
môžu byť použité na vstup a výstup zvuku z mobilného zariadenia. Obrazovkou môže byť
obrazovka displeja s kvapalným kryštálom (LCD) alebo iný typ zobrazovacieho displeja, ako
je napríklad displej OLED (Organické diódy emitujúce svetlo). Obrazovka môže byť
konfigurovaná ako dotyková obrazovka. Dotyková obrazovka môže používať kapacitný,
odporový alebo iný typ dotykovej obrazovky. Aplikačný procesor a grafický procesor môžu
byť pripojené k internej pamäti, aby poskytli možnosti spracovania a zobrazovania. Port
stálej pamäti môže byť tiež použitý na poskytnutie dátových vstupov/výstupov užívateľovi.
Port stálej pamäti môže byť tiež použitý na rozšírenie pamäťových možností mobilného
zariadenia. Stála pamäť môže obsahovať pevný disk (SSD), pamäť Flash s náhodným
prístupom (RAM) a tak ďalej. Klávesnica môže byť integrovaná s mobilným zariadením
alebo bezdrôtovo pripojená k mobilnému zariadeniu, aby poskytla ďalšie užívateľské vstupy.
Virtuálna klávesnica môže byť poskytnutá aj pomocou dotykovej obrazovky.
Malo by byť zrejmé, že mnohé z funkčných jednotiek opísaných v tejto špecifikácii boli
označené ako moduly, aby sa konkrétnejšie zdôraznila ich realizačná nezávislosť. Napríklad,
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modul môže byť implementovaný ako hardvérový obvod obsahujúci zákazkové VLSI
obvody alebo hradlové polia, štandardné polovodiče ako sú logické čipy, tranzistory alebo iné
diskrétne komponenty. Modul môže byť implementovaný v programovateľnom hardvéri, ako
sú programovateľné hradlové polia, programovateľné logické polia, programovateľné logické
zariadenia a podobne.
Moduly môžu byť tiež implementované v softvéri pre vykonávanie rôznymi typmi
procesorov. Identifikovaný modul vykonávateľného kódu môže napríklad obsahovať jeden
alebo viac fyzických alebo logických blokov počítačových inštrukcií, ktoré môžu byť
napríklad organizované ako objekt, procedúra alebo funkcia.
Napriek tomu vykonávateľné súbory identifikovaného modulu fyzicky nemusia byť
umiestnené spoločne, ale môžu obsahovať rozdielne inštrukcie uložené na rôznych miestach,
ktoré, ak sú logicky spojené, obsahujú modul a dosiahnu uvedený účel modulu.
Modul vykonávateľného kódu môže byť skutočne jedinou inštrukciou alebo mnohými
inštrukciami a môže byť dokonca rozdelený na niekoľko rôznych segmentov kódov, medzi
rôznymi programami a na viacerých pamäťových zariadeniach. Podobne prevádzkové dáta
môžu byť identifikované a ilustrované v rámci modulov a môžu byť realizované v
akejkoľvek vhodnej forme a usporiadané v rámci akéhokoľvek vhodného typu dátovej
štruktúry. Prevádzkové dáta môžu byť zhromaždené ako jeden dátový súbor alebo môžu byť
distribuované na rôznych miestach, vrátane rôznych zariadení na ukladanie dát a môžu
existovať aspoň čiastočne len ako elektronické signály v systéme alebo sieti. Moduly môžu
byť pasívne alebo aktívne, vrátane činidiel, ktoré sú schopné vykonávať požadované funkcie.
Rôzne techniky alebo určité aspekty alebo ich časti môžu mať podobu programového kódu
(t.j. inštrukcií) obsiahnutých v hmotných médiách, ako sú diskety, CD-ROMy, pevné disky,
Solid State Drives (SSD), flash RAM alebo akékoľvek iné počítačom čitateľné pamäťové
médium, kde programový kód je vložený do stroja a vykonávaný strojom, takým ako je
počítač,

stroj sa

stáva

zariadením

na

praktické

vykonávanie

rôznych

techník.

V prípade vykonávania programového kódu na programovateľných počítačoch môže
výpočtové zariadenie obsahovať procesor, pamäťové médium (vrátane nestálej a trvalej
pamäti a/alebo pamäťových prvkov), najmenej jedno vstupné zariadenie a najmenej jedno
výstupné zariadenie. Jeden alebo viac programov, ktoré môžu implementovať/využívať rôzne
tu opísané techniky, môžu používať aplikačné programovacie rozhranie (API), opakovane
použiteľné ovládacie prvky a podobne. Takéto programy môžu byť implementované vo
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vysokoúrovňovom procedurálnom alebo objektovo orientovanom programovacom jazyku na
komunikáciu s počítačovým systémom. Avšak, program (-y), ak je to potrebné, môžu byť
implementované v montážnom alebo strojovom jazyku. Jazyk môže byť v každom prípade
zostavený alebo interpretovaný jazyk a kombinovaný s hardvérovými implementáciami.
Odkaz v celej tejto aplikácii na "jeden príklad" alebo "príklad" znamená, že konkrétny znak,
štruktúra alebo charakteristika opísaná v súvislosti s príkladom je zahrnutá aspoň v jednom
príklade predloženého patentu. Takže podoba výrazov "v jednom príklade" alebo "v príklade"
na rôznych miestach v celej tejto špecifikácii nemusí nevyhnutne všetky odkazovať na
rovnaký príklad.
Ako sa tu používa, množstvo položiek, konštrukčných prvkov, kompozičných prvkov a/alebo
materiálov sa môže v spoločnom zozname uviesť pre uľahčenie. Avšak, tieto zoznamy by sa
mali chápať tak, že každý člen zoznamu je individuálne identifikovaný ako samostatný a
jedinečný člen. Preto žiadny jednotlivý člen takéhoto zoznamu by nemal byť vykladaný ako
de facto ekvivalentný akémukoľvek inému členu na základe jeho prezentácie v spoločnej
skupine bez opačných indikácií. Okrem toho tu môžu byť uvedené rôzne príklady
predkladaného patentu spolu s alternatívami pre ich rôzne zložky. Toto je chápané tak, že
takéto príklady, príklady a alternatívy nemožno chápať ako de facto ekvivalentné navzájom,
ale majú byť považované za samostatné a autonómne reprezentácie tohto patentu.
Okrem toho opísané znaky, štruktúry alebo charakteristiky môžu byť kombinované
akýmkoľvek vhodným spôsobom v jednom alebo viacerých príkladoch. V nasledujúcom
opise sú poskytnuté mnohé konkrétne podrobnosti, ako sú príklady materiálov, spojovacích
prostriedkov, veľkostí, dĺžok, šírok, tvarov atď., ktoré poskytujú dôkladné pochopenie
príkladov patentu. Odborník v danej oblasti techniky si však uvedomí, že patent môže byť
vykonávaný bez jedného alebo viacerých špecifických detailov alebo s inými metódami,
komponentmi, materiálmi atď. V iných prípadoch sú dobre známe štruktúry, materiály alebo
operácie nie sú podrobne zobrazené/opísané, aby sa zabránilo zastieraniu aspektov patentu.
Zatiaľ čo uvedené príklady ilustrujú princípy tohto vynálezu, odborníkom v danej oblasti
techniky bude zrejmé, že mnohé modifikácie vo forme, využitia a podrobnostiach realizácie
môžu byť vykonané bez vykonávania vynaliezavej schopnosti a bez odchýlenia sa od
princípov/konceptov patentu. Preto nie je zamýšľané, aby patent bol obmedzený, s výnimkou
nárokov.
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Patentové nároky
1. Zariadenie (2300) prispôsobené na vyvažovanie réžie mobility a požiadaviek na zaťaženie
v bezdrôtovom komunikačnom systéme, nachádzajúce sa aspoň v jednom rozvinutom uzle B,
eNodeB, (2320) a module (2330) prevádzky & údržby, O&M, umiestnených v rámci
rozvinutého paketového jadra, EPC, (2340) obsahuje:
výberový modul (2350) konfigurovaný tak, aby vybral pre súbor prenosových buniek
jednu konfiguráciu identifikácie bunky, Cell-ID, vysokej mobility, a konfiguráciu ID
bunky s vysokou kapacitou zaťaženia;
konfiguračný modul (2360) v komunikácii s výberovým modulom (2350)
konfigurovaným na:
konfigurovanie súboru prenosových buniek na prevádzku v konfigurácii ID bunky s
vysokou mobilitou, konfiguráciu ID bunky s vysokou mobilitou obsahujúcu
jednofrekvenčnú sieť, SFN, so spoločným ID bunky na zníženie réžie mobility a
konfigurovanie súboru prenosových buniek na prevádzku v konfigurácii s vysokou
kapacitou zaťaženia, kde konfigurácia s vysokým zaťažením má viac prenosových
buniek s rôznymi ID bunky, aby sa umožnila zvýšená spektrálna účinnosť pri
zvýšenej záťaži; a
modul formovania (2380) konfigurovaný na:
príjem aspoň jednej z informácií o zaťažení a aspoň jedného merania rýchlosti z
viacerých prenosových buniek a
zostavenie súboru prenosových buniek zahrnutím danej prenosovej bunky do súboru
prenosových buniek, kde daná prenosová bunka je priľahlá k prenosovej bunke, ktorá
je už zahrnutá v súbore prenosových buniek a aspoň jedna z informácií o zaťažení a
najmenej jedno meranie rýchlosti má zodpovedajúci súbor hodnôt v rámci rozsahu
hodnôt preddefinovaných pre súbor prenosových buniek.
2. Zariadenie (2300) podľa nároku 1, ďalej obsahuje modul (2370) na meranie rýchlosti v
komunikácii s výberovým modulom (2350) konfigurovaným na:
vykonanie aspoň jedného merania rýchlosti pre súbor užívateľských zariadení, UE, v
rámci zvolenej oblasti pokrytia pre súbor prenosových buniek; a
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vyslanie aspoň jedného merania rýchlosti do výberového modulu (2350).
3. Zariadenie (2300) podľa nároku 2, kde výberový modul (2350) je ďalej konfigurovaný tak,
aby používal aspoň jedno z meraní rýchlosti a informácie o zaťažení, aby pre súbor
prenosových buniek vybral jednu konfiguráciu ID buniek s vysokou mobilitou a konfiguráciu
ID buniek s vysokou kapacitou záťaže; a výberový modul (2350) je konfigurovaný tak, aby
vybral pre skupinu prenosových buniek jednu z konfigurácií ID buniek s vysokou mobilitou a
konfiguráciu ID buniek s vysokou kapacitou záťaže na základe kombinovanej hodnoty
vzhľadom na prahovú úroveň konfigurácie, kde:
kombinovaná hodnota zahŕňa vážené hodnoty rýchlosti a vážené hodnoty zaťaženia;
vyššie vážené hodnoty rýchlosti tlačia kombinovanú hodnotu smerom k hodnotám
vzhľadom na prahovú úroveň konfigurácie indikujúcu konfiguráciu ID buniek s
vysokou mobilitou; a
vyššie vážené hodnoty zaťaženia tlačia kombinovanú hodnotu na hodnoty vztiahnuté
na prahovú úroveň konfigurácie indikujúcu konfiguráciu ID bunky s vysokou
kapacitou záťaže.
4. Zariadenie (2300) podľa jedného z nárokov 1 až 3, v ktorom:
vybraná oblasť pokrytia pre súbor prenosových buniek preklenuje dĺžku cesty určenej
pre aspoň jednu z dopravy vozidiel a železničnej dopravy; alebo
výberový modul (2350) je ďalej konfigurovaný tak, aby používal aspoň jednu
informáciu o čase, dni v týždni, informáciu o dovolenke a informácie o udalosti na
výber jednej z konfigurácií ID bunky vysokej mobility a z konfigurácií ID buniek
vysokej kapacity záťaže.
5. Zariadenie (2300) podľa jedného z nárokov 1 až 4, ďalej obsahujúce merací modul (2390)
konfigurovaný na:
vyslanie súboru referenčných signálov o stave kanála, CSI-RS, pre ID buniek, ktoré
budú ešte konfigurované, do viacerých užívateľských zariadení UE v rámci vybranej
oblasti pokrytia súboru prenosových buniek; a
prijem súboru meraní z viacerých UE na základe súboru CSI-RS, súbor meraní bude
použitý na pomoc pri odovzdávaní viacerým UE, kde výberový modul (2350) mení
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výber z konfigurácie ID buniek s vysokou mobilitou na konfiguráciu ID buniek s
vysokou kapacitou záťaže.
6. Počítačový program obsahujúci prostriedky počítačového programového kódu, upravený
na vykonávanie, keď beží na počítači, metódy na vytvorenie jednofrekvenčnej siete, SFN, so
spoločnou identifikáciou buniek, ID bunky obsahujúci:
získanie (2210) v jednom z rozvinutých uzlov B, eNodeB a module prevádzky a
údržby, modul O&M v rámci rozvinutého paketového jadra EPC, informácií o záťaži
pre súbor prenosových buniek v rámci vybranej oblasti pokrytia;
výber (2220) redukovaného súboru prenosových buniek v rádiovej prístupovej sieti
RAN, ktorá je schopná poskytnúť pokrytie vybranej oblasti pokrytia, na základe
informácií o zaťažení;
opätovnú konfiguráciu (2230) redukovaného súboru prenosových buniek v RAN do
SFN so spoločným ID bunky na rozšírenie oblasti pokrytia redukovaného súboru
prenosových buniek na pokrytie vybranej oblasti pokrytia s menším počtom
prenosových buniek; a
prvé zostavenie súboru prenosových buniek zahrnutím susedných prenosových buniek
s nízkym zaťažením prenosu v súbore prenosových buniek; pričom informácia o
zaťažení je získaná z jednej aspoň z jednej vrstvy záťaže prenosovej siete S1 a
najmenej jednej správy o výkone relatívneho úzkopásmového prenosu, RNTP, správa
RNTP je vysielaná cez spojenia X2 medzi prenosovými bunkami.
7. Počítačový program podľa nároku 6, pričom metóda ďalej zahrnuje:
vysielanie informačného referenčného signálu o stave kanála, CSI-RS, pre spoločný
ID buniek, ktorý bude ešte konfigurovaný, k viacerým užívateľským zariadeniam UE
v rámci zvolenej oblasti pokrytia;
prijem súboru meraní od viacerých UE založených na CSI-RS; a
použitie súboru meraní na výber redukovaného súboru prenosových buniek a určenie,
či redukovaný súbor prenosových buniek bude udržiavať pokrytie pre vybranú oblasť
pokrytia po tom, ako bude konfigurovaná so spoločným ID buniek.
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8. Počítačový program podľa jedného z nárokov 6 až 7, ďalej zahrňujúci nastavenie
nakláňania antény na optimalizáciu pokrytia výsledného scenára pokrytia, ktorý vznikne po
opätovnom konfigurovaní zostávajúceho súboru prenosových buniek do SFN so spoločným
ID bunky.

9. Počítačový program podľa jedného z nárokov 6 až 8, ďalej obsahuje:
určenie na základe informácií o zaťažení, že aspoň jedna ďalšia prenosová bunka by
zlepšila manipuláciu so zvýšeným prenosovým zaťažením v rámci zvolenej oblasti
pokrytia zvýšením spektrálnej účinnosti pre zvýšenú záťaž prenosu;
opätovné konfigurovanie aspoň jednej ďalšej prenosovej bunky s aspoň jedným
novým ID bunky;
vykonanie opätovného pridelenia pre najmenej jedno UE do aspoň jednej ďalšej
prenosovej bunky.
10. Rozvinutý uzol B, eNodeB, obsahujúci zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5.
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Výkresy
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