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Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[0001] Predložený patent sa týka oblasti komunikačných technológií a najmä metódy a
zariadenia na výber a opätovný výber buniek.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002] Zariadenie k zariadeniu (zariadenie k zariadeniu, skrátene M2M), to znamená, MTC
(typ komunikácie zariadení), sa vzťahuje na prenos informácií a dát z jedného zariadenia do
druhého pomocou bezdrôtovej siete. Zariadenie k zariadeniu je široko používané vo
viacerých oblastiach, vrátane inteligentného prenosu, riadiaceho systému budovy,
inteligentného

domového riadiaceho

systému,

kamerového dohliadacieho systému,

priemyselného monitorovania a merania a podobne. Ako štvrtá revolúcia v nadväznosti na
počítačovú, internetovú a mobilnú komunikačnú sieť v informačnom priemysle je odvetvie
komunikácie zariadenia k zariadeniu vývojovým smerom pre budúcu sieť. Typická štruktúra
siete je znázornená na OBR. 1.
[0003] Miestom nasadenia zariadenia M2M, ako je snímač, elektromer a výrobok, môže byť
miesto so zlým pokrytím, ako je miesto za rohom alebo suterén. Predpokladá sa, že do roku
2022 dosiahne množstvo užívateľských zariadení tohto typu pokrytia 1,55 mld. Aby tieto
zariadenia, ktoré sa nachádzajú v oblasti so slabým pokrytím, úspešne používali sieť M2M,
musí byť pokrytie siete M2M lepšie ako pokrytie súčasnej mobilnej siete. Preto musí byť
pokrytie siete M2M zvýšené na 20 dB.
[0004] Na splnenie požiadavky zvýšenia pokrytia o 20 dB, úzkopásmový systém zlepšuje
pokrytie buniek spôsobom šírenia frekvenčného spektra v časovej doméne z hľadiska
rýchlosti. Bunka, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia, môže byť označovaná ako
bunka s rozšíreným pokrytím a bunka, v ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, sa
môže označovať ako normálna bunka. V oblasti rozšíreného pokrytia, znázornenej na OBR. 2,
oblasť A je oblasť obyčajného pokrytia bunky rozšíreného pokrytia a šírenie spektra nie je
požadované (označované ako IX) pre oblasť A; oblasť B/C je oblasť rozšíreného pokrytia
bunky rozšíreného pokrytia a pre oblasť B/C musí byť použitý spôsob šírenia spektra, kde
násobok šírenia spektra použitý v oblasti B/C je 8/64 (označený ako 8X, respektíve 64X). V
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bunkách, ktoré musia byť vybrané užívateľským zariadením (skrátene UE), môže existovať
aj bunka rozšíreného pokrytia, ako aj normálna bunka. Meraná bunka, ktorá obsahuje aj
bunku so zvýšeným pokrytím, aj normálnu bunku, je označovaná ako bunka triedy s
viacerými pokrytiami. Meraná bunka, ktorá obsahuje iba normálnu bunku, je označovaná ako
bunka triedy s jedným pokrytím.
[0005] V dôsledku rozšírenia pokrytia siete existuje medzi normálnou bunkou a bunkou so
rozšíreným pokrytím určite oblasť prekrytia. Napríklad, ako je znázornené na OBR. 3, bunka,
v ktorej je umiestnená oblasť A a oblasť B, je bunka rozšíreného pokrytia, kde oblasť A je
oblasť normálneho pokrytia a oblasť B je oblasť s rozšíreným pokrytím. Napríklad, násobok
spektra prekrytia použitý v B, je 8 (označovaný ako 8X). Bunka, v ktorej sa nachádza oblasť
C, je normálna bunka. Keď je UE umiestnené v oblasti pokrytej aj oblasťou B aj oblasťou C,
spôsob rozšírenia spektra musí byť použitý v oblasti rozšíreného pokrytia B, kde napríklad,
násobok rozšírenia spektra použitý v B je 8 (označený ako 8X), dáta musia byť opakovane
prijímané alebo merané osemkrát, keď je užívateľské zariadenie umiestnené v oblasti B.
Metóda výberu a opätovného výberu bunky špecifická pre bunku rozšíreného pokrytia v
predchádzajúcej technike neexistuje. V prípade znázornenom na OBR. 3, v ktorom existuje
bunka s rozšírením pokrytím a bunka s normálnym pokrytím, podľa existujúcej metódy
výberu a opätovného výberu buniek, môže byť priamo vybraná bunka s rozšíreným pokrytím
a dáta sú opakovane prijímané, čo spôsobuje plytvanie zdrojmi a zvýšenie spotreby energie,
"Uvažovanie aspektov mobility pre prevádzku režimu rozšíreného pokrytia MTC", draft
3GPP, vydanie 2-140700, zverejňuje, že pre UE v scenári rozšíreného pokrytia sú
pravdepodobne potrebné ďalšie parametre pre výber/opätovný výber buniek. "Projekt
partnerstva tretej generácie; Rádiová prístupová sieť skupiny technických špecifikácií;
Vyvinuté postupy univerzálneho pozemného rádiového prístupu (E-UTRA); postupy
užívateľského vybavenia (UE) v kľudovom režime (vydanie 12)", 3GPP TS 36.304 V12.2.0,
zverejňujú riešenie výberu alebo opätovného výberu bunky v normálnych bunkách. "Projekt
partnerstva tretej generácie; Rádiová prístupová sieť skupiny technických špecifikácií;
Rozvinutý univerzálny terestriálny rádiový prístup (E-UTRA); postupy užívateľského
zariadenia (UE) v kľudovom režime (vydanie 12)", TS (Technická špecifikácia) 36.304
V12.2.0 3GPP, opisujú riešenie výberu alebo opätovného výberu buniek v normálnych
bunkách.
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ZHRNUTIE
[0006] Uskutočnenia predloženého patentu poskytujú metódu a zariadenia na výber a
opätovný výber buniek tak, aby vyriešili problém existujúci v doterajšom stave techniky, že
opakovaný príjem dát pomocou existujúcej metódy výberu buniek a opätovného výberu
buniek spôsobuje plytvanie zdrojov a zvýšenie spotreby výkonu. Patent je opísaný v
priloženom súbore nárokov; ďalšie príklady nazývané uskutočnenia v opise sú ilustratívnymi
príkladmi, nie uskutočneniami vyhlásenými v predloženej prihláške.
[0007] Podľa prvého aspektu, uskutočnenie predloženého patentu poskytuje zariadenie na
výber buniek, kde zariadenie obsahuje
jednotku zberu, konfigurovanú na meranie kvality signálu bunky a získanie hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku; a
jednotku spracovania, konfigurovanú na výber cieľovej bunky podľa kvality signálu bunky,
ktorá je meraná jednotkou zberu a hodnotou kompenzácie triedy pokrytia bunky, ktorá je
získaná jednotkou zberu, kde jednotka spracovania je špecificky konfigurovaná tak, aby:
keď kvalita signálu bunky obsahuje výkon príjmu referenčného signálu bunky a hodnotu
kvality referenčného signálu bunky, použila bunku, ktorá spĺňa nasledujúcu podmienku
výberu bunky triedy pokrytia, ako cieľovú bunku:
a
kde
a
kde
Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrelevmeas reprezentuje nameranú hodnotu
výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffse + Qcoverageclassoffset) Pcompensation reprezentuje prahovú hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky,
Qrelevmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň príjmu v bunke, Qrxlevminoffse reprezentuje
offset Qrelevmin, Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku, Pcompensation reprezentuje maximálnu hodnotu
medzi (PEMAX - PPowerClass) a nulou, PEMAX reprezentuje maximálny výkon prenosu
užívateľského zariadenia vykonávajúceho uplinkový prenos a PPowerClass reprezentuje
maximálny rádiofrekvenčný výstupný výkon užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú hodnotu
kvality prijatého referenčného signálu bunky, (Qqualmin + Qqualminoffset + Qcoverageclassoffset)
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reprezentuje nameranú prahovú hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky,
Qqualmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke, Qqualminoffset reprezentuje
offset Qqualmin, a Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku.
[0008] Jednotka spracovania môže byť špecificky konfigurovaná tak, aby:
ak je kvalita signálu bunky, ktorá je získaná jednotkou zberu, väčšia než prahová hodnota
kvality signálu bunky, použila bunku ako bunku, ktorá spĺňa podmienku triedy pokrytia
výberu bunky, kde je určená prahová hodnota kvality signálu bunky; podľa minimálnej
prahovej hodnoty prijatého signálu bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky; a
použila bunku, ktorá spĺňa podmienky triedy pokrytia výberu bunky, ako cieľovú bunku.
[0010] Jednotka zberu môže byť špecificky konfigurovaná tak, aby: keď bunka obsahuje
bunku so zlepšeným pokrytím, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia a normálna
bunka, v ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, získala hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia normálnej bunky, ktorá je nulová alebo štandardná hodnota.
[0011] Zariadenie môže ďalej obsahovať:
Jednotku určenia, konfigurovanú tak, aby: predtým, ako jednotka zberu získa hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku, určila,
či užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie v bunke so zvýšeným pokrytím, v ktorej
existuje oblasť rozšíreného pokrytia.
[0012] Podľa druhého aspektu, uskutočnenie predloženého patentu poskytuje zariadenie na
opätovný výber buniek, kde zariadenie obsahuje:
jednotku zberu, konfigurovanú na meranie kvality signálu v bunke umiestnenia, v
ktorej je aktuálne umiestnené užívateľské zariadenie, a susedných buniek v bunke
umiestnenia a na získanie hodnôt kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred
konfigurované sieťovou stranou pre bunku umiestnenia a susedné bunky, kde hodnota
kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia je hodnota použitá na výpočet úrovne kvality
signálu v bunke umiestnenia a hodnota kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky je
hodnota použitá na výpočet úrovne kvality signálu susedných buniek; a
a jednotku spracovania, konfigurovanú na výber cieľovej bunky zo susedných buniek
podľa kvality signálu bunky umiestnenia a susedných buniek, ktorá je meraná pomocou
jednotky zberu a hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek,
ktoré sú získané jednotkou zberu;
vyznačujúce sa tým, že jednotka zberu je ďalej konfigurovaná tak, aby:
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získala informácie o priorite opätovného výberu konfigurované stranou siete pre každú
susednú bunku, kde priorita opätovného výberu bunky rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje
oblasť rozšíreného pokrytia, je nižšia než priorita opätovného výberu normálnej bunky, v
ktorej oblasť rozšíreného pokrytia neexistuje, a bunka rozšíreného pokrytia a normálna bunka
sú obsiahnuté v susedných bunkách; a
jednotku spracovania, špecificky konfigurovanú na výber cieľovej bunky zo susedných
buniek podľa kvality signálu bunky umiestnenia a susedných buniek, ktorá je meraná
pomocou jednotky zberu, hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia a
susedných buniek, ktoré sú získané jednotkou zberu a informácií o priorite opätovného
výberu susedných buniek.
[0013] Jednotka spracovania môže byť špecificky konfigurovaná tak, aby vybrala susednú
bunku, ktorá spĺňa špecifikovanú podmienku zo susedných buniek;
pre každú vybranú susednú bunku určila, či susedná bunka spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia, kde podmienka opätovného výberu bunky triedy
pokrytia je taká, že úroveň kvality signálu susednej bunky je väčšia než úroveň kvality
signálu v bunke umiestnenia v rámci špecifikovaného časového intervalu, úroveň kvality
signálu susednej bunky je určená podľa kvality signálu susednej bunky a hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky a úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia je
určená podľa kvality signálu v bunke umiestnenia a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
bunky umiestnenia; a
použila susednú bunku vo vybraných susedných bunkách, ktorá spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka.
[0014] Jednotka spracovania môže byť konfigurovaná tak, aby použila susednú bunku vo
vybraných bunkách, ktorá spĺňa nasledujúcu podmienku opätovného výberu bunky triedy
pokrytia, ako cieľová bunka:
Rn > Rs v rámci špecifikovaného časového intervalu; kde
a
kde
Rn reprezentuje úroveň kvality signálu susednej bunky; a Rs reprezentuje úroveň
kvality signálu bunky umiestnenia;
Qmeas,s reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v kvalite signálu
bunky umiestnenia, QHyst reprezentuje hodnotu hysterézy hodnoty výkonu príjmu
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referenčného

signálu

bunky

umiestnenia,

a

Qcoverageclassoffset,s reprezentuje

hodnotu

kompenzácie triedy pokrytia vopred konfigurovanú pomocou strany siete pre bunku
umiestnenia; a
Qmeas,n reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v kvalite signálu
susednej bunky, Qoffset reprezentuje offsetovú hodnotu medzi bunkou umiestnenia, v ktorej je
aktuálne

umiestnené

užívateľské

zariadenie,

a

susednou

bunkou

a

Qcoverageclassoffset,n reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia vopred konfigurovanú
stranou siete pre susednú bunku.
[0015] Jednotka spracovania môže byť konkrétne konfigurovaná tak, aby:
vybrala susednú bunku, ktorej kvalita signálu je väčšia než minimálna prahová
hodnota prijatého signálu bunky zo susedných buniek; alebo
vybrala susednú bunku, ktorej kvalita signálu je väčšia než prahová hodnota kvality
signálu bunky zo susedných buniek, kde prahová hodnota kvality signálu bunky je určená
podľa minimálnej prahovej hodnoty prijatého signálu bunky a hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia. bunky.
[0016] Zariadenie môže ďalej obsahovať:
prijímaciu jednotku, konfigurovanú tak, aby: predtým, ako prijímacia jednotka meria
kvalitu signálu susedných buniek, a získava hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú
vopred konfigurované sieťovou stranou pre susedné bunky, prijala zoznam susedných buniek
poslaný stranou siete, kde zoznam susedných buniek obsahuje identifikátor susednej bunky,
kde
jednotka zberu môže byť konkrétne konfigurovaná tak, aby merala kvalitu signálu
susednej bunky, zodpovedajúcu každému identifikátoru susednej bunky neseného v zozname
susedných buniek prijatom prijímajúcou jednotkou, a získala hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre susednú bunku zodpovedajúcu
každému identifikátoru susednej bunky neseného v zozname susednej bunky.
[0017] Jednotka zberu môže byť ďalej konfigurovaná tak, aby získala informácie o priorite
opätovného výberu konfigurované sieťovou stranou pre každú susednú bunku, kde priorita
opätovného výberu bunky rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia,
je nižšia než priorita opätovného výberu normálnej bunky, v ktorej oblasť rozšíreného
pokrytia neexistuje a bunka rozšíreného pokrytia a normálna bunka sú zahrnuté v susedných
bunkách; a
jednotka spracovania môže byť konkrétne konfigurovaná na výber cieľovej bunky zo
susedných buniek podľa kvality signálu bunky umiestnenia a susedných buniek, ktorá je
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nameraná pomocou jednotky zberu, hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia a
susedných buniek ktoré sú získané jednotkou zberu, a informácií o priorite opätovného
výberu susedných buniek.
[0018] Jednotka spracovania môže byť špecificky konfigurovaná tak, aby: keď je zistené, že
susedné bunky zahŕňajú susedné bunky, ktorých priority opätovného výberu sú vyššie než
priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, v ktorej je aktuálne umiestnené užívateľské
zariadenie, vybrala susednú bunku z určených susedných buniek, ktorá spĺňa podmienku
výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka, kde podmienka výberu bunky triedy
pokrytia spĺňa to, že kvalita signálu susednej bunky je väčšia než prahová hodnota kvality
signálu susednej bunky a prahová úroveň kvality signálu susednej bunky je určená podľa
minimálnej prahovej hodnoty prijímaného signálu susednej bunky a hodnoty kompenzácie
triedy pokrytia susednej bunky; alebo
ak je zistené, že žiadna susedná bunka, ktorej priorita opätovného výberu je vyššia
než priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, nespĺňa podmienku výberu bunky triedy
pokrytia alebo, ak je zistené, že susedné bunky nezahŕňajú susednú bunku, ktorej priorita
opätovného výberu je vyššia než priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, v ktorej je
aktuálne umiestnené užívateľské zariadenie, a keď je zistené, že kvalita bunky umiestnenia je
menšia než špecifikovaná prahová hodnota v rámci určeného časového intervalu, vybrala
susednú bunku, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia zo susedných buniek,
ktorých priority opätovného výberu nie sú vyššie než priorita opätovného výberu bunky
umiestnenia, a keď vybraná susedná bunka spĺňa podmienku opätovného výberu bunky triedy
pokrytia, použila susednú bunku ako cieľovú bunku, kde
podmienka opätovného výberu bunky triedy pokrytia je taká, že úroveň kvality
signálu susednej bunky je väčšia než úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia v určenom
časovom intervale, úroveň kvality signálu susednej bunky je určená podľa kvality signálu
susednej bunky a hodnota kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky a úroveň kvality
signálu v bunke umiestnenia je určená podľa kvality signálu bunky umiestnenia a hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia.
[0019] Jednotka spracovania môže byť špecificky konfigurovaná tak, aby: keď kvalita
signálu bunky obsahuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky a hodnotu
kvality prijímaného referenčného signálu bunky, a susedná bunka, ktorej kvalita signálu je
väčšia než prahová hodnota kvality signálu bunky, je vybraná zo susedných buniek, vybrala
susednú bunku, ktorá spĺňa nasledujúcu podmienku pre výber bunky triedy pokrytia zo
susedných buniek:
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kde
a

a
kde
Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrelevmeas reprezentuje nameranú hodnotu
výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffse + Qcoverageclassoffset) Pcompensation reprezentuje prahovú hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky,
Qrelevmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň príjmu v bunke, Qrxlevminoffse reprezentuje
offset Qrelevmin, Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku, Pcompensation reprezentuje maximálnu
hodnotu medzi (PEMAX - PPowerClass) a 0, PEMAX reprezentuje maximálny prenosový výkon
užívateľského zariadenia vykonávajúceho uplinkový prenos a PPowerClass reprezentuje
maximálny rádiofrekvenčný výstupný výkon užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú
hodnotu prijatého referenčného signálu bunky, (Qqualmin + Qqualminoffset + Qcoverageclassoffset)
reprezentuje nameranú prahovú úroveň kvality prijatého referenčného signálu bunky,
Qqualmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke, Qqualminoffset reprezentuje
offset Qqualmin, a Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku.
[0020] S odkazom na ktorýkoľvek z druhého aspektu a prvého až siedmeho možného
spôsobu implementácie druhého aspektu, v ôsmom možnom spôsobe implementácie druhého
aspektu, je jednotka zberu konkrétne konfigurovaná tak, aby: keď bunky obsahujú bunku
rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia, a normálnu bunku, v
ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, získala hodnotu kompenzácie triedy pokrytia
normálnej bunky, ktorá je nulová alebo štandardná hodnota.
[0021] Zariadenie môže ďalej zahŕňať:
jednotku určenia, konfigurovanú tak, aby: predtým, než jednotka zberu získa hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované stranou siete pre susedné bunky,
určila, či užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie v bunke s rozšírením pokrytím, v
ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia.
[0022] Ďalší príklad ďalej poskytuje zariadenie na výber bunky, kde zariadenie zahŕňa:
jednotku konfigurácie, konfigurovanú na konfiguráciu hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia pre každú bunku; a
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jednotku vysielania, konfigurovanú na vysielanie hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je konfigurovaná jednotkou konfigurácie pre každú bunku do užívateľského
zariadenia, kde užívateľské zariadenie používa hodnotu kompenzácie triedy pokrytia na
vykonávanie výberu/opätovného výberu bunky.
[0023] Podľa tretieho aspektu uskutočnenie predloženého patentu poskytuje metódu výberu
buniek, kde metóda zahŕňa:
meranie kvality signálu bunky a získanie hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá
je vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku; a
výber cieľovej bunky podľa nameranej kvality signálu bunky a získanej hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia každej bunky, kde
kvalita signálu bunky obsahuje výkon príjmu referenčného signálu bunky a hodnotu
kvality prijatého referenčného signálu bunky a podmienka výberu bunky triedy pokrytia
spĺňa nasledujúce rovnice:
kde
a
kde,
Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrelevmeas reprezentuje nameranú hodnotu
výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffse + Qcoverageclassoffset) Pcompensation reprezentuje prahovú hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky,
Qrelevmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň príjmu v bunke, Qrxlevminoffse reprezentuje
offset Qrelevmin, Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku, Pcompensation reprezentuje maximálnu
hodnotu medzi (PEMAX - PPowerClass) a 0, PEMAX reprezentuje maximálny prenosový výkon
užívateľského zariadenia vykonávajúceho uplinkový prenos a PPowerClass reprezentuje
maximálny rádiofrekvenčný výstupný výkon užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú
hodnotu

kvality

prijatého

referenčného

signálu

bunky,

(Qqualmin +

Qqualminoffset +

Qcoverageclassoffset) reprezentuje a nameranú prahovú hodnotu kvality prijatého referenčného
signálu bunky, Qqualmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke,
Qqualminoffset reprezentuje offset Qqualmin, a Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie
triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku.
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[0024] Výber cieľovej bunky podľa nameranej kvality signálu bunky a získanej hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia bunky môže zahŕňať:
ak je kvalita signálu bunky väčšia než prahová hodnota kvality signálu bunky,
použitie bunky ako bunky, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia, kde prahová
hodnota kvality signálu bunky je určená podľa minimálnej prahovej hodnoty prijatého
signálu bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky; a
použitie bunky, ktorá spĺňa podmienku pre výber bunky triedy pokrytia, ako cieľovej
bunky.
[0026] Keď bunka zahŕňa bunku rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného
pokrytia, a normálnu bunku, v ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, získaná hodnota
kompenzácie triedy pokrytia normálnej bunky môže byť nula alebo štandardná hodnota.
[0027] Pred získaním hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je pre bunku vopred
konfigurovaná sieťovou stranou, môže metóda ďalej zahŕňať:
určenie, či užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie v bunke so zvýšeným pokrytím, v
ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia.
[0028] Podľa štvrtého aspektu uskutočnenie predloženého patentu poskytuje metódu
opätovného výberu buniek, kde metóda zahŕňa:
meranie kvality signálu v bunke umiestnenia, v ktorej je aktuálne umiestnené
užívateľské zariadenie, a susedných buniek v bunke umiestnenia a získavanie hodnôt
kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované stranou siete pre bunku
umiestnenia a susedné bunky, kde hodnota kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia je
hodnota používaná na výpočet úrovne kvality signálu v bunke umiestnenia a hodnota
kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky je hodnota používaná na výpočet úrovne kvality
signálu susednej bunky; a
výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek a získané hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek, vyznačujúce sa tým, že metóda ďalej zahŕňa:
získanie informácií o priorite opätovného výberu konfigurovanej stranou siete pre
každú susednú bunku, kde priorita opätovného výberu bunky rozšíreného pokrytia, v ktorej
existuje oblasť rozšíreného pokrytia, je nižšia než priorita opätovného výberu normálnej
bunky, v ktorej oblasť rozšíreného pokrytia neexistuje, a bunka rozšíreného pokrytia a
normálna bunka sú obsiahnuté v susedných bunkách; a
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výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek a získaných hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek konkrétne obsahuje:
výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek, získaných hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek a informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek.
[0029] Výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek a získaných hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek môže zahŕňať:
výber susednej bunky, ktorá spĺňa špecifikovanú podmienku zo susedných buniek;
pre každú vybranú susednú bunku, určenie toho, či susedná bunka spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia, kde podmienka opätovného výberu bunky triedy
pokrytia je taká, že úroveň kvality signálu susednej bunky je väčšia než úroveň kvality
signálu bunky umiestnenia v rámci špecifikovaného časového intervalu, úroveň kvality
signálu susednej bunky je určená podľa kvality signálu susednej bunky a hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky a úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia je
určená podľa kvality signálu v bunke umiestnenia a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
bunky umiestnenia; a
použitie susednej bunky vo vybraných susedných bunkách, ktorá spĺňa podmienku
opätovného výberu triedy pokrytia, ako cieľová bunka.
[0030] Podmienka opätovného výberu bunky triedy pokrytia môže spĺňať nasledujúce
rovnice: Rn > Rs v rámci špecifikovaného časového intervalu; kde
a
kde
Rn reprezentuje úroveň kvality signálu bunky susednej bunky; a Rs reprezentuje úroveň
kvality signálu bunky umiestnenia;
Qmeas,s reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v kvalite signálu bunky
umiestnenia, QHyst reprezentuje hodnotu hysterézy hodnoty výkonu príjmu referenčného
signálu bunky umiestnenia, a Qcoverageclassoffset,s reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia vopred konfigurovanú stranou siete pre bunku umiestnenia; a
Qmeas,n reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v kvalite signálu susednej
bunky, Qoffset reprezentuje offsetovú hodnotu medzi bunkou umiestnenia, v ktorej je
užívateľské

zariadenie

aktuálne

umiestnené

a

susednou

bunkou,

a
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Qcoverageclassoffset,n reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia vopred konfigurovanú
stranou siete pre susednú bunku.
[0031] Výber susednej bunky, ktorá spĺňa špecifikovanú podmienku zo susedných buniek,
môže zahŕňať:
výber susednej bunky, ktorej kvalita signálu je väčšia než minimálna prahová hodnota
prijímaného signálu bunky zo susedných buniek; alebo
výber susednej bunky, ktorej kvalita signálu je väčšia než prahová hodnota kvality
signálu bunky zo susedných buniek, kde prahová hodnota kvality signálu bunky je určená
podľa minimálnej prahovej hodnoty prijímaného signálu bunky a hodnoty kompenzácie
triedy pokrytia. bunky.
[0032] Pred meraním kvality signálu susedných buniek a získaním hodnôt kompenzácie
triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované sieťovou stranou pre susedné bunky, môže
metóda ďalej zahŕňať:
prijímanie zoznamu susedných buniek posielaného stranou siete, kde zoznam
susedných buniek nesie identifikátor susedných buniek, kde
meranie kvality signálu susedných buniek a získanie hodnôt kompenzácie triedy
pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované sieťovou stranou pre susedné bunky, konkrétne
zahŕňa:
meranie kvality signálu susednej bunky zodpovedajúce každému identifikátoru
susednej bunky neseného v prijatom zozname susedných buniek a získanie hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná sieťovou stranou pre susednú
bunku zodpovedajúcu každému identifikátoru susednej bunky neseného v zozname susednej
bunky.
[0033] Metóda môže ďalej zahŕňať:
získanie informácií o priorite opätovného výberu konfigurovanej sieťovou stranou pre
každú susednú bunku, kde priorita opätovného výberu bunky rozšíreného pokrytia, v ktorej
existuje oblasť rozšíreného pokrytia, je nižšia než priorita opätovného výberu normálnej
bunky, v ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, a bunka so zvýšeným pokrytím a
normálna bunka sú zahrnuté v susedných bunkách; a
výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa meranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek a získaných hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek konkrétne zahŕňa:
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výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek, získaných hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek a informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek.
[0034] Výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek, získaných hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek a informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek
môžu zahŕňať:
keď je zistené, že susedné bunky zahŕňajú susedné bunky, ktorých priority
opätovného výberu sú vyššie než priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, v ktorej je
aktuálne umiestnené užívateľské zariadenie, výber susednej bunky z určených susedných
buniek, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka, kde
podmienka výberu bunky triedy pokrytia spĺňa to, že kvalita signálu susednej bunky je väčšia
než prahová hodnota kvality signálu susednej bunky, a prahová hodnota kvality signálu
susednej bunky je určená podľa minimálnej prahovej hodnoty prijatého signálu susednej
bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky; alebo
ak je zistené, že žiadna susedná bunka, ktorej priorita opätovného výberu je vyššia než
priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, nespĺňa podmienku výberu bunky triedy
pokrytia, alebo ak je zistené, že susedné bunky nezahŕňajú susednú bunku, ktorej priorita
opätovného výberu je vyššia než priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, v ktorej je
aktuálne umiestnené užívateľské zariadenie, a keď je zistené, že kvalita signálu v bunke
umiestnenia je menšia než špecifikovaná prahová hodnota v rámci špecifikovaného časového
intervalu, výber susednej bunky, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia stav zo
susedných buniek, ktorých priority opätovného výberu nie sú vyššie než priorita opätovného
výberu bunky umiestnenia, a keď vybraná susedná bunka spĺňa podmienku opätovného
výberu bunky triedy pokrytia, použitím susednej bunky ako cieľovej bunky, kde
podmienka opätovného výberu bunky triedy pokrytia je taká, že úroveň kvality signálu
susednej bunky je väčšia než úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia v rámci určeného
časového intervalu, úroveň kvality signálu susednej bunky je určená podľa kvality signálu
susednej bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky a úroveň kvality
signálu v bunke umiestnenia je určená podľa kvality signálu bunky umiestnenia a hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia.
[0035] Kvalita signálu bunky môže obsahovať hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu
bunky a hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky, a výber susednej bunky,
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ktorej kvalita signálu je väčšia než prahová hodnota kvality signálu bunky zo susedných
buniek. môžu zahŕňať:
výber susednej bunky, ktorá spĺňa nasledujúce rovnice zo susedných buniek:
a

kde
a

Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrelevmeas reprezentuje nameranú hodnotu
výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffse + Qcoverageclassoffset) Pcompensation reprezentuje prahovú hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky,
Qrelevmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň príjmu v bunke, Qrxlevminoffse reprezentuje
offset Qrelevmin, Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku, Pcompensation reprezentuje maximálnu
hodnotu medzi (PEMAX - PPowerClass) a nulou, PEMAX reprezentuje maximálny výkon prenosu
užívateľského zariadenia vykonávajúceho uplinkový prenos a PPowerClass reprezentuje
maximálny rádiofrekvenčný výstupný výkon užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú hodnotu
kvality prijatého referenčného signálu bunky, (Qqualmin + Qqualminoffset + Qcoverageclassoffset)
reprezentuje nameranú prahovú hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky,
Qqualmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke, Qqualminoffset reprezentuje
offset Qqualmin, a Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku.
[0036] S odkazom na ktorýkoľvek z piateho aspektu a prvého až siedmeho možného spôsobu
implementácie piateho aspektu, v ôsmom možnom spôsobe implementácie piateho aspektu,
keď bunky obsahujú bunku rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného
pokrytia a normálna bunka, v ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, získaná hodnota
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre normálnu
bunku, je nula alebo štandardná hodnota.
[0037] Metóda môže ďalej obsahovať:
určenie, či užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie na bunke so zvýšeným
pokrytím, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia.
[0038] Ďalší príklad poskytuje metódu výberu bunky, kde metóda môže zahŕňať:
konfiguráciu hodnoty kompenzácie triedy pokrytia pre každú bunku; a
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posielanie hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je konfigurovaná pre každú
bunku do užívateľského zariadenia, kde užívateľské zariadenie používa hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia na vykonávanie výberu/opätovného výberu bunky.
Podľa ďalšieho aspektu je poskytnuté pamäťové médium čitateľné počítačom podľa
nároku 11.
Podľa ďalšieho aspektu je poskytnuté pamäťové médium čitateľné počítačom podľa
nároku 12.
[0039] Použitím riešení poskytnutých vo uskutočneniach predloženého patentu je pre každú
bunku vopred konfigurovaná hodnota kompenzácie triedy pokrytia stranou siete a
užívateľské zariadenie vyberie cieľovú bunku zo susedných buniek podľa nameranej hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia každej bunky a získanej hodnoty kompenzácie triedy pokrytia,
ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre každú susednú bunku. Predkonfigurovanie
hodnoty kompenzácie triedy pokrytia stranou siete pre každú bunku môže zaistiť, že
užívateľské zariadenie vyberie, s relatívne nízkou spotrebou energie, bunku s relatívne
dobrou kvalitou signálu pre umiestnenie.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV

[0040] OBR. 1 je štrukturálny diagram siete M2M pri doterajšom stave techniky;
[0041] OBR. 2 je schematický nákres vylepšenia pokrytia M2M pri doterajšom stave
techniky;
[0042] OBR. 3 je schematický nákres bunky triedy viacnásobného pokrytia pri doterajšom
stave techniky;
[0043] OBR. 4 je schematický nákres zariadenia na výber buniek;
[0044] OBR. 5 je schematický nákres zariadenia na opätovný výber buniek;
[0045] OBR. 6 je schematický nákres ďalšieho zariadenia na výber buniek;
[0046] OBR. 7 je vývojový diagram metódy výberu buniek;
[0047] OBR. 8 je vývojový diagram metódy opätovného výberu buniek;
[0048] OBR. 9 je vývojový diagram ďalšej metódy výberu buniek;
[0049] OBR. 10 je schematický diagram ešte ďalšieho zariadenia na výber buniek; a
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[0050] OBR. 11 je schematický diagram ďalšieho zariadenia na opätovný výber buniek.

OPIS USKUTOČNENÍ
[0051] Aby boli ciele, technické riešenia a výhody predloženého vynálezu jasnejšie, ďalej
bude patent podrobne opísaný s odkazom na sprievodné výkresy. Opísané uskutočnenia sú
očividne iba niektoré, ale nie všetky uskutočnenia predloženého patentu. Všetky ďalšie
uskutočnenia, získané odborníkmi v odbore na základe uskutočnení predloženého patentu bez
tvorivého úsilia, budú spadať do rozsahu ochrany predloženého patentu.
[0052] Technológie opísané v tejto špecifikácii môžu byť aplikované na rôzne komunikačné
systémy, napríklad súčasné komunikačné systémy 2G a 3G a komunikačný systém
nasledujúcej generácie, napríklad globálny systém pre mobilné komunikácie (globálny
systém pre mobilnú komunikáciu, GSM), systém s viacnásobným prístupom s delením kódu
(CDMA), systém s viacnásobným prístupom s delením času (TDMA), viacnásobný prístup s
delením širokopásmového kódu (WCDMA), systém viacnásobného prístupu s delením
frekvencie (FDMA), systém viacnásobného prístupu ortogonálneho delenia frekvencie
(OFDMA), systém FDMA s jediným nosičom (SC-FDMA), systém všeobecnej paketovej
rádiovej služby (GPRS), systém dlhodobého rozvoja (LTE) a iné komunikačné systémy.
[0053] Okrem toho bunka s rozšíreným pokrytím opísaná v tejto špecifikácii sa odvoláva na
bunku, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia, a normálna bunka sa odvoláva na bunku,
v ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia. Znak "/" v tejto špecifikácii všeobecne
označuje vzťah "alebo" medzi priradenými objektmi.
[0054] Uskutočnenia predloženého patentu poskytujú metódu výberu a opätovného výberu
bunky a zariadenia výberu a opätovného výberu bunky. Metódy a zariadenia sú založené na
rovnakom koncepte patentu. Pretože princíp riešenia problémov metód je podobný tomu u
zariadení, môže byť urobený vzájomný odkaz medzi implementáciou zariadení a metód a
opakovaný opis nie je poskytnutý.
[0055] Uskutočnenia predloženého patentu poskytujú metódu a zariadenia na výber a
opakovaný výber bunky, ktoré môžu byť použité v bunke triedy s viacerými pokrytiami.
Hodnota kompenzácie triedy pokrytia je vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku
a užívateľské zariadenie vyberie cieľovú bunku zo susedných buniek podľa nameranej
hodnoty kompenzácie triedy pokrytia každej bunky a získanej hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre každú susednú bunku.
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Predkonfigurovanie hodnoty kompenzácie triedy pokrytia stranou siete pre každú bunku
môže zaistiť, že užívateľské zariadenie vyberie s relatívne nízkou spotrebou energie bunku s
relatívne dobrou kvalitou signálu pre umiestnenie.
[0056] Počas sieťového pripojenia UE najprv vyberá verejnú pozemnú mobilnú sieť (skrátene,
PLMN). UE vykonáva vyhľadávanie buniek vo vybranej PLMN a po nájdení bunky vyberie
bunku na umiestnenie. Po umiestnení na bunke, po vypočutí systémovej správy, UE meria
aktuálnu bunku umiestnenia a susedné bunky k bunke umiestnenia podľa pravidla pre
meranie susedných buniek a pravidla opätovného výberu buniek a znovu vyberá bunku s
dobrou kvalitou signálu na umiestnenie.
[0057] Je poskytnuté zariadenie na výber buniek. Ako je znázornené na OBR. 4, zariadenie je
umiestnené na strane užívateľského zariadenia a zariadenie obsahuje:
jednotku zberu 401, konfigurovanú na meranie kvality signálu bunky a získanie hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku; a
jednotku spracovania 402, konfigurovanú na výber cieľovej bunky podľa kvality signálu
bunky, ktorá je meraná jednotkou zberu 401 a hodnotou kompenzácie triedy pokrytia bunky,
ktorá je získaná jednotkou zberu 401.
[0058] Použitím poskytnutého riešenia je pre každú bunku vopred konfigurovaná hodnota
kompenzácie triedy pokrytia pre každú bunku a jednotka spracovania 402 užívateľského
zariadenia vyberie cieľovú bunku zo susedných buniek podľa hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia každej bunky, ktorá je meraná jednotkou zberu 401 a hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná sieťovou stranou pre každú susednú bunku, a ktorá je
získaná jednotkou zberu 401. Predkonfigurovaním hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
stranou siete pre každú bunku môže byť zaistené, že užívateľské zariadenie, s relatívne
nízkou spotrebou energie, vyberie bunku s relatívne dobrou kvalitou signálu na umiestnenie.
[0059] Konkrétne môže jednotka zberu 401 merať kvalitu signálu bunky pred získaním
hodnoty triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku alebo po
získaní hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre
bunku alebo v rovnakom čase získania hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred
konfigurovaná stranou siete pre bunku, ktorá nie je v tomto príklade špecificky obmedzená.
[0060] Hodnota kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre
bunku, môže byť konfigurovaná podľa prípadov, ako je napríklad služba nosiča bunky alebo
zaťaženie bunky počas plánovania siete a optimalizácie siete.
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[0061] Vyššie uvedená bunka môže zahŕňať aj bunku s rozšíreným pokrytím, v ktorej
existuje oblasť rozšíreného pokrytia aj normálnu bunku, v ktorej oblasť rozšíreného pokrytia
neexistuje alebo môže obsahovať iba normálnu bunku.
[0062] Voliteľne môže strana siete predkonfigurovať hodnotu kompenzácie triedy pokrytia
len pre bunku rozšíreného pokrytia a nemusí konfigurovať hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia pre normálnu bunku, to znamená, že hodnota kompenzácie triedy pokrytia
konfigurovaná pre normálnu bunku je štandardná hodnota. Samozrejme, hodnota
kompenzácie triedy pokrytia, vopred konfigurovaná pre normálnu bunku, môže byť nula.
Jednotka zberu 401 je špecificky konfigurovaná tak, aby: keď bunka obsahuje bunku
rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia a normálna bunka, v ktorej
neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, získala hodnotu kompenzácie triedy pokrytia
normálnej bunky, ktorá je nula alebo štandardná hodnota.
[0063] V jednom príklade je jednotka spracovania 402 špecificky konfigurovaná tak, aby:
ak je kvalita signálu bunky, ktorá je získaná jednotkou zberu 401, väčšia ako prahová
hodnota kvality signálu bunky, použila bunku ako bunku, ktorá spĺňa podmienku výberu
bunky triedy pokrytia, kde prahová úroveň kvality signálu bunky je určená podľa minimálnej
prahovej hodnoty prijatého signálu bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky; a
použila bunku, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia, ako cieľovú bunku.
[0064] Konkrétne, po určení prvej bunky, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy
pokrytia, jednotka spracovania 402 nemusí vykonávať určovanie na inej bunke a priamo sa
umiestniť na bunke.
[0065] Konkrétne, kvalita nameraného signálu bunky môže obsahovať hodnotu výkonu
prijímania referenčného signálu (skrátene RSRP) bunky a hodnotu kvality prijatého
referenčného signálu (skrátene RSRQ) bunky. Prahová hodnota kvality signálu bunky
obsahuje prahovú hodnotu výkonu RSRP bunky a prahovú hodnotu kvality RSRQ bunky a
minimálna prahová hodnota kvality prijatého signálu zahŕňa minimálnu požadovanú úroveň
príjmu v bunke a minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke. Alternatívne môže
nameraná kvalita signálu bunky obsahovať iba hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu
bunky a prahová hodnota kvality signálu bunky obsahuje prahovú hodnotu výkonu RSRP
bunky.
[0066] Aby sa zabezpečilo, že možnosť umiestnenia na normálnej bunke počas výberu bunky
je čo možno najväčšia, je potrebné splniť, aby bola hodnota RSRP bunky väčšia než prahová
hodnota výkonu bunky alebo splniť, aby bola hodnota RSRP bunky väčšia než prahová
hodnota výkonu bunky a hodnota RSRQ bunky bola väčšia než prahová hodnota kvality
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bunky. Prahová hodnota výkonu prijímania referenčného signálu bunky je určená podľa
minimálnej požadovanej úrovne príjmu v bunke a hodnota kompenzácie triedy pokrytia
bunky a prahová hodnota kvality prijatého referenčného signálu bunky je určená podľa
minimálnej požadovanej úrovne kvality v bunke a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
bunky. Jednotka spracovania 402 je špecificky konfigurovaná na použitie bunky, ktorá spĺňa
nasledujúcu podmienku výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka:
a

kde
a
kde

Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrelevmeas reprezentuje nameranú hodnotu
výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffse + Qcoverageclassoffset) Pcompensation reprezentuje prahovú hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky,
Qrelevmin reprezentuje

minimálnu

požadovanú

úroveň

príjmu

v

bunke,

Qrxlevminoffse reprezentuje offset Qrelevmin, Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie
triedy

pokrytia,

ktorá

Pcompensation reprezentuje

je

vopred

maximálnu

konfigurovaná
hodnotu

medzi

stranou
(PEMAX -

siete

pre

PPowerClass)

bunku,
a

0,

PEMAX reprezentuje maximálny prenosový výkon užívateľského zariadenia vykonávajúceho
uplinkový prenos a PPowerClass reprezentuje maximálny rádiofrekvenčný výstupný výkon
užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú prahovú
úroveň kvality prijatého referenčného signálu bunky, (Qqualmin + Qqualminoffset + Qcoverageclassoffset)
reprezentuje nameranú prahovú úroveň kvality prijatého referenčného signálu bunky,
Qqualmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke, Qqualminoffset reprezentuje
offset Qqualmin, a Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku.
[0067] V jednom príklade zariadenie ďalej zahŕňa:
jednotku určenia, konfigurovanú tak, aby: predtým, ako jednotka zberu 401 získa hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná sieťovou stranou pre bunku,
určila, či užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie na bunke zvýšeného pokrytia, v
ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia.
[0068] Konkrétne, predtým, ako jednotka zberu 401 získa hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná sieťovou stranou pre každú bunku, jednotka určenia
určí, či užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie na bunke rozšíreného pokrytia a
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jednotka spracovania 402 následne vyberie bunku, ktorá spĺňa podmienku výberu buniek
triedy pokrytia ako cieľová bunka. Keď jednotka určenia určí, že umiestnenie na bunke so
zvýšeným pokrytím nie je podporované, jednotka zberu 401 môže merať kvalitu signálu
každej bunky a jednotka spracovania 402 môže následne vybrať cieľovú bunku podľa
podmienky výberu buniek (kritérium S) poskytnutej v doterajšom v stave techniky.
[0069] Ďalší príklad poskytuje zariadenie na opätovný výber buniek. Ako je znázornené na
OBR. 5, zariadenie obsahuje:
jednotku zberu 501, konfigurovanú tak, aby merala kvalitu signálu v bunke umiestnenia, v
ktorej je aktuálne umiestnené užívateľské zariadenie, a susedných buniek k bunke
umiestnenia, a získala hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované
stranou siete pre bunku umiestnenia a susedné bunky; kde
voliteľne je jednotka zberu 501 špecificky konfigurovaná tak, aby: keď bunky obsahujú
bunku rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia a normálna bunka,
v ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, získala hodnotu kompenzácie triedy pokrytia
normálnej bunky, ktorá je nula alebo predvolená hodnota; a
jednotku spracovania 502, konfigurovanú na výber cieľovej bunky zo susedných buniek
podľa kvality signálu bunky umiestnenia a susedných buniek, ktorá je nameraná jednotkou
zberu 501 a hodnotami kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek
ktoré sú získané jednotkou zberu 501.
[0070] Použitím riešenia poskytnutého v tomto príklade je pre každú bunku vopred
konfigurovaná hodnota kompenzácie triedy pokrytia pre každú bunku, jednotka spracovania
502 užívateľského zariadenia vyberie cieľovú bunku zo susedných buniek podľa kvality
signálu bunky umiestnenia a susedných buniek, ktorá je meraná jednotkou zberu 501, a
hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek, ktoré sú získané
jednotkou zberu 501. Predkonfigurovaním hodnoty kompenzácie triedy pokrytia stranou siete
pre každú bunku môže byť zaistené, že užívateľské zariadenie vyberie s relatívne nízkou
spotrebou energie, bunku s relatívne dobrou kvalitou signálu pre umiestnenie.
[0071] V jednom príklade je jednotka spracovania 502 špecificky konfigurovaná tak, aby
vybrala susednú bunku, ktorá spĺňa špecifikovanú podmienku zo susedných buniek;
pre každú vybranú susednú bunku, určila, či susedná bunka spĺňa podmienku opätovného
výberu bunky triedy pokrytia, kde podmienkou opätovného výberu bunky triedy pokrytia je,
že úroveň kvality signálu susednej bunky je väčšia než úroveň kvality signálu v bunke
umiestnenia v rámci špecifikovaného časového intervalu, úroveň kvality signálu susednej
bunky je určená podľa kvality signálu susednej bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
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susednej bunky a úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia je určená podľa kvality signálu
v bunke umiestnenia a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia; a
použila susednú bunku vo vybraných susedných bunkách, ktorá spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka.
[0072] Keď je použitá určená susedná bunka, ktorá spĺňa podmienku opätovného výberu
bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka, jednotka spracovania 502 môže triediť úroveň
kvality signálu určenej susednej bunky, ktorá spĺňa podmienku opätovného výberu triedy
pokrytia, a použiť susednú bunku, ako cieľovú bunku, ktorej úroveň kvality signálu je
najväčšia.
[0073] V jednom príklade je jednotka spracovania 502 špecificky konfigurovaná tak, aby na
použila susednú bunku vo vybraných bunkách, ktorá spĺňa nasledovnú podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka:
Rn > Rs v rámci špecifikovaného časového intervalu; kde
a
kde
Rn reprezentuje úroveň kvality signálu susednej bunky; a Rs reprezentuje úroveň kvality
signálu bunky umiestnenia;
Qmeas,s reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v kvalite signálu bunky
umiestnenia, QHyst reprezentuje hodnotu hysterézy hodnoty výkonu príjmu referenčného
signálu bunky umiestnenia, a Qcoverageclassoffset,s reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia vopred konfigurovanú pomocou strany siete pre bunku umiestnenia; a
Qmeas,n reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v kvalite signálu susednej
bunky, Qoffset reprezentuje offsetovú hodnotu medzi bunkou umiestnenia, v ktorej je aktuálne
umiestnené užívateľské zariadenie, vopred konfigurovanú pomocou strany siete a susednou
bunkou. a Qcoverageclassoffset,n reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia vopred
konfigurovanú pomocou strany siete pre susednú bunku.
[0074] To, že jednotka spracovania 502 vyberie susednú bunku, ktorá spĺňa špecifikovanú
podmienku zo susedných buniek, môže byť špecificky implementované nasledujúcimi
spôsobmi.
[0075] V prvom spôsobe implementácie jednotka spracovania 502 vyberie susednú bunku,
ktorej kvalita signálu je väčšia ako minimálna prahová úroveň prijatého signálu bunky zo
susedných buniek.
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[0076] Konkrétne, pri prvom spôsobe implementácie, podmienka na výber bunky (to
znamená kritérium S) môže byť implementovaná s odkazom na opis kritéria S v
predchádzajúcej metóde výberu buniek a podrobnosti nie sú v tomto dokumente opísané.
[0077] V druhom spôsobe implementácie jednotka spracovania 502 vyberie susednú bunku,
ktorej kvalita signálu je väčšia než prahová hodnota kvality signálu bunky zo susedných
buniek, kde prahová hodnota kvality signálu bunky je určená podľa minimálnej prahovej
hodnoty prijatého signálu bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky.
[0078] Na základe ktoréhokoľvek z vyššie uvedených príkladov metódy opätovného výberu
bunky, voliteľne, zariadenie ďalej zahŕňa:
prijímaciu jednotku, konfigurovanú tak, aby: predtým, ako prijímacia jednotka 501 zmeria
kvalitu signálu susedných buniek, a získa hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú
vopred konfigurované stranou siete na susedné bunky, prijala zoznam susedných buniek
poslaný stranou siete; kde zoznam susedných buniek nesie identifikátor susednej bunky, kde
jednotka zberu 501 je špecificky konfigurovaná tak, aby merala kvalitu signálu
susednej bunky, zodpovedajúcu každému identifikátoru susedných buniek neseného v
prijatom zozname susedných buniek, a získala hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete na susednú bunku zodpovedajúcu každému identifikátoru
susedných buniek neseného v zozname susedných buniek.
[0079] Na základe ktoréhokoľvek z vyššie uvedených príkladov metód opätovného výberu
buniek, je voliteľne jednotka zberu 501 ďalej konfigurovaná tak, aby získala informácie o
priorite opätovného výberu voľby konfigurované stranou siete pre každú susednú bunku, kde
priorita opätovného výberu bunky zvýšeného pokrytia, v ktorej oblasť zvýšeného pokrytia
existuje, je nižšia než priorita opätovného výberu normálnej bunky, v ktorej neexistuje oblasť
rozšíreného pokrytia a bunka zvýšeného pokrytia a normálna bunka sú zahrnuté v susedných
bunkách; a
jednotka spracovania 502 je špecificky konfigurovaná tak, aby vybrala cieľovú bunku
zo susedných buniek podľa kvality signálu bunky umiestnenia a susedných buniek, ktorá je
meraná pomocou jednotky zberu 501, hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek. ktoré sú získané pomocou jednotky zberu 501, a informácií
o priorite opätovného výberu susedných buniek.
[0080] V jednom príklade môže užívateľské zariadenie ďalej použiť prioritu opätovného
výberu bunky ako výberový parameter na výber cieľovej bunky.
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[0081] Jednotka zberu 501 môže získať priority opätovného výberu susedných buniek
jedným z nasledujúcich spôsobov.
[0082] Pri prvom spôsobe implementácie môže sieťová strana poslať priority opätovného
výberu susedných buniek do užívateľského zariadenia pomocou správy o vysielaní.
Konkrétne, môže byť nastavený parameter cellReselectionPriority a priority opätovného
výberu susedných buniek môžu byť odoslané do užívateľského zariadenia vysielaním bloku
systémových informácií (blok systémových informácií, skrátene SIB) v systémovej správe
tak, že jednotka zberu 501 užívateľského zariadenia prijíma informácie o priorite opätovného
výberu susedných buniek a jednotka spracovania 502 vyberie cieľovú bunku podľa
informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek, ktoré sú získané jednotkou zberu
501.
[0083] Pri druhom spôsobe implementácie,
priorita opätovného voľby je konfigurovaná sieťovou stranou pre každú susednú bunku, a
keď užívateľské zariadenie uvoľní rádiový zdroj, priorita opätovného výberu každej susednej
bunky je poslaná do užívateľského zariadenia pomocou správy o uvoľnení pripojenia riadenia
rádiového zdroja (riadenie rádiového zdroja, skrátene RRC), takže jednotka zberu 501
užívateľského zariadenia prijíma informácie o priorite opätovného výberu susedných buniek
a jednotka spracovania 502 vyberie cieľovú bunku podľa informácií o priorite opätovného
výberu susedných buniek, ktoré sú získané jednotkou zberu 501.
[0084] Pri treťom spôsobe implementácie môžu byť informácie o opätovnom výbere priority
prenášané v zozname susedných buniek, ktorý je poslaný stranou siete do užívateľského
zariadenia tak, že užívateľské zariadenie prijíma informácie o priorite opätovného výberu
susedných buniek a jednotka spracovania 502 vyberie cieľovú bunku podľa informácií o
priorite opätovného výberu susedných buniek, ktoré sú získané jednotkou zberu 501.
[0085] Jednotka zberu 501 užívateľského zariadenia získava v predchádzajúcich spôsoboch
informácie o priorite opätovného výberu konfigurované stranou siete pre každú susednú
bunku, kde priorita opätovného výberu bunky rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť
rozšíreného pokrytia, je nižšia než priorita opätovného výberu normálnej bunky, v ktorej
neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, a bunka so zvýšeným pokrytím a normálna bunka sú
zahrnuté v susedných bunkách; a jednotka spracovania 502 užívateľského zariadenia vyberie
cieľovú bunku podľa nameranej kvality signálu bunky umiestnenia a susedných buniek,
získaných hodnôt kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek a
informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek.
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[0086] Konkrétne, jednotka spracovania 502 je špecificky konfigurovaná tak, aby:
keď je zistené, že susedné bunky zahŕňajú susedné bunky, ktorých priority opätovného
výberu sú vyššie než priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, v ktorej je užívateľské
zariadenie aktuálne umiestnené, vybrala susednú bunku z určených susedných buniek, ktorá
spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka, kde podmienka výberu
bunky triedy pokrytia spĺňa to, že kvalita signálu susednej bunky je väčšia než prahová
hodnota kvality signálu susednej bunky a prahová hodnota kvality signálu susednej bunky je
určená podľa minimálnej prahovej hodnoty prijímaného signálu susednej bunky a hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky; alebo
ak je zistené, že žiadna susedná bunka, ktorej priorita opätovného výberu je vyššia než
priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, nespĺňa podmienku výberu bunky triedy
pokrytia alebo ak je zistené, že susedné bunky nezahŕňajú susednú bunku, ktorej priorita
opätovného výberu je vyššia než priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, v ktorej je
aktuálne umiestnené užívateľské zariadenie, a keď je zistené, že kvalita signálu bunky
umiestnenia je nižšia než špecifikovaná prahová hodnota v špecifikovanom časovom
intervale, vybrala susednú bunku, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia zo
susedných buniek, ktorých priority opätovného výberu nie sú vyššie než priorita opätovného
výberu bunky umiestnenia, a keď vybraná susedná bunka spĺňa podmienku opätovného
výberu bunky triedy pokrytia, použila susednú bunku ako cieľovú bunku, kde
podmienka opätovného výberu bunky triedy pokrytia je taká, že úroveň kvality signálu
susednej bunky je väčšia než úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia v špecifikovanom
časovom intervale, úroveň kvality signálu susednej bunky je určená podľa kvality signálu
susednej bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky a úroveň kvality
signálu v bunke umiestnenia je určená podľa kvality signálu bunky umiestnenia a hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia.
[0087] Treba poznamenať, že potom, čo je priorita opätovného výberu bunky rozšíreného
pokrytia zahrnutá v susedných bunkách nastavená tak, aby bola nižšia než priorita
opätovného výberu normálnej bunky obsiahnutej v susedných bunkách, môže byť opätovný
výber bunky následne vykonaný podľa riešenia opätovného výberu bunky poskytnutého v
predošlom stave techniky. Aj keď hodnota kompenzácie triedy pokrytia nie je vopred
konfigurovaná pre susednú bunku, môže byť zaistené, že užívateľské zariadenie vyberie, pri
relatívne nízkej spotrebe energie, bunku s relatívne dobrou kvalitou signálu pre umiestnenie.
[0088] Konkrétne, je jednotka spracovania 502 špecificky konfigurovaná tak, aby:
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keď kvalita signálu bunky obsahuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky a
hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky a susednej bunky, ktorej kvalita signálu
je väčšia než prahová hodnota kvality bunky je vybraná zo susedných buniek, vybrala
susednú bunku, ktorá spĺňa nasledujúcu podmienku pre výber bunky pokrytia zo susedných
buniek:
a

kde
a
kde
Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrelevmeas reprezentuje nameranú hodnotu
výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffse + Qcoverageclassoffset) Pcompensation reprezentuje prahovú hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky,
Qrelevmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň príjmu v bunke, Qrxlevminoffse reprezentuje
offset Qrelevmin, Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku, Pcompensation reprezentuje maximálnu
hodnotu medzi (PEMAX - PPowerClass) a 0, PEMAX reprezentuje maximálny prenosový výkon
užívateľského zariadenia vykonávajúceho uplinkový prenos a PPowerClass reprezentuje
maximálny rádiofrekvenčný výstupný výkon užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú hodnotu
kvality prijatého referenčného signálu bunky, (Qqualmin + Qqualminoffset + Qcoverageclassoffset)
reprezentuje nameranú prahovú hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky,
Qqualmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke, Qqualminoffset reprezentuje
offset Qqualmin, a Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku.
[0089] V jednom príklade zariadenie ďalej zahŕňa:
jednotku určenia, konfigurovanú tak, aby: predtým, ako jednotka zberu získa hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované stranou siete pre susedné bunky,
určila, či užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie na bunke zvýšeného pokrytia, v
ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia. Ak jednotka určenia určí, že umiestnenie na
bunke so zvýšeným pokrytím nie je podporované, užívateľské zariadenie môže následne
vybrať cieľovú bunku použitím podmienky opätovného výberu buniek poskytnutého v
doterajšom stave techniky.
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[0090] Ďalší príklad ďalej poskytuje zariadenie na výber buniek. Metóda je vykonávaná na
strane siete. Ako je znázornené na OBR. 6, zariadenie obsahuje:
jednotku konfigurácie 601, konfigurovanú tak, aby konfigurovala hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia pre každú bunku; a
jednotku posielania 602, konfigurovanú tak, aby posielala hodnotu kompenzácie
triedy pokrytia, ktorá je konfigurovaná jednotkou konfigurácie 601 pre každú bunku, do
užívateľského zariadenia, kde užívateľské zariadenie používa hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia na vykonávanie výberu/opätovného výberu bunky.
[0091] Voliteľne, konfiguračná jednotka 601 na strane siete môže vopred konfigurovať
hodnotu kompenzácie triedy pokrytia len pre bunku rozšíreného pokrytia v bunkách a nemusí
konfigurovať hodnotu kompenzácie triedy pokrytia pre normálnu bunku, to znamená,
konfigurovaná hodnota kompenzácie triedy pokrytia pre normálnu bunku je štandardná
hodnota. Samozrejme, hodnota kompenzácie triedy pokrytia, vopred konfigurovaná pre
normálnu bunku, môže byť nula. Samozrejme, hodnota kompenzácie triedy pokrytia môže
byť vopred konfigurovaná pre každú bunku podľa prípadov, ako je napríklad služba nosiča
každej bunky alebo zaťaženie každej bunky počas plánovania siete a optimalizácie siete.
[0092] Konkrétne, jednotka konfigurácie 601 je ďalej konfigurovaná tak, aby konfigurovala
prioritu opätovného výberu pre každú bunku a jednotka posielania 602 môže posielať priority
opätovného výberu do užívateľského zariadenia nasledujúcimi spôsobmi tak, že užívateľské
zariadenie prijíma informácie o priorite opätovného výberu susedných buniek a vyberie
cieľovú bunku podľa informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek.
[0093] Pri prvom spôsobe implementácie môže jednotka posielania 602 na strane siete
posielať priority opätovného výberu susedných buniek do užívateľského zariadenia pomocou
správy o vysielaní. Konkrétne, môže byť nastavený parameter cellReselectionPriority a
priority opätovného výberu susediacich buniek môžu byť odoslané do užívateľského
zariadenia prostredníctvom vysielania systémového informačného bloku (skrátene SIB) v
systémovej správe.
[0094] Pri druhom spôsobe implementácie,
priorita opätovného výberu je konfigurovaná jednotkou konfigurácie 601 na strane siete pre
každú susednú bunku, a je poslaná jednotkou posielania 602, keď užívateľské zariadenie
uvoľní rádiové zdroje do užívateľského zariadenia pomocou správy o uvoľnení pripojenia
riadenia rádiového zdroja (skrátene RRC).
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[0095] Pri treťom spôsobe implementácie, jednotka konfigurácie 601 na strane siete
konfiguruje zoznam susedných buniek pre užívateľské zariadenie a jednotka posielania 601
posiela zoznam susedných buniek, ktorý je konfigurovaný jednotkou konfigurácie 601, do
užívateľského zariadenia, kde zoznam susedných buniek nesie identifikátor susednej bunky a
informácie o priorite opätovného výberu.
[0096] Užívateľské zariadenie získa, vyššie uvedeným spôsobom, informácie o priorite
konfigurované stranou siete pre každú susednú bunku, kde priorita opätovného výberu bunky
rozšíreného pokrytia obsiahnutá v susedných bunkách je nižšia než priorita opätovného
výberu normálnej bunky obsiahnutá v susedných bunkách. Užívateľské zariadenie vyberie
cieľovú bunku podľa nameranej kvality signálu bunky umiestnenia, nameranej kvality
signálu susedných buniek, získaných hodnôt kompenzácie bunky umiestnenia a susedných
buniek a informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek.
[0097] Ďalší príklad poskytuje metódu výberu bunky. Ako je znázornené na OBR. 7, metóda
môže byť vykonaná užívateľským zariadením a metóda zahŕňa nasledujúce kroky:
[0098] Krok 701: Merajte kvalitu signálu bunky a získajte hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku.
[0099] Konkrétne, meranie kvality signálu bunky môže byť vykonané pred získaním hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku alebo po
získaní hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre
bunku alebo v rovnakom čase získania hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred
konfigurovaná sieťovou stranou pre bunku, ktorá nie je v tomto príklade špecificky
obmedzená.
[0100] Hodnota kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre
bunku, môže byť konfigurovaná podľa prípadov, ako je napríklad služba nosiča každej bunky
alebo zaťaženie každej bunky počas plánovania siete a optimalizácie siete.
[0101] Predchádzajúca bunka môže zahŕňať aj bunku so zvýšeným pokrytím, v ktorej
existuje oblasť rozšíreného pokrytia, aj normálnu bunku, v ktorej oblasť rozšíreného pokrytia
neexistuje, alebo môže obsahovať iba normálnu bunku.
[0102] Voliteľne môže strana siete vopred konfigurovať hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia len pre bunku rozšíreného pokrytia a nemusí konfigurovať hodnotu kompenzácie
triedy pokrytia pre normálnu bunku, to znamená, že hodnota kompenzácie triedy pokrytia
konfigurovaná pre normálnu bunku je štandardná hodnota. Samozrejme, hodnota
kompenzácie triedy pokrytia, vopred konfigurovaná pre normálnu bunku, môže byť nula.
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[0103] Krok 702: Vyberte cieľovú bunku podľa nameranej kvality signálu bunky a hodnoty
kompenzácie získanej triedy pokrytia bunky.
[0104] V jednom príklade po meraní kvality signálu bunky a získaní hodnoty kompenzácie
triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná sieťovou stranou pre bunku, môže byť cieľová
bunka špecificky vybraná nasledujúcim spôsobom:
keď je zistené, že kvalita signálu bunky je väčšia než prahová hodnota kvality signálu bunky,
použitím bunky ako bunky, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia, kde
prahová hodnota kvality signálu bunky je určená podľa minimálnej prahovej úrovne prijatého
signálu bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky; a
použitím bunky, ktorá spĺňa podmienku pre výber bunky triedy pokrytia, ako cieľová bunka.
[0105] Konkrétne, po určení prvej bunky, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy
pokrytia, užívateľské zariadenie nemusí vykonávať určovanie na inej bunke a priamo sa
umiestni na bunke.
[0106] Konkrétne, nameraná kvalita signálu bunky môže obsahovať hodnotu výkonu príjmu
referenčného signálu (výkon prijímania referenčného signálu, skrátene RSRP) bunky a
hodnotu kvality prijímania referenčného signálu (kvalita prijímania referenčného signálu,
skrátene RSRQ) bunky. Prahová hodnota kvality signálu bunky obsahuje prahovú hodnotu
výkonu RSRP bunky a prahovú hodnotu kvality RSRQ bunky a minimálna prahová hodnota
kvality prijímaného signálu zahŕňa minimálnu požadovanú úroveň príjmu v bunke a
minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke. Alternatívne, môže nameraná kvalita signálu
bunky obsahovať iba referenčnú hodnotu výkonu prijímania signálu bunky a prahová
hodnota kvality signálu bunky obsahuje prahovú hodnotu výkonu RSRP bunky.
[0107] Aby sa zaistilo, že možnosť umiestnenia na normálnej bunke počas výberu bunky je
čo možno najväčšia, je požadované splniť, aby hodnota RSRP bunky bola väčšia než prahová
hodnota výkonu bunky alebo splniť, aby hodnota RSRP bunky bola väčšia než prahová
hodnota výkonu bunky a hodnota RSRQ bunky bola väčšia než prahová hodnota kvality
bunky. Prahová hodnota výkonu prijímania referenčného signálu bunky je určená podľa
minimálnej požadovanej úrovne príjmu v bunke a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
bunky a prahová hodnota kvality prijatého referenčného signálu bunky je určená podľa
minimálnej požadovanej úrovne kvality v bunke a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
bunky.
[0108] Konkrétne, podmienka výberu bunky triedy pokrytia môže spĺňať nasledujúce
rovnice:
a

kde
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a
kde (Qrxlevmin + Qrxlevminoffse + Qcoverageclassoffset) - Pcompensation reprezentuje prahovú úroveň
výkonu

príjmu

referenčného

signálu

bunky

a

Qqualmin +

Qqualminoffset +

Qcoverageclassoffset reprezentuje prahovú úroveň kvality prijatého referenčného signálu bunky.
[0109] Špecifické opisy hodnôt parametrov v predchádzajúcej rovnici sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke 1:
Tabuľka 1
Squal

Kvalita výberu buniek, použiteľná len pre plne duplexnú
(duplex s delením frekvencie, skrátene FDD) bunku

Srxlev

Úroveň príjmu výberu bunky

Qcoverageclassoffset Hodnota kompenzácie triedy pokrytia vopred konfigurovaná
stranou siete pre bunku
Qqualmeas

Nameraná RSRQ bunky, použiteľná len na bunku FDD

Qrxlevmeas

Nameraný RSRP bunky

Qqualmin

Minimálna požadovaná úroveň kvality v bunke, použiteľná
len pre bunku FDD

Qrxlevmin

Minimálna požadovaná úroveň príjmu v bunke

Pcompensation

Max (PEMAX - PPowerClass, 0), optimálna hodnota

PEMAX

Maximálny prenosový výkon UE vykonávajúceho uplinkový
prenos

PPowerClass

Maximálny rádiofrekvenčný prenosový výkon UE

Qrxlevminoffse

Offset Qrelevmin, voliteľná hodnota

Qqualminoffset

Offset Qqualmin, voliteľná hodnota

[0110] V jednom príklade, pred získaním hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku, užívateľské zariadenie určí, či užívateľské
zariadenie podporí umiestnenie na bunke rozšíreného pokrytia a následne vyberie bunku,
ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka. Keď je zistené, že
umiestnenie na bunke so zvýšeným pokrytím nie je podporované, užívateľské zariadenie
môže merať kvalitu signálu bunky a následne môže vybrať cieľovú bunku podľa podmienky
výberu bunky (kritérium S) poskytnutej v doterajšom stave techniky.
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[0111] Kvalita signálu bunky môže obsahovať hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu
bunky a hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky a podmienka výberu bunky (to
znamená kritérium S) spĺňa nasledujúce rovnice:
a

kde
a

[0112] Špecifické opisy hodnôt parametrov v predchádzajúcich rovniciach sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke 2:
Tabuľka 2
Squal

Kvalita výberu buniek, použiteľná len pre bunku FDD

Srxlev

Úroveň príjmu výberu bunky

Qqualmeas

Nameraná RSRQ bunky, použiteľná len na bunku FDD

Qrxlevmeas

Nameraný RSRP bunky

Qqualmin

Minimálna požadovaná úroveň kvality v bunke, použiteľná len
pre bunku FDD

Qrxlevmin

Minimálna požadovaná úroveň príjmu v bunke

Pcompensation Max(PEMAX - PPowerClass, 0)
PEMAX

Maximálny prenosový výkon UE vykonávajúceho uplinkový
prenos

PPowerClass

Maximálny rádiofrekvenčný prenosový výkon UE

Qrxlevminoffse Offset Qrelevmin
Qqualminoffset Offset Qqualmin
[0113] Ďalší príklad ďalej poskytuje metódu opätovného výberu bunky. Ako je znázornené
na OBR. 8, metóda zahŕňa nasledujúce kroky:
[0114] Krok 801: Zmerajte kvalitu signálu bunky umiestnenia, v ktorej je aktuálne
umiestnené užívateľské zariadenie, a susedných buniek bunky umiestnenia a získajte hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované stranou siete pre bunku
umiestnenia a susedné bunky.
[0115] Meranie kvality signálu v bunke umiestnenia a získanie hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku umiestnenia, môže byť
vykonané pred, po alebo v rovnakom čase merania kvality signálu susedných buniek a
získavania hodnôt kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované stranou siete
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pre susedné bunky. Špecifická sekvencia krokov nie je v tomto príklade predloženého patentu
špecificky obmedzená.
[0116] Voliteľne, môže strana siete vopred konfigurovať hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia len pre bunku rozšíreného pokrytia a nemusí konfigurovať hodnotu kompenzácie
triedy pokrytia pre normálnu bunku, to znamená, že hodnota kompenzácie triedy pokrytia
konfigurovaná pre normálnu bunku je štandardná hodnota. Samozrejme, hodnota
kompenzácie triedy pokrytia, vopred konfigurovaná pre normálnu bunku, môže byť nula.
Samozrejme, hodnota kompenzácie triedy pokrytia môže byť vopred konfigurovaná pre
každú bunku podľa prípadov, ako je napríklad služba nosiča každej bunky alebo zaťaženie
každej bunky počas plánovania siete a optimalizácie siete.
[0117] Konkrétne, sieťová strana môže konfigurovať zoznam susedných buniek pre
užívateľské zariadenie, kde zoznam susedných buniek nesie identifikátor susednej bunky.
Potom užívateľské zariadenie môže získať informácie o susedných bunkách prijatím
zoznamu susedných buniek odoslaného stranou siete. Konkrétne, užívateľské zariadenie
meria kvalitu signálu susednej bunky, ktorá zodpovedá každému identifikátoru susednej
bunky neseného v prijatom zozname susedných buniek a získa hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre susednú bunku zodpovedajúcu
každému identifikátoru susednej bunky neseného v zozname susedných buniek.
[0118] Krok 802: Vyberte cieľovú bunku zo susedných buniek podľa nameranej kvality
signálu bunky umiestnenia a susedných buniek a získanej hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek.
[0119] Výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek a získanej hodnoty kompenzácie získanej triedy pokrytia
bunky umiestnenia a susedných buniek môže byť konkrétne implementovaný nasledujúcim
spôsobom:
najprv, výber susednej bunky, ktorá spĺňa špecifikovanú podmienku zo susedných
buniek;
pre každú vybranú susednú bunku, určenie, či susedná bunka spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia, kde podmienka opätovného výberu bunky triedy
pokrytia je taká, že úroveň kvality signálu susednej bunky je väčšia než úroveň kvality
signálu bunky umiestnenia v rámci špecifikovaného časového intervalu, úroveň kvality
signálu susednej bunky je určená podľa kvality signálu susednej bunky a hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky a úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia je

32

určená podľa kvality signálu v bunke umiestnenia a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
bunky umiestnenia; a
použitie určenej susednej bunky vo vybraných susedných bunkách, ktorá spĺňa
podmienku opätovného výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka.
[0120] Použitie určenej susednej bunky, ktorá spĺňa podmienku opätovného výberu triedy
pokrytia bunky ako cieľová bunka, môže byť triedenie úrovne kvality signálu určenej
susednej bunky, ktorá spĺňa podmienku opätovného výberu triedy pokrytia, a použitie
susednej bunky, ktorej úroveň kvality signálu je najväčšia, ako cieľovej bunky.
[0121] V jednom príklade môže byť výber susednej bunky, ktorá spĺňa špecifikovanú
podmienku zo susedných buniek, konkrétne implementovaný nasledujúcimi spôsobmi:
[0122] Pri prvom spôsobe implementácie,
susedná bunka, ktorá spĺňa podmienku pre výber bunky, je vybraná zo susedných buniek, kde
podmienka výberu bunky spĺňa to, že kvalita signálu bunky je väčšia než minimálna prahová
úroveň prijatého signálu bunky.
[0123] Konkrétne, pri prvom spôsobe implementácie podmienka výberu bunky (to znamená
kritérium S) môže byť implementovaná s odkazom na opis kritéria S v predchádzajúcej
metóde výberu buniek a detaily tu nie sú opísané.
[0124] Pri druhom spôsobe implementácie,
susedná bunka, ktorá spĺňa podmienku pre výber buniek triedy pokrytia, je vybraná zo
susedných buniek. Podmienka výberu triedy pokrytia spĺňa to, že kvalita signálu bunky je
väčšia než prahová hodnota kvality signálu bunky, kde prahová úroveň kvality signálu bunky
je určená podľa minimálnej prahovej úrovne prijatého signálu bunky a hodnoty kompenzácie
triedy pokrytia bunky.
[0125] Podmienka výberu bunky triedy pokrytia opísaná v druhom spôsobe implementácie
môže byť implementovaná s odkazom na podmienku výberu bunky triedy pokrytia v
predchádzajúcej metóde výberu bunky a detaily tu nie sú opísané.
[0126] V jednom príklade kvalita signálu bunky obsahuje hodnotu výkonu príjmu
referenčného signálu bunky a podmienka opätovného výberu bunky triedy pokrytia môže
spĺňať nasledujúce rovnice:
Rn > Rs v rámci špecifikovaného časového intervalu, kde
a
[0127] Opisy parametrov v predchádzajúcich rovniciach sú nasledovné:
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[0128] Qmeas reprezentuje hodnotu RSRP bunky, kde Qmeas,s je špecifická pre bunku
umiestnenia, v ktorej je aktuálne umiestnené užívateľské zariadenie a Qmeas,n je špecifická pre
susednú bunku užívateľského zariadenia.
[0129] QHyst reprezentuje hodnotu hysterézie RSRP bunky umiestnenia.
[0130] Qoffset reprezentuje hodnotu offsetu medzi bunkou umiestnenia, v ktorej je aktuálne
umiestnené užívateľské zariadenie a susednou bunkou.
[0131] Qcoverageclassoffset,s reprezentuje

hodnotu

kompenzácie

triedy

pokrytia

vopred

konfigurovanú stranou siete pre bunku umiestnenia a Qcoverageclassoffset,n reprezentuje hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre susednú bunku.
[0132] V jednom príklade môže užívateľské zariadenie ďalej použiť prioritu opätovného
výberu bunky ako výberový parameter pre výber cieľovej bunky.
[0133] Užívateľské zariadenie môže získať priority opätovného výberu susedných buniek v
jednom z nasledujúcich spôsobov.
[0134] Pri prvom spôsobe implementácie môže sieťová strana poslať priority opätovného
výberu susedných buniek do užívateľského zariadenia pomocou správy o vysielaní.
Konkrétne, môže byť nastavený parameter cellReselectionPriority a priority opätovného
výberu susediacich buniek môžu byť poslané do užívateľského zariadenia prostredníctvom
vysielania systémového informačného bloku (systémový informačný blok, skrátene SIB) v
systémovej správe tak, že užívateľské zariadenie prijme informácie o priorite opätovného
výberu susedných buniek a vyberie cieľovú bunku podľa informácií o priorite opätovného
výberu susedných buniek.
[0135] Pri druhom spôsobe implementácie,
priorita opätovného výberu je konfigurovaná stranou siete pre každú susednú bunku, a keď
užívateľské zariadenie uvoľní rádiový zdroj, priorita opätovného výberu každej susednej
bunky je poslaná do užívateľského zariadenia pomocou správy o uvoľnení pripojenia riadenia
rádiového zdroja (riadenie rádiového zdroja, skrátene RRC) tak, že užívateľské zariadenie
prijíma informácie o priorite opätovného výberu susediacich buniek a vyberie cieľovú bunku
podľa informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek.
[0136] Pri treťom spôsobe realizácie môžu byť informácie o priorite opätovného výberu
prenesené do zoznamu susedných buniek, ktorý je poslaný stranou siete do užívateľského
zariadenia, takže užívateľské zariadenie prijíma informácie o priorite opätovného výberu
susedných buniek a vyberie cieľovú bunku podľa informácií o opätovnom výbere susedných
buniek.
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[0137] Užívateľské zariadenie získava v predchádzajúcom spôsobe informácie o priorite
opätovného výberu konfigurované stranou siete pre každú susednú bunku, kde priorita
opätovného výberu bunky rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia,
je nižšia než priorita opätovného výberu normálnej bunky, v ktorej neexistuje oblasť
rozšíreného pokrytia a bunka so zvýšeným pokrytím a normálna bunka sú zahrnuté v
susedných bunkách; a užívateľské zariadenie vyberie cieľovú bunku podľa nameranej kvality
signálu bunky umiestnenia a susedných buniek, získaných hodnôt kompenzácie triedy
pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek a informácií o priorite opätovného výberu
susedných buniek.
[0138] Konkrétne, počas opätovného výberu bunky, keď užívateľské zariadenie určí, že v
susedných bunkách existuje susedná bunka, ktorej priorita opätovného výberu je vyššia než
priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, v ktorej je aktuálne umiestnené užívateľské
zariadenie, užívateľské zariadenie meria kvalitu signálu určenej susednej bunky, a keď
susedná bunka spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia, používa susednú bunku ako
cieľovú bunku. Ak je zistené, že žiadna susedná bunka, ktorej priorita opätovného výberu je
vyššia než priorita opätovného výberu bunky umiestnenia, spĺňa podmienku výberu bunky
pokrytia triedy, užívateľské zariadenie meria, či je kvalita signálu bunky umiestnenia nižšia
než špecifikovaná prahová hodnota v rámci určitého časového intervalu; keď je namerané, že
kvalita signálu v bunke umiestnenia je menšia než špecifikovaná prahová hodnota v rámci
špecifikovaného časového intervalu, vyberie susednú bunku, ktorá spĺňa podmienku výberu
bunky triedy pokrytia zo susedných buniek, ktorých priority opätovnej voľby nie sú väčšie
než priorita opätovného výberu bunky umiestnenia; a keď vybraná susedná bunka spĺňa
podmienku opätovného výberu bunky triedy pokrytia, použije susednú bunku ako cieľovú
bunku. Ak je zistené, že priorita opätovného výberu každej bunky nie je vyššia než priorita
opätovného výberu bunky umiestnenia, v ktorej je umiestnené užívateľské zariadenie,
užívateľské zariadenie meria, či je kvalita signálu bunky umiestnenia menšia než
špecifikovaná prahová hodnota v určenom časovom intervale; keď je namerané, že kvalita
signálu bunky umiestnenia je menšia než špecifikovaná prahová hodnota v rámci
špecifikovaného časového intervalu, vyberie susednú bunku, ktorá spĺňa podmienku výberu
bunky triedy pokrytia zo susedných buniek; a keď vybraná susedná bunka spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia, použije susednú bunku ako cieľovú bunku.
[0139] Treba poznamenať, že potom, čo je priorita opätovného výberu bunky rozšíreného
pokrytia obsiahnutá v susedných bunkách nastavená tak, aby bola nižšia než priorita
opätovného výberu normálnej bunky obsiahnutej v susedných bunkách, môže byť opätovný
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výber bunky následne vykonaný podľa riešenia opätovného výberu bunky poskytnutého v
stave doterajšej techniky. Aj keď hodnota kompenzácie triedy pokrytia nie je vopred
konfigurovaná pre susednú bunku, môže byť zaistené, že užívateľské zariadenie vyberie, pri
relatívne nízkej spotrebe energie, bunku s relatívne dobrou kvalitou signálu pre umiestnenie.
[0140] V jednom príklade, pred získaním hodnôt kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú
vopred konfigurované stranou siete pre susedné bunky, metóda môže ďalej zahŕňať: určenie,
že užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie na bunke so zvýšeným pokrytím, v ktorej
existuje oblasť rozšíreného pokrytia. Ak je zistené, že užívateľské zariadenie nepodporuje
umiestnenie na bunke rozšíreného pokrytia, užívateľské zariadenie môže následne vybrať
cieľovú bunku použitím podmienky opätovného výberu bunky poskytnutých v doterajšom
stave techniky.
[0141] Ďalší príklad ďalej poskytuje metódu výberu bunky. Metóda je vykonávaná na strane
siete. Ako je znázornené na OBR. 9, metóda zahŕňa nasledujúce kroky:
[0142] Krok 901: Konfigurujte hodnotu kompenzácie triedy pokrytia pre každú bunku.
[0143] Krok 902: Pošlite hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je konfigurovaná pre
každú bunku na užívateľské zariadenia, kde užívateľské zariadenie použije hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia na vykonanie výberu /opätovného výberu bunky.
[0144] Voliteľne, môže sieťová strana vopred konfigurovať hodnotu kompenzácie triedy
pokrytia len pre bunku rozšíreného pokrytia v bunkách a nemusí konfigurovať hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia pre normálnu bunku, to znamená, že hodnota kompenzácie
triedy pokrytia konfigurovaná pre normálnu bunku je štandardná hodnota. Samozrejme,
hodnota kompenzácie triedy pokrytia vopred konfigurovaná pre normálnu bunku môže byť
nula. Samozrejme, hodnota kompenzácie triedy pokrytia môže byť vopred konfigurovaná pre
každú bunku podľa prípadov, ako je napríklad služba nosiča každej bunky alebo zaťaženie
každej bunky počas plánovania siete a optimalizácie siete.
[0145] Konkrétne, metóda ďalej zahŕňa: konfigurovanie priority opätovného výberu pre
každú bunku. Priorita opätovného výberu môže byť poslaná do užívateľského zariadenia
nasledujúcimi spôsobmi, takže užívateľské zariadenie prijíma informácie o priorite
opätovného výberu susedných buniek a vyberie cieľovú bunku podľa informácií o priorite
opätovného výberu susedných buniek.
[0146] Pri prvom spôsobe implementácie môže sieťová strana poslať priority opätovného
výberu susedných buniek do užívateľského zariadenia pomocou správy o vysielaní.
Konkrétne, môže byť nastavený parameter cellReselectionPriority a priority opätovného
výberu susediacich buniek môžu byť poslané do užívateľského zariadenia prostredníctvom
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vysielania systémového informačného bloku (systémový informačný blok, skrátene SIB) v
systémovej správe.
[0147] V druhom spôsobe implementácie,
je priorita opätovného výberu konfigurovaná stranou siete pre každú susednú bunku, a keď
užívateľské zariadenie uvoľní rádiový zdroj, priorita opätovného výberu každej susednej
bunky je poslaná do užívateľského zariadenia pomocou správy o uvoľnení pripojenia riadenia
rádiového zdroja (riadenie rádiového zdroja, skrátene RRC).
[0148] Pri treťom spôsobe implementácie sieťová strana konfiguruje zoznam susedných
buniek pre užívateľské zariadenie a posiela zoznam susedných buniek do užívateľského
zariadenia, kde zoznam susedných buniek nesie identifikátor susedných buniek a informácie
o priorite opätovného výberu.
[0149] Užívateľské zariadenie získa vyššie uvedeným spôsobom informácie o prioritách
konfigurované stranou siete pre každú susednú bunku, kde priorita opätovného výberu bunky
rozšíreného pokrytia obsiahnutej v susedných bunkách je nižšia než priorita opätovného
výberu normálnej bunky obsiahnutej v susedných bunkách. Užívateľské zariadenie vyberie
cieľovú bunku podľa nameranej kvality signálu bunky umiestnenia, nameranej kvality
signálu susedných buniek, získaných hodnôt kompenzácie bunky umiestnenia a susedných
buniek a informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek.
[0150] Na základe toho istého konceptu patentu, aký je uvedený v predchádzajúcich
príkladoch metódy výberu buniek, ďalší príklad ďalej poskytuje zariadenie na výber buniek.
Ako je znázornené na OBR. 10, zariadenie obsahuje procesor 1001 a pamäť 1002 pripojenú k
procesoru 1001.
[0151] Pamäť 1002 je konfigurovaná na ukladanie programu. Konkrétne, program môže
obsahovať programový kód a programový kód obsahuje inštrukciu operácie počítača. Pamäť
1002 môže obsahovať pamäť s náhodným prístupom (pamäť s náhodným prístupom, skrátene
RAM) a môže ďalej obsahovať trvalú (energeticky nezávislú) pamäť, ako napríklad aspoň
jednu pamäť s magnetickým diskom.
[0152] Procesor 1001 vykonáva program uložený v pamäti 1002 tak, aby realizoval metódu
výberu buniek zobrazenú na OBR. 7 predloženého patentu. Metóda zahŕňa:
meranie kvality signálu bunky a získanie hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre každú bunku; kde
keď bunka obsahuje bunku rozšíreného pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia
a normálna bunka, v ktorej neexistuje oblasť rozšíreného pokrytia, získaná hodnota
kompenzácie triedy pokrytia normálnej bunky je nula alebo štandardná hodnota; a
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výber cieľovej bunky podľa nameranej kvality signálu bunky a získanej hodnoty
kompenzácie získanej triedy pokrytia každej bunky.
[0153] Konkrétne, výber cieľovej bunky podľa nameranej kvality signálu bunky a získanej
hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky zahŕňa:
ak je kvalita signálu bunky vyššia než prahová hodnota kvality signálu bunky, je
použitá bunka, ako bunka, ktorá spĺňa podmienku výberu bunky triedy pokrytia, kde prahová
hodnota kvality signálu bunky je určená podľa minimálnej prahovej hodnoty prijatého
signálu bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky; a
použitie bunky, ktorá spĺňa podmienku pre výber bunky triedy pokrytia, ako cieľovej
bunky.
[0154] Voliteľne, kvalita signálu bunky obsahuje výkon príjmu referenčného signálu bunky a
hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky a podmienka výberu bunky triedy
pokrytia spĺňa nasledujúce rovnice:
a

kde
a
kde

Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrelevmeas reprezentuje nameranú hodnotu
výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffse + Qcoverageclassoffset) Pcompensation reprezentuje prahovú hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky,
Qrelevmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň príjmu v bunke, Qrxlevminoffse reprezentuje
offset Qrelevmin, Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku, Pcompensation reprezentuje maximálnu hodnotu
medzi (PEMAX - PPowerClass) a 0, PEMAX reprezentuje maximálny výkon prenosu užívateľského
zariadenia vykonávajúceho uplinkový prenos a PPowerClass reprezentuje maximálny
rádiofrekvenčný výstupný výkon užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú hodnotu
kvality prijatého referenčného signálu bunky, (Qqualmin + Qqualminoffset + Qcoverageclassoffset)
reprezentuje nameranú prahovú hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky,
Qqualmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň kvality v bunke, Qqualminoffset reprezentuje
offset Qqualmin, a Qcoverageclassoffset reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku.
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[0155] Voliteľne, predtým, než je získaná hodnota kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku, je určené, že užívateľské zariadenie podporuje
umiestnenie na bunke s rozšíreným pokrytím, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia.
[0156] Opakovaný opis medzi týmto príkladom predloženého patentu a príkladom metódy
výberu buniek nie je opísaný.
[0157] Na základe rovnakého konceptu patentu, ako je príklad predchádzajúcej metódy
opätovného výberu buniek, príklad tohto patentu ďalej poskytuje zariadenie na opätovný
výber buniek. Ako je znázornené na OBR. 11, zariadenie obsahuje procesor 1101 a pamäť
1102 pripojenú k procesoru 1101.
[0158] Pamäť 1102 je konfigurovaná na ukladanie programu. Konkrétne, program môže
obsahovať programový kód a programový kód obsahuje inštrukciu operácie počítača. Pamäť
1102 môže obsahovať pamäť s náhodným prístupom (pamäť s náhodným prístupom, skrátene
RAM) a môže ďalej obsahovať trvalú pamäť (energetický nezávislú pamäť), ako napríklad
aspoň jednu pamäť s magnetickým diskom.
[0159] Procesor 1101 vykoná program uložený v pamäti 1102 tak, aby realizoval metódu
opätovného výberu bunky znázornenú na OBR. 8 predloženého patentu. Metóda zahŕňa:
meranie kvality signálu v bunke umiestnenia, v ktorej je aktuálne umiestnené
užívateľské zariadenie, a susedných buniek v bunke umiestnenia a získanie hodnôt
kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované stranou siete pre bunku
umiestnenia a susedné bunky; a
výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu bunky
umiestnenia a susedných buniek a získanej hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek.
[0160] Opakovaný opis medzi týmto príkladom predloženého patentu a príkladom metódy
opätovného výberu buniek nie je opísaný.
[0161] Odborníci v odbore by mali pochopiť, že uskutočnenia predkladaného patentu môžu
byť poskytnuté ako metóda, systém alebo produkt počítačového programu. Predložený patent
preto môže používať formu len hardvérových uskutočnení, len softvérových uskutočnení
alebo uskutočnení s kombináciou softvéru a hardvéru. Okrem toho, predložený patent môže
použiť formu počítačového programového produktu, ktorý je implementovaný na jednom
alebo viacerých počítačom použiteľných pamäťových médiách (vrátane, ale nie sú
obmedzené na, diskovú pamäť, CD-ROM, optickú pamäť a podobne), ktoré obsahujú
programový kód použiteľný počítačom.
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[0162] Tento patent je opísaný s odkazom na vývojové diagramy a/alebo blokové schémy
metódy, zariadenia (systému) a počítačového programového produktu podľa uskutočnení
predloženého patentu. Malo by byť zrejmé, že inštrukcie počítačového programu môžu byť
použité na implementáciu každého procesu a/alebo každého bloku vo vývojových
diagramoch a/alebo blokových schémach a kombináciu procesu a/alebo bloku vo vývojových
diagramoch a/alebo blokových schémach. Tieto inštrukcie počítačového programu môžu byť
poskytnuté pre univerzálny počítač, vyhradený počítač, vstavaný procesor alebo procesor
akéhokoľvek iného programovateľného zariadenia na spracovanie dát, aby vytvoril
zariadenie tak, že inštrukcie vykonávané počítačom alebo procesorom akéhokoľvek iného
programovateľného zariadenia na spracovanie dát vytvoria zariadenie na implementáciu
špecifickej funkcie v jednom alebo viacerých procesoch vo vývojových diagramoch a/alebo v
jednom alebo vo viacerých blokoch v blokových schémach.
[0163] Tieto inštrukcie počítačového programu môžu byť tiež uložené v pamäti čitateľnej
počítačom, ktorá môže inštruovať počítač alebo akékoľvek iné programovateľné zariadenie
na spracovanie dát, aby pracovalo špecifickým spôsobom, takže inštrukcie uložené v pamäti
čitateľnej počítačom generujú artefakt, ktorý obsahuje zariadenie inštrukcií. Zariadenie
inštrukcií implementuje špecifickú funkciu v jednom alebo viacerých procesoch vo
vývojových diagramoch a/alebo v jednom alebo vo viacerých blokoch blokových schém.
[0164] Tieto inštrukcie počítačového programu môžu byť tiež načítané do počítača alebo
iného programovateľného zariadenia na spracovanie dát, takže na počítači alebo inom
programovateľnom zariadení je vykonaná séria operácií a krokov, čím je generované
spracovanie implementované počítačom. Preto inštrukcie vykonané na počítači alebo inom
programovateľnom zariadení poskytujú kroky na implementáciu špecifickej funkcie v
jednom alebo viacerých procesoch vo vývojových diagramoch a/alebo v jednom alebo vo
viacerých blokoch blokových schém.
[0165] Hoci boli opísané niektoré preferované uskutočnenia tohto patentu, odborníci v
odbore môžu vykonávať zmeny a modifikácie týchto uskutočnení, keď sa naučia základný
koncept patentu. Nasledujúce nároky sú preto zamýšľané tak, aby boli predkladané ako
príkladné uskutočnenia a všetky zmeny a modifikácie spadali do rozsahu predloženého
patentu.
[0166] Je zrejmé, že odborník v odbore môže uskutočniť rôzne modifikácie a variácie
uskutočnení tohto patentu bez odchýlenia sa od rozsahu uskutočnení predloženého patentu.
Predložený patent má pokrývať tieto modifikácie a variácie za predpokladu, že spadajú do
rozsahu ochrany definovanej nasledujúcimi nárokmi a ich ekvivalentnými technológiami.
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Nároky
1. Zariadenie výberu bunky, zahrnujúce:
jednotku zberu (401), konfigurovanú na meranie kvality signálu bunky a získanie
hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre
bunku;
a
jednotku spracovania (402), konfigurovanú tak, aby vybrala cieľovú bunku podľa
kvality signálu bunky, ktorá je meraná jednotkou zberu (401) a hodnotou kompenzácie
triedy pokrytia bunky, ktorá je získaná jednotkou zberu (401);
vyznačujúce sa tým, že jednotka spracovania (402) je špecificky konfigurovaná tak, aby:
keď kvalita signálu bunky obsahuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky
a hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky, použila bunku, ktorá spĺňa
nasledujúcu podmienku výberu bunky triedy pokrytia ako cieľová bunka:
a

kde
a
kde

Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrxlevmeas reprezentuje nameranú hodnotu
výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset + Qcoverageclassoffset) Pcompensation reprezentuje prahovú hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky,
Qrxlevmin reprezentuje

minimálnu

Qrxlevminoffset reprezentuje

požadovanú

offset

Qrxlevmin,

úroveň

príjmu

v

Qcoverageclassoffset reprezentuje

bunke,
hodnotu

kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku,
Pcompensation reprezentuje

maximálnu

hodnotu

medzi

(PEMAX -

PPowerClass)

a

0,

PEMAX reprezentuje maximálny výkon prenosu užívateľského zariadenia vykonávajúceho
uplinkový prenos a PPowerClass reprezentuje maximálny rádiofrekvenčný výstupný výkon
užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú hodnotu
kvality prijatého referenčného signálu bunky, (Qqualmin + Qqualminoffset + Qcoverageclassoffset)
reprezentuje nameranú prahovú hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky,
Qqualmin reprezentuje
Qqualminoffset reprezentuje

minimálnu
offset

požadovanú
Qqualmin,

a

úroveň

kvality

v

bunke,

Qcoverageclassoffset reprezentuje

hodnotu

kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku.
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2. Zariadenie podľa nároku 1, kde zariadenie ďalej obsahuje:
jednotku určenia, konfigurovaná tak, aby: predtým, ako jednotka zberu (401) získa hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku, určila,
že užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie v bunke s rozšíreným pokrytím, v ktorej
existuje oblasť rozšíreného pokrytia.
3. Zariadenie na opätovný výber buniek, obsahuje:
jednotku zberu (501), konfigurovanú na meranie kvality signálu v bunke umiestnenia,
v ktorej je aktuálne umiestnené užívateľské zariadenie, a susedných buniek bunky
umiestnenia a na získanie hodnôt kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred
konfigurované stranou siete pre bunku umiestnenia a susedné bunky, kde hodnota
kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia je hodnota použitá na výpočet úrovne
kvality signálu v bunke umiestnenia a hodnota kompenzácie triedy pokrytia susednej
bunky je hodnota použitá na výpočet úrovne kvality signálu susednej bunky; a
jednotku spracovania (502), konfigurovanú tak, aby vybrala cieľovú bunku zo
susedných buniek podľa kvality signálu bunky umiestnenia a susedných buniek, ktorá
je meraná jednotkou zberu (501) a hodnotami kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia a susedných buniek, ktoré sú získané jednotkou zberu (501);
vyznačujúce sa tým, že jednotka zberu (501) je ďalej konfigurovaná tak, aby:
získala informácie o priorite opätovného výberu konfigurované stranou siete pre každú
susednú bunku, kde priorita opätovného výberu bunky rozšíreného pokrytia, v ktorej
existuje oblasť rozšíreného pokrytia, je nižšia než priorita opätovného výberu
normálnej bunky, v ktorej oblasť rozšíreného pokrytia neexistuje, a bunka rozšíreného
pokrytia a normálna bunka sú obsiahnuté v susedných bunkách; a
jednotka spracovania (502) je špecificky konfigurovaná tak, aby vybrala cieľovú
bunku zo susedných buniek podľa kvality signálu bunky umiestnenia a susedných
buniek, ktorá je meraná jednotkou zberu (501), hodnotami kompenzácie triedy pokrytia
bunky umiestnenia a susedných buniek, ktoré sú získané pomocou jednotky zberu (501)
a informácií o priorite opätovného výberu susedných buniek.
4. Zariadenie podľa nároku 3, kde jednotka spracovania (502) je špecificky konfigurovaná
tak, aby vybrala susednú bunku, ktorá spĺňa špecifikovanú podmienku zo susedných buniek;
pre každú vybranú susednú bunku, určila, či susedná bunka spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia, kde podmienka opätovného výberu bunky triedy
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pokrytia je taká, že úroveň kvality signálu susednej bunky je väčšia než úroveň kvality
signálu bunky umiestnenia v rámci špecifikovaného časového intervalu, úroveň kvality
signálu susednej bunky je určená podľa kvality signálu susednej bunky a hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky a úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia je
určená podľa kvality signálu v bunke umiestnenia a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia
bunky umiestnenia; a
použila susednú bunku vo vybraných susedných bunkách, ktorá spĺňa podmienku
opätovného výberu triedy pokrytia, ako cieľovú bunku.
5. Zariadenie podľa nároku 4, kde jednotka spracovania (502) je konfigurovaná tak, aby
použila susednú bunku vo vybraných bunkách, ktorá spĺňa nasledujúcu podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia, ako cieľovú bunku:
Rn > Rs v rámci špecifikovaného časového intervalu; kde
a
kde
Rn reprezentuje úroveň kvality signálu susednej bunky; a Rs reprezentuje úroveň
kvality signálu bunky umiestnenia;
Qmeas,s reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v kvalite signálu
bunky umiestnenia, QHyst reprezentuje hodnotu hysterézy hodnoty výkonu príjmu
referenčného signálu bunky umiestnenia, a Qcoverageclassoffset,s reprezentuje hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia vopred konfigurovanú sieťovou stranou pre bunku
umiestnenia; a Qmeas,n reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v
kvalite signálu susednej bunky, Qoffset reprezentuje offsetovú hodnotu medzi bunkou
umiestnenia, v ktorej je užívateľské zariadenie aktuálne umiestnené a susednou
bunkou, a Qcoverageclassoffset,n reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia vopred
konfigurovanú stranou siete pre susednú bunku.
6. Metóda výberu bunky zahrnuje:
meranie (701) kvality signálu bunky a získanie hodnoty kompenzácie triedy
pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku; a
výber (702) cieľovej bunky podľa nameranej kvality signálu bunky a získanej
hodnoty kompenzácie triedy pokrytia každej bunky;
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vyznačujúci sa tým, že kvalita signálu bunky obsahuje hodnotu výkonu príjmu
referenčného signálu bunky a hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky a
podmienka výberu bunky triedy pokrytia spĺňa nasledujúce rovnice:
a

kde
a
kde

Srxlev reprezentuje úroveň príjmu výberu bunky, Qrxlevmeas reprezentuje nameranú
hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu bunky, (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset +
Qcoverageclassoffset)

-

Pcompensation reprezentuje

prahovú

hodnotu

výkonu

príjmu

referenčného signálu bunky, Qrxlevmin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň
príjmu v bunke, Qrxlevminoffse reprezentuje offset Qrxlevmin, reprezentuje hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku,
Pcompensation reprezentuje maximálnu hodnotu medzi (PEMAX - PPowerClass) a 0,
PEMAX reprezentuje
vykonávajúceho

maximálny
uplinkový

výkon

prenos

prenosu
a

užívateľského

PPowerClass reprezentuje

zariadenia
maximálny

rádiofrekvenčný výstupný výkon užívateľského zariadenia; a
Squal reprezentuje hodnotu kvality výberu bunky, Qqualmeas reprezentuje nameranú
hodnotu kvality prijatého referenčného signálu bunky, (Qqualmin + Qqualminoffset +
Qcoverageclassoffset)

reprezentuje

nameranú

prahovú

hodnotu

kvality

prijatého

referenčného signálu bunky, Qquaimin reprezentuje minimálnu požadovanú úroveň
kvality v bunke, Qqualminoffset reprezentuje offset Qqualmin, a Qcoverageclassoffset reprezentuje
hodnotu kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je vopred konfigurovaná stranou siete pre
bunku.
7. Metóda podľa nároku 6, kde pred získaním hodnoty kompenzácie triedy pokrytia, ktorá je
vopred konfigurovaná stranou siete pre bunku, metóda ďalej obsahuje:
určenie, či užívateľské zariadenie podporuje umiestnenie na bunke s rozšíreným pokrytím, v
ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia.
8. Metóda opätovného výberu bunky obsahuje:
meranie kvality (801) signálu bunky umiestnenia, v ktorej je aktuálne
umiestnené užívateľské zariadenie, a susedných buniek bunky umiestnenia a získanie
hodnôt kompenzácie triedy pokrytia, ktoré sú vopred konfigurované stranou siete pre
bunku umiestnenia a susedné bunky, kde hodnota kompenzácie triedy pokrytia bunky
umiestnenia je hodnota používaná na výpočet úrovne kvality signálu v bunke
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umiestnenia a hodnota kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky je hodnota
použitá na výpočet úrovne kvality signálu susednej bunky; a
výber (802) cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality
signálu bunky umiestnenia a susedných buniek a získaných hodnôt kompenzácie
triedy pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek;
vyznačujúci sa tým, že metóda ďalej obsahuje:
získanie informácií o priorite opätovného výberu konfigurovaných stranou
siete pre každú susednú bunku, kde priorita opätovného výberu bunky rozšíreného
pokrytia, v ktorej existuje oblasť rozšíreného pokrytia, je nižšia než priorita
opätovného výberu normálnej bunky, v ktorej oblasť rozšíreného pokrytia neexistuje,
a bunka rozšíreného pokrytia a normálna bunka sú obsiahnuté v susedných bunkách; a
výber (802) cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality
signálu bunky umiestnenia a susedných buniek a získaných hodnôt kompenzácie
triedy pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek konkrétne obsahuje:
výber cieľovej bunky zo susedných buniek podľa nameranej kvality signálu
bunky umiestnenia a susedných buniek, hodnoty kompenzácie získanej triedy
pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek a informácií o priorite opätovného
výberu susedných buniek.
9. Metóda podľa nároku 8, kde výber (802) cieľovej bunky zo susedných buniek podľa
nameranej kvality signálu bunky umiestnenia a susedných buniek a získanej hodnoty
kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia a susedných buniek zahŕňa:
výber susednej bunky, ktorá spĺňa špecifikovanú podmienku zo susedných buniek;
pre každú vybranú susednú bunku, určenie, či susedná bunka spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia, kde podmienkou opätovného výberu
bunky triedy pokrytia je, že úroveň kvality signálu susednej bunky je väčšia než
úroveň kvality signálu v bunke umiestnenia v rámci špecifikovaného časového
intervalu, úroveň kvality signálu susednej bunky je určená podľa kvality signálu
susednej bunky a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia susednej bunky a úroveň
kvality signálu v bunke umiestnenia je určená podľa kvality signálu bunky
umiestnenia a hodnoty kompenzácie triedy pokrytia bunky umiestnenia; a
použitie susednej bunky vo vybraných susedných bunkách, ktorá spĺňa podmienku
opätovného výberu bunky triedy pokrytia ako cieľovej bunky.
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10. Metóda podľa nároku 9, kde podmienka opätovného výberu bunky triedy pokrytia spĺňa
nasledujúce rovnice:
Rn > Rs v rámci špecifikovaného časového intervalu; kde
a
kde
Rn reprezentuje úroveň kvality signálu susednej bunky; a Rs reprezentuje úroveň
kvality signálu bunky umiestnenia;
Qmeas,s reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v kvalite signálu
bunky umiestnenia, QHyst reprezentuje hodnotu hysterézy hodnoty výkonu príjmu
referenčného signálu bunky umiestnenia, a Qcoverageclassoffset,s reprezentuje hodnotu
kompenzácie triedy pokrytia vopred konfigurovanú sieťovou stranou pre bunku
umiestnenia; a Qmeas,n reprezentuje hodnotu výkonu príjmu referenčného signálu v
kvalite signálu susednej bunky, Qoffset reprezentuje offsetovú hodnotu medzi bunkou
umiestnenia, v ktorej je užívateľské zariadenie aktuálne umiestnené, a susednou
bunkou, a Qcoverageclassoffset,n reprezentuje hodnotu kompenzácie triedy pokrytia vopred
konfigurovanú stranou siete pre susednú bunku.
11. Pamäťové médium čitateľné počítačom obsahujúce inštrukcie, ktoré pri vykonávaní
počítačom spôsobia, že počítač vykoná kroky metódy podľa nároku 6 alebo 7.
12. Pamäťové médium čitateľné počítačom obsahujúce inštrukcie, ktoré, keď sú vykonávané
počítačom, spôsobia, že počítač vykoná kroky metódy podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 až
10.
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