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Opis
TECHNICKÁ OBLASŤ
[0001] Formy uskutočnenia sa týkajú bezdrôtovej komunikácie. Niektoré formy uskutočnenia
sa týkajú sietí 3GPP LTE (Long Term Evolution). Niektoré formy uskutočnenia sa týkajú
priamej komunikácie medzi zariadeniami (D2D). Niektoré formy uskutočnenia sa týkajú
zisťovania zariadení v sieťach LTE.
POZADIE VYNÁLEZU
[0002] Aplikácie a služby založené na blízkosti/proximite predstavujú rýchlo rastúci sociálny
a technologický trend, ktorý môže mať veľký vplyv na vývoj mobilných širokopásmových
technológií. Tieto služby sú založené na uvedomení dvoch zariadení alebo dvoch
používateľov, ktorí sú blízko seba a môžu zahŕňať také aplikácie, ako sú verejné
bezpečnostné operácie, sociálne siete, mobilný obchod, reklama, hranie hier atď.
Objavovanie zariadenia pomocou „Device to Device“ (D2D) je prvým krokom pre povolenie
služby D2D. S priamou komunikáciou D2D môžu užívateľské zariadenia (UE) navzájom
komunikovať priamo a bez zapojenia základnej stanice alebo rozvinutého uzla B (eNB).
Jedným problémom pri komunikácii D2D je zisťovanie zariadenia, ktoré umožňuje službu
D2D.

Zisťovanie

zariadenia

zahŕňa

objavenie

jedného

alebo

viacerých

ďalších

identifikovateľných UE v rámci komunikačného rozsahu pre komunikáciu D2D. Zisťovanie
zariadenia tiež zahŕňa jeho objavenie jedným alebo viacerými objavujúcimi UE v rámci
komunikačného rozsahu pre komunikáciu D2D. Existuje veľa nevyriešených problémov
týkajúcich sa zisťovania zariadení pre komunikáciu D2D vrátane prideľovania a signalizácie
zdrojov, najmä pri zisťovaní D2D pre Proximity Service (ProSe).
[0003] US 2013/0083779 A1 zverejňuje komunikáciu medzi zariadeniami založenú na
bunkovej komunikačnej sieti. Spôsob ovládania terminálu schopného podporovať D2D
komunikáciu založený na celulárnej komunikačnej sieti môže zahŕňať: určenie, či sa má
vykonávať ústredná D2D komunikácia alebo komunikácia D2D s distribuovaným riadením; a
vykonávanie distribuovaného riadenia D2D komunikácie, alebo vyžiadanie nastavenia
centrálneho ovládania D2D komunikácie na základnú stanicu na základe určenia. Pri
komunikácii D2D založenej na celulárnej komunikačnej sieti môže celulárna komunikácia,
ústredne ovládaná D2D komunikácia alebo distribuované riadenie D2D komunikácie môže
flexibilne a selektívne pracovať v celulárnej sieti. US 2012/0093098 Al sa týka spôsobu
dynamickej správy alokácie komunikačných zdrojov pre priamu komunikáciu medzi
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zariadeniami medzi viacerými bezdrôtovými komunikačnými zariadeniami v bezdrôtovom
komunikačnom systéme. Základná stanica obsahuje alokátor komunikačných prostriedkov
konfigurovaný pre výber hlavného komunikačného zariadenia z množstva bezdrôtových
komunikačných

zariadení,

ktoré

tvoria

skupinu

D2D,

a

poskytnutie

pridelenia

komunikačných prostriedkov pre skupinu zariadení medzi zariadeniami, ktoré uľahčujú
priamu komunikáciu medzi zariadeniami, komunikáciu medzi nimi. Základná stanica tiež
obsahuje generátor správ na zostavenie správ, ktoré zahŕňajú pridelenie komunikačných
prostriedkov.
ZHRNUTIE
[0004] Vynález je definovaný v nezávislých patentových nárokoch. Výhodné formy
uskutočnenia sú predmetom závislých patentových nárokov a sú detailnejšie načrtnuté nižšie
v tomto dokumente.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
[0005] OBR. 1 znázorňuje časť end-to-end architektúry siete LTE v súlade s niektorými
formami uskutočnenia;
[0006] OBR. 2 znázorňuje štruktúru pre mriežku zdrojov obsahujúcu zónu zisťovania pre
komunikáciu D2D v súlade s niektorými formami uskutočnenia;
[0007] OBR. 3A ilustruje hlásenie metrík zón zisťovania v súlade s niektorými formami
uskutočnenia;
[0008] OBR. 3B znázorňuje použitie kanálu s náhodným prístupom (RACH) na počítanie UE
s povoleným ProSe v súlade s niektorými formami uskutočnenia;
[0009] OBR. 4 ilustruje postup na započítanie UE s povoleným ProSe ako UE v režime
pripojeného riadenia rádiových zdrojov (RRC);
[0010] OBR. 5 ilustruje kooperačný riadiaci výkon podriadeného rámca uplinku pre prenos
signálu D2D detekcie v súlade s niektorými formami uskutočnenia;
[0011] OBR. 6 ilustruje eNB spustené prostriedky zóny zisťovania D2D bez ohlásenia v
súlade s niektorými formami uskutočnenia;
[0012] OBR. 7 ilustruje UE spustené prostriedky zóny zisťovania D2D bez ohlásenia v
súlade s niektorými formami uskutočnenia; a
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[0013] OBR. 8 ilustruje funkčný blokový diagram bezdrôtového komunikačného zariadenia v
súlade s niektorými formami uskutočnenia.
DETAILNÝ OPIS
[0014] Formy uskutočnenia opísané v tomto texte poskytujú návrhy signalizácie na podporu
zisťovania LTE Proximity Services (ProSe) D2D. V týchto formách uskutočnenia sú UE také
UE, ktoré sú s podporou ProSe nakonfigurované na prenos signálu D2D zisťovania a D2D
komunikáciu. Vynález sa týka konfigurácie zón zisťovania D2D s rozdelením zón zisťovania
D2D do zón zisťovania založených na ohlasovaní a bez ohlasovania, a to tak pre konfigurácie
zón zisťovania bežných v sieti, ako aj konfigurácie špecifické pre bunky. Niektoré formy
uskutočnenia poskytujú mechanizmy pre spätnú väzbu UE, aby poskytli eNB informácie o
zaťažení zón zisťovania. Niektoré formy uskutočnenia poskytujú možnosti na podporu
zisťovania medzi bunkami/eNB. Niektoré formy uskutočnenia poskytujú použitie a
konfiguráciu tlmiacich faktorov pre náhodné tlmenie/adaptívne náhodné tlmenie pre prenos
paketov zisťovania D2D. Niektoré formy uskutočnenia obsahujú signalizačný obsah, ktorý
zahŕňa: konfiguráciu zóny zisťovania, tlmiaci faktor, konfiguráciu riadenia vysielacieho
výkonu, parametre súvisiace s preskakovaním a kódovanie identity pre kódovanie masky
zisťovania paketov cyklickej redundantnej kontroly (CRC). Niektoré formy uskutočnenia
poskytujú signalizačné mechanizmy pre vyššie uvedený signalizačný obsah. Niektoré formy
uskutočnenia poskytujú statické zabezpečenie a/alebo predkonfiguráciu zdrojov zisťovania
D2D. Tieto formy uskutočnenia sú podrobnejšie opísané nižšie.
[0015] OBR. 1 znázorňuje časť end-to-end architektúry siete LTE s rôznymi komponentmi
siete v súlade s niektorými formami uskutočnenia. Sieť 100 obsahuje sieť s rádiovým
prístupom (RAN) (napr. ako je znázornené, E-UTRAN alebo rozvinutá sieť s univerzálnym
rádiovým prístupom) 100 a chrbticovú sieť 120 (napr. zobrazená ako rozvinuté paketové
jadro (EPC) prostredníctvom rozhrania S1 115. Pre jednoduchosť a stručnosť je znázornená
len časť chrbticovej siete 120, rovnako ako RAN 100.
[0016] Chrbticová sieť 120 obsahuje jednotku riadenia mobility (MME) 122, obsluhujúcu
bránu (obsluhujúca GW) 124 a bránu paketovej dátovej siete (PDN GW) 126. RAN obsahuje
rozvinuté uzly B (eNB) 104 (ktoré môžu pracovať ako základné stanice) pre komunikáciu s
užívateľským zariadením (UE) 102. eNB 104 môžu zahŕňať makro eNB a eNB (LP) s
nízkym výkonom. UE 102 môžu byť povolené ProSe.
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[0017] MME je podobne funkčné ako riadiaca rovina pôvodných Service GPRS Support
Nodes/Servisných GPRS podporných uzlov (SGSN). MME riadi aspekty mobility v oblasti
prístupu, ako je výber brány a riadenie zoznamu oblastí sledovania. Obslužná GW 124
ukončí rozhranie smerom k RAN 100 a smeruje dátové pakety medzi RAN 100 a chrbticovou
sieťou 120. Okrem toho môže byť lokálnym kotviacim bodom pre mobilitu na účely prenosu
medzi eNB, a môže tiež poskytnúť kotvu pre mobilitu medzi 3GPP. Ďalšie zodpovednosti
môžu zahŕňať zákonné zachytenie, spoplatňovanie a niektoré presadzovanie pravidiel.
Obsluhujúca GW 124 a MME 122 môžu byť implementované v jednom fyzickom uzle alebo
samostatných fyzických uzloch. PDN GW 126 ukončí rozhranie SGi smerom k paketovej
dátovej sieti (PDN). PDN GW 126 smeruje dátové pakety medzi EPC 120 a externým PDN a
môže byť kľúčovým uzlom pre vynucovanie pravidiel a zber dát. Taktiež môže poskytnúť
kotviaci bod pre mobilitu s prístupmi bez LTE. Externý PDN môže byť akýkoľvek druh IP
siete, ako aj doména IP multimediálneho podsystému (IMS). PDN GW 126 a obsluhujúca
GW 124 môžu byť implementované v jednom fyzickom uzle alebo v oddelených fyzických
uzloch.
[0018] eNB 104 (makro a mikro) ukončujú protokol vzdušného rozhrania a môžu byť prvým
kontaktným bodom pre UE 102. V niektorých formách uskutočnenia môže eNB 104 plniť
rôzne logické funkcie pre RAN 100 vrátane, ale bez obmedzenia na RNC (funkcie ovládača
rádiovej siete), ako je riadenie rádiového nosiča, dynamické riadenie rádiového zdroja pre
uplink a downlink, a plánovanie dátových paketov a riadenie mobility.
Rozhranie S1 115 je rozhranie, ktoré oddeľuje RAN 100 a EPC 120. Rozdeľuje sa na dve
časti: Sl-U, ktorá prenáša prevádzkové dáta medzi eNB 104 a obslužnou GW 124 a S1-MME,
čo je signalizačné rozhranie medzi eNB 104 a MME 122. Rozhranie X2 je rozhraním medzi
eNB 104. Rozhranie X2 obsahuje dve časti, X2-C
a X2-U. X2-C je rozhranie riadiacej roviny medzi eNB 104, zatiaľ čo X2-U je rozhranie
užívateľskej roviny medzi eNB 104.
[0020] S celulárnymi sieťami sa LP bunky zvyčajne používajú na rozšírenie pokrytia na
vnútorné priestory, kde vonkajšie signály nemajú dobrý dosah, alebo na pridanie kapacity
siete v oblastiach s veľmi hustým používaním telefónu, ako sú napríklad železničné stanice.
Termín „nízky výkon“ (LP) eNB, ako sa používa v tomto dokumente, sa vzťahuje na
akýkoľvek vhodný relatívne nízko výkonový eNB na realizáciu užšej bunky (užšej ako
makro bunka), ako je femtobunka, pikobunka alebo mikrobunka. Femtobunkové eNB sú
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typicky poskytované operátorom mobilnej siete svojim rezidenčným alebo podnikovým
zákazníkom. Femtobunka je zvyčajne veľkosť rezidenčnej brány alebo menšia, a všeobecne
sa pripája k širokopásmovej linke užívateľa. Po pripojení sa femtobunka pripája k mobilnej
sieti mobilného operátora a poskytuje pre rezidenčné femtobunky dodatočné pokrytie v
rozsahu typicky 30 až 50 metrov. Takže LP eNB môže byť femtobunkový eBN, pretože je
pripojený cez PDN GW 126. Podobne, pikobunka je bezdrôtový komunikačný systém, ktorý
typicky pokrýva malú oblasť, ako je v rámci budovy (kancelárie, nákupné strediská, vlakové
stanice atď.) alebo v poslednej dobe lietadlo. Pikobunkový eNB sa vo všeobecnosti môže
prepojiť prostredníctvom prepojenia X2 s iným eNB, ako je napríklad makro eNB,
prostredníctvom funkcionality základnej stanice (BSC). Takže LP eNB môže byť
implementovaný s pikobunkovým eNB, pretože je pripojený k makro eNB cez rozhranie X2.
Pikobunkový eNB alebo iné LP eNB môžu zahŕňať niektoré alebo všetky funkcie makro eNB.
V niektorých prípadoch sa to môže označovať ako základná stanica prístupového bodu alebo
podniková femtobunka.
[0021] V niektorých formách uskutočnenia LTE fyzický downlink zdieľaný kanál (PDSCH)
prenáša užívateľské dáta a signalizáciu vyššej vrstvy na UE 102. Fyzický riadiaci kanál pre
downlink (PDCCH) okrem iného prenáša informácie o prepravnom formáte a alokáciách
zdrojov súvisiacich s kanálom PDSCH. Informuje tiež UE 102 o formáte prenosu, alokácii
zdrojov a informáciách H-ARQ týkajúcich sa zdieľaného uplink kanála. Zvyčajne je v eNB
104 vykonávané plánovanie downlink (priradenie riadiacich a zdieľaných zdrojov kanála k
UE v rámci bunky) na základe informácií o kvalite kanálov nasmerovaných späť z UE 102 do
eNB 104, a potom sa informácie o priradení zdrojov pre downlink posielajú UE na fyzickom
riadiacom kanáli pre downlink (PDCCH), ktorý sa používa pre (a možno je priradený) UE
102.
[0022] PDCCH používa CCE (prvky riadiaceho kanála) na prenos riadiacich informácií.
Predtým, ako sa mapujú na prvky zdroja, symboly PDCCH s komplexnou hodnotou môžu
byť najprv usporiadané do kvadrupletov, ktoré sa potom permutujú pomocou podriadeného
bloku prekladania pre prispôsobovanie rýchlosti. Každý PDCCH sa prenáša pomocou
jedného alebo viacerých z týchto prvkov riadiaceho kanála (CCE), kde každý CCE
zodpovedá deviatim súborom štyroch prvkov fyzických zdrojov známych ako skupiny
zdrojových prvkov (REG). Štyri symboly QPSK sú mapované na každý REG. PDCCH sa
môže vysielať pomocou jedného alebo viacerých CCE v závislosti od veľkosti DCI a stavu
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kanála. Môžu existovať štyri alebo viac rôznych formátov PDCCH definovaných v LTE s
rôznymi počtami CCE (napr. úroveň agregácie, L = 1, 2, 4 alebo 8).
[0023] V súlade s niektorými formami uskutočnenia môžu byť UE 102, ktoré sú ProSepovolené, usporiadané pre komunikáciu medzi zariadeniami (D2D) vrátane D2D zisťovania
iných UE 102 pre priamu komunikáciu D2D. V týchto formách uskutočneniach môžu UE
102 s povoleným ProSe prenášať signály 101 zisťovania v rámci zdrojov zisťovania pre
objavenie jedného alebo viacerých UE s povoleným ProSe. Tieto formy uskutočnenia sú
podrobnejšie opísané nižšie.
[0024] OBR. 2 znázorňuje štruktúru pre mriežku zdrojov obsahujúcu zónu zisťovania pre
komunikáciu D2D v súlade s niektorými formami uskutočnenia. Znázornená mriežka je
časovo-frekvenčná mriežka nazývaná mriežka zdrojov, ktorá je fyzickým zdrojom v
downlink alebo uplink prepojení v každom slote. Najmenšia časovo-frekvenčná jednotka v
mriežke zdrojov je označená ako zdrojový prvok (RE). Zdrojová mriežka obsahuje niekoľko
zdrojových blokov (RB), ktoré opisujú mapovanie určitých fyzických kanálov na zdrojové
prvky. Každý zdrojový blok obsahuje zbierku zdrojových prvkov a vo frekvenčnej oblasti
predstavuje najmenšiu kvantitu zdrojov, ktoré môžu byť pridelené, hoci rozsah uskutočnení
nie je v tomto ohľade obmedzený. Existuje niekoľko rôznych fyzických kanálov, ktoré sa
prenášajú pomocou takýchto zdrojových blokov. Zdrojová mriežka znázornená na OBR. 2
môže zahŕňať operačnú zónu LTE 202, ktorá môže obsahovať množstvo fyzických RB (PRB)
na použitie v RAN 100.
[0025] Podľa niektorých foriem uskutočnenia, UE 102 (OBR. 1) môže prijímať signalizáciu z
eNB 104 (OBR. 1), ktorá indikuje zónu 204 zisťovania v rámci operačnej zóny LTE 202.
Zóna 204 zisťovania môže obsahovať množstvo PRB 206 zo zdroja zisťovania. UE 102 môže
vysielať signál 101 zisťovania alebo paket zisťovania (OBR. 1) na prijatie jedným alebo
viacerými UE pre zisťovanie D2D v rámci niektorých PRB 206 zóny 204 zisťovania. V
niektorých formách uskutočnenia môžu byť prostriedky pridelené na zisťovanie D2D zdrojmi
fyzického zdieľaného uplink kanála (PUSCH), hoci rozsah uskutočnení nie je v tomto ohľade
obmedzený.
[0026] PRB môže byť spojený s konkrétnym slotom podriadeného rámca v časovom rozmere,
a konkrétnou skupinou podriadených frekvenčných nosičov vo frekvenčnom rozmere. Každý
PRB môže byť napríklad identifikovaný indexom RB a indexom podriadeného rámca. V
niektorých formách uskutočnenia sa signál 101 zisťovania môže prenášať v rámci M
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podriadených rámcov N zdrojových blokov, kde M a N sú aspoň jedna, a môžu byť väčšie
ako jedna. Tieto formy uskutočnenia sú podrobnejšie opísané nižšie.
[0027] V niektorých formách uskutočnenia môže PRB obsahovať v časovej doméne dvanásť
podriadených nosičov vo frekvenčnej doméne o 0,5 ms (t.j. jeden slot). PRB môžu byť
pridelené v pároch (v časovej doméne), aj keď sa to nevyžaduje. V niektorých formách
uskutočnenia môže PRB obsahovať množstvo RE. RE môže obsahovať jeden podriadený
nosič jedeným symbolom. Keď sa používa normálny CP, RB obsahuje sedem symbolov. Keď
sa použije rozšírený CP, RB obsahuje šesť symbolov. Rozptyl oneskorenia, ktorý presahuje
bežnú dĺžku CP, indikuje použitie rozšíreného CP. Každý podriadený rámec môže byť jedna
milisekunda (ms) a jeden rámec môže obsahovať desať takýchto podriadených rámcov.
[0028] Existujú dva rozdielne prístupy v zisťovaní D2D: obmedzené/uzavreté zisťovanie
D2D a otvorené zisťovanie D2D. Obmedzené/uzavreté zisťovanie D2D sa vzťahuje na
prípady použitia, pri ktorých môže byť objaviteľné zariadenie objavené len pomocou
vybranej množiny zariadení na vyhľadávanie s povoleným ProSe. Ďalším dôsledkom
uzavretého zisťovania zariadení je zváženie scenárov, v ktorých sa zariadenie na
vyhľadávanie pokúša objaviť konkrétne zariadenie (zariadenia) s povoleným ProSe (jedno
alebo viaceré zo sady zariadení s povoleným ProSe). Preto v prípade tohto použitia by sa
predpokladalo, že objavovacie zariadenie bude poznať zariadenie s povoleným ProSe, ktoré
chce objaviť vo svojej blízkosti.
[0029] Na rozdiel od uzavretého zisťovania D2D, otvorené zisťovanie zariadenia zvažuje
prípady použitia, v ktorých by zariadenie chcelo byť objavené inými zariadeniami s
povoleným ProSe vo svojej blízkosti. Z hľadiska objavovacieho zariadenia otvorené
zisťovanie zariadenia znamená, že zariadeniu na zisťovanie nemusí byť pred objavením
známa totožnosť iných zariadení s povoleným ProSe. V dôsledku toho by sa mechanizmus
objavovania zariadení pre otvorené zisťovanie mal zamerať na objavenie čo najväčšieho
počtu zariadení s podporou ProSe v jeho blízkosti.
[0030] Pre otvorené zisťovanie D2D má eNB 104 obmedzenú kontrolu nad procesom
objavovania medzi UE 102. Konkrétne môže eNB 104 periodicky prideliť určité zdroje
zisťovania vo forme oblastí D2D zisťovania pre UE 102 na prenos informácií o zisťovaní.
Informácie o zisťovaní môžu byť vo forme sekvencie zisťovania alebo paketu s informáciami
o užitočnom zaťažení. Informačný obsah súvisiaci so zisťovaním, ktorý majú UE v úmysle
navzájom zdieľať, môže byť vyšší, pretože dizajn bude musieť prenášať jedinečné ID na
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identifikáciu zariadenia, servisnú identitu atď. (napr. 48 bitov alebo viac) ako užitočné
zaťaženie, chránené CRC. Počet zdrojových blokov (RB) potrebných na odhalenie prenosu
paketov v otvorenom dizajne D2D zisťovania, ktorý je označený ako

môže byť 1 alebo

viac, v závislosti od veľkosti užitočného zaťaženia a celkovej požiadavky na výkon
zisťovania.
[0031] V niektorých formách uskutočnenia môže oblasť zisťovania zahŕňať množstvo
výskytov periodických zón zisťovania, pričom každá zóna zisťovania obsahuje niektoré RB
vo frekvenčnej doméne a niekoľko podriadených rámcov v časovej doméne. OBR. Obrázok 2
zobrazuje príklad zóny 204 zisťovania v rámci prevádzkovej zóny LTE 202,
a

sú označené ako počet pridelených RB, východiskový index RB a počet

podriadených rámcov, východiskový index podriadeného rámca každej zóny zisťovania, v
tomto poradí. Informácie týkajúce sa rozdelenia týchto oblastí zisťovania D2D môžu byť
semistaticky signalizované prostredníctvom eNB pomocou signalizácie RRC, alebo pomocou
System Information Blocks/blokov systémových informácií (SIBs) v rámci scenárov pokrytia
siete. Pre scenár s čiastočným pokrytím sieťou, môže byť takáto informácia poslaná ďalej
prostredníctvom koordinátora UE na UEs, ktoré sú mimo pokrytia sieťou. Pri scenári mimo
pokrytia siete môže byť zóna zisťovania preddefinovaná alebo vysielaná centralizovaným
zariadením D2D.
[0032] V niektorých formách uskutočnenia parametre

a

nie sú zahrnuté v

konfiguračnej správe zóny D2D, a namiesto toho môže byť celá šírka pásma systému s
výnimkou oblasti PUCCH (na okrajoch pásma) navrhnutá tak, aby bola výhradne vyhradená
na objavovanie D2D zo systémovej perspektívy, hoci rozsah uskutočnení nie je v tomto
ohľade obmedzený. V niektorých formách uskutočnenia môže byť parameter
nakonfigurovaný ako periodicita pri prideľovaní zóny zisťovania D2D.
[0033] Aj v prípade otvoreného zisťovania založeného na UE by bolo prospešné využívať
potenciálnu sieťovú pomoc pri alokácii zdrojov zisťovania špecifických pre UE na prenos
signálov zisťovania pre UE v režime RRC_CONNECTED, a tým zlepšiť účinnosť procesu
zisťovania. Podľa vynálezu je každá oblasť zisťovania D2D/D2D Discovery Region (D2DDZ) rozdelená na dve ortogonálne časovo-frekvenčné zóny: (1) D2D DZ (NCB-D2D DZ)
založené bez ohlasovania, pre ktoré eNB prideľuje pravidelné zdroje na vysielanie signálov
zisťovania a táto oblasť je prístupná pre UE D2D v režime RRC_CONNECTED; a (2) D2D
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DZ založené na ohlasovaní (CB-D2D DZ): Táto oblasť je vo všeobecnosti k dispozícii pre
všetky D2D UE (vrátane UE mimo pokrytia), kde UE s podporou D2D sledujú čisto prenos
založený na ohlasovaní signálov zisťovania. Navyše, zdroje zisťovania D2D použité pre CBD2D DZ môžu byť ďalej rozdelené do dvoch častí nazývaných Časť A a Časť B, aby
umožnili zisťovanie D2D a zhruba označili požadovanú veľkosť komunikačných zdrojov
D2D (napr. počet podriadených rámcov pre D2D komunikáciu) v závislosti od množstva
údajov D2D, ktoré sú uložené v zásobníku na strane UE, najmä v dôsledku toho, že postup
zisťovania D2D môže nasledovať operácia komunikácie D2D. Použitie zdroja na
vyhľadávanie D2D z jednej skupiny znamená preferenciu pre väčšie množstvo zdrojov než je
v preddefinovanom prahu.
[0034] V súlade s niektorými formami uskutočnenia môže byť zóna zisťovania D2D
konfigurovaná dvoma odlišnými spôsobmi: sieťová spoločná zóna zisťovania D2D a zóna
zisťovania D2D špecifická pre bunky, podrobnosti sú opísané nižšie. Pri zónach spoločného
zisťovania siete môže byť spoločná sada časovo-frekvenčných zdrojov vyhradená pre
zisťovanie D2D v celej sieti. Konfigurácia sa môže líšiť medzi rôznymi verejnými
pozemnými mobilnými sieťami/Public Land Mobile Networks (PLMN), ktoré umožnia
príslušným operátorom určitý stupeň flexibility pri poskytovaní zdrojov. Zóna zisťovania
môže byť zabezpečená každým PLMN prostredníctvom nástrojov prevádzky, správy a
údržby (OAM). Bežná konfigurácia zón zisťovania v sieti môže byť signalizovaná viacerými
spôsobmi. Presné poskytovanie zdrojov sa môže určiť na základe štatistických údajov o počte
UE s podporou ProSe v sieti, ich príslušných schopnostiach a umiestnení (až do granularity
oblasti sledovania (TA)). Tieto informácie sú k dispozícii na serveri D2D a server D2D môže
informovať eNB o presnej konfigurácii zdrojov prostredníctvom jednotky riadenia mobility
(MME).
[0035] Pre zisťovanie zón špecifických pre bunku, každý ENB 104 môže určiť presnú
konfiguráciu zdrojov pre zisťovanie zón špecifických pre bunku, s využitím informácie o
aktuálnom počte aktívnych ProSe povolených UE 102 a situácie interferencie. Niektoré z
týchto informácií sa môžu získať prostredníctvom periodickej

spätnej väzby/udalosťou

spúšťanej spätnej väzby/spätnej väzby na požiadanie z UE 102 s podporou ProSe, ktoré sa
zúčastňuje procesu zisťovania. Aby sa umožnilo zisťovanie D2D medzi eNB, existuje určitá
úroveň koordinácie medzi susednými eNB a môže sa dosiahnuť prostredníctvom výmeny
informácií o konfigurácii zón zisťovania medzi susednými eNB cez rozhranie X2.
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[0036] V súlade s formami uskutočnenia, eNB 104 môže vysielať signalizáciu pre indikáciu
konfigurácie zóny zisťovania D2D pre ProSe povolené UE 102. Signalizácia môže indikovať
časové a frekvenčné zdroje a periodicitu zóny 204 zisťovania, a môže indikovať prevádzkové
parametre pre zónu 204 zisťovania. Prostriedky zóny 204 zisťovania D2D môžu byť
pridelené na vysielanie signálu zisťovania D2D pomocou UE 102 s podporou ProSe.
[0037] V niektorých formách uskutočnenia signalizácia konfigurácie zóny zisťovania D2D
môže indikovať jeden alebo viac výskytov zóny 204 zisťovania. Podľa vynálezu je
signalizácia konfigurácie zóny 104 zisťovania D2D posielaná eNB buď polostaticky
pomocou signalizácie riadenia rádiových zdrojov (RRC) alebo odoslaná pomocou SIB. V
príklade znázornenom na OBR. 2 zóna 204 zisťovania obsahuje množstvo PRB 206 v rámci
operačnej zóny LTE 202 a zóna 204 zisťovania sa môže vyskytovať pravidelne alebo obvykle.
[0038] Podľa tohto vynálezu je signalizácia poslaná eNB buď pomocou vyhradeného RRC
signalizácie alebo odosielaná pomocou spoločnej signalizácie riadenia rádiových zdrojov
(RRC) cez SIB (t.j. SIB signalizáciu). Keď signalizácia odoslaná eNB používa spoločnú
signalizáciu RRC prostredníctvom SIB, signalizácia zaslaná eNB môže obsahovať aspoň
jeden prenos SIB a prenos stránkovania. V niektorých formách uskutočnenia môže byť
konfigurovateľná informácia buď pridaná k existujúcemu SIB (napr. podľa LTE Vydanie 11),
alebo je signalizovaná prostredníctvom novo definovaného SIB (napr. podľa neskoršieho
LTE vydania).
[0039] Pre signalizáciu pri prideľovaní tak spoločných sieťových a bunkovo špecifických
prideľovaní zón zisťovania by mala byť sieť schopná tieto informácie signalizovať na UE v
prevádzkových režimoch RRC_CONNECTED a RRC_IDLE. Pri prideľovaní zóny
zisťovania spoločnej sieťovej D2D sa môžu použiť rôzne signalizačné mechanizmy. V
niektorých formách uskutočnenia môže byť použitý existujúci systémový informačný blok
(SIB) (napr. SIB2) na signalizáciu informácií o konfigurácii zóny zisťovania D2D, vrátane
tlmiaceho faktora a ďalších súvisiacich parametrov spoločných buniek alebo sietí, ktoré sú
podrobnejšie opísané nižšie.
[0040] V niektorých formách uskutočnenia môže byť zóna 204 zisťovania označovaná alebo
považovaná za periódu zisťovania. V niektorých formách uskutočnenia môže byť zisťovanie
D2D založené alebo nazývané ako založené na ohlasovaní alebo považované za zisťovanie
Typu 1, zatiaľ čo objavovanie D2D založené bez ohlasovania môže byť označené alebo
považované za zisťovanie Typu 2.
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[0041] V niektorých formách uskutočnenia signalizácia konfigurácie zóny zisťovania D2D
indikuje najmenej jednu zónu zisťovania D2D založenú bez ohlasovania (NCB-D2D DZ), pre
ktorú sú periodické zdroje pridelené na vysielanie signálov 101 zisťovania založených bez
ohlasovania pomocou iba ProSe povolených UE v režime pripojenia RRC a v zóne
zisťovania D2D založenej na ohlasovaní (CB-D2D DZ), pre ktoré sú periodické zdroje
pridelené na prenos založený na ohlasovaní signálov 101 zisťovania pomocou akýchkoľvek
ProSe povolených UE, vrátane UE s podporou ProSe v RRC pripojenom režime, RRC
nečinnom režime a mimo pokrytia UE. V týchto formách uskutočnenia môže byť zóna
zisťovania D2D založená bez ohlasovania a určená na prenos signálov 101 zisťovania v
súlade s technikou založenou bez ohlasovania prostredníctvom UE s podporou ProSe v RRC
pripojenom móde. V niektorých formách uskutočnenia môžu byť pre UE s podporou ProSe v
RRC pripojenom režime priradené špecifické zdroje zisťovania zóny zisťovania D2D bez
ohlasovania, pre prenos ich signálov 101 zisťovania. V niektorých formách uskutočnenia
signalizácia konfigurácie zóny zisťovania D2D môže naznačovať, že zóna 204 zisťovania je
rozdelená na zónu zisťovania D2D bez ohlasovania a na zónu zisťovania D2D s ohlasovaním.
[0042] V niektorých z týchto uskutočnení môže byť zóna zisťovania D2D s ohlasovaním
určená pre prenos signálov 101 zisťovania v súlade s technikou založenou výlučne na
ohlasovaním akýmkoľvek UE s podporou ProSe. V týchto formách uskutočnenia nie sú UE s
podporou ProSe priradené špecifické zdroje zisťovania prenosu signálov 101 zisťovania
založených na ohlasovaní. UE s podporou ProSe, ktoré využívajú zónu zisťovania D2D
založenú na ohlasovaní, môžu obsahovať UE s protokolom s povoleným ProSe v RRC
pripojenom móde, UE s ProSe povoleným UE v nečinnom režime RRC, a iné UE s
povoleným ProSe, ako sú UE mimo dosahu (napr. UE pripojené k iným eNB).
[0043] V niektorých z týchto foriem uskutočnenia môže eNB 104 poskytovať signalizáciu
zdrojov zisťovania D2D a zdroje na zisťovanie D2D založené na ohlasovaní, ako aj bez
ohlasovania, a zdroje zisťovania môžu byť rozdelené a nakonfigurované prostredníctvom
eNB. V niektorých formách uskutočnenia môže byť rozdelenie logické. Pre skutočné
rozdelenie zdrojov by to nakoniec bolo ponechané na sieť alebo na eNB (t.j. na základe
implementácie). V niektorých formách uskutočnenia sa niektoré fyzické zdroje prekrývajú
medzi dvoma zónami/zdrojovými skupinami.
[0044] V nesúhlasných alternatívnych implementáciách môže byť signalizácia aplikačnej
vrstvy použitá na signalizáciu konfigurácie zóny zisťovania D2D. V týchto implementáciách
môže server D2D signalizovať konfiguráciu zóny zisťovania D2D počas D2D registrácie

12

daného UE s podporou ProSe. Zmeny konfigurácie zóny zisťovania D2D môžu byť
signalizované UE s podporou ProSe rekonfiguračnými správami aplikačnej vrstvy z D2D
servera.
[0045] V nesúhlasných alternatívnych implementáciách môže byť signalizácia neprístupnej
vrstvy (NAS) použitá na signalizáciu konfigurácie zóny zisťovania D2D. V týchto formách
uskutočnenia môže jednotka riadenia mobility (MME) signalizovať konfiguráciu zóny
zisťovania D2D počas D2D registrácie daného UE s podporou ProSe s D2D serverom. V
týchto formách uskutočnenia môže buď UE alebo D2D požadovať informácie o zóne
zisťovania. Pre obidve vyššie uvedené možnosti signalizácie (aplikačná vrstva alebo
signalizácia NAS) môže byť menej efektívne podporovať alokáciu zdrojov bez ohlasovania
na RRC_CONNECTED UE, pretože zdroj zóny zisťovania je spravovaný MME namiesto
eNB a následné dynamické prideľovanie zdrojov, nie je uprednostňované kvôli nadmernej
signalizácii v chrbticovej sieti.
[0046] OBR. 3A ilustruje hlásenie metrík zón zisťovania v súlade s niektorými formami
uskutočnenia. V týchto formách uskutočnenia je eNB 104 (OBR. 1) nakonfigurovaný tak,
aby prijímal metriky zaťaženia zóny zisťovania, metriky načítania zóny zisťovania založené
na sledovaní signálov 101 zisťovania (OBR. 1) v zóne 204 zisťovania (OBR. 2) jedným
alebo viacerými UE 102 s podporou ProSe (OBR. 1). eNB 104 môže určiť, či sa majú
vykonať zmeny konfigurácie prideľovania zdrojov pre činnosti D2D na základe metrík
načítania zón zisťovania. V týchto formách uskutočnenia UE 102 s podporou ProSe môžu
monitorovať zónu 204 zisťovania pre signály 101 zisťovania D2D prenášané inými UE 102 s
podporou ProSe a načítať metriky zaťaženia zón zisťovania do eNB 104. Na základe metrík
načítania zón zisťovania môže eNB 104 vykonať zmeny v konfigurácii prideľovania zdrojov
pre činnosti D2D vrátane zdrojov na zisťovanie D2D a prostriedkov na D2D komunikácie. V
niektorých formách uskutočnenia môže eNB 104 na základe hodnôt metrík zaťaženia zóny
zisťovania vykonať zmeny na optimalizáciu konfigurácie prideľovania zdrojov pre činnosti
D2D. Napríklad eNB 104 môže zmeniť veľkosť zdrojovej skupiny pre činnosti D2D, a môže
alokovať ďalšie zdroje zóny zisťovania a prideľovať prostriedky pre následnú D2D
komunikáciu na základe hodnôt metrík zaťaženia zóny zisťovania. Na základe metrík
zaťaženia zóny zisťovania môže eNB 104 tiež použiť alebo pozastaviť jednu alebo viac
techník riadenia interferencie, napríklad zmenou parametrov na potlačenie interferencie (ako
je náhodné tlmenie alebo náhodný pravdepodobný prenos). Ako je znázornené na OBR. 3A,
UE 102 s podporou ProSe môže prijímať signalizáciu 312 indikujúcu konfiguráciu zóny
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zisťovania z eNB 104. UE 102 môže monitorovať zónu zisťovania v prevádzke 313 a môže
hlásiť metriky zón zisťovania v správe 314. V niektorých formách uskutočnenia metriky zóny
zisťovania zahŕňajú počet vysielaní signálov pri detekcii v mnohých výskytoch zóny
zisťovania (napr. číslo súčtu). V niektorých formách uskutočnenia metriky zóny zisťovania
ďalej zahŕňajú počet unikátnych prenosov signálov zisťovania, a eNB môže určiť určitý počet
UE 102 s podporou ProSe založených na metrikách zaťaženia zóny zisťovania. V niektorých
uskutočneniach môžu metrické údaje zóny zisťovania obsahovať aspoň jeden z: množstva
prenosov signálov pri detekcii v mnohých výskytoch zóny zisťovania; množstva úspešne
zistených signálov zisťovania v mnohých výskytoch zóny zisťovania; a indikáciu úrovne
interferencie v mnohých výskytoch zóny zisťovania. V niektorých z týchto foriem
uskutočnenia môžu byť UE s podporou ProSe schopné rozlíšiť vysielanie signálov detekcie
iných UE na základe DMRS a metrické údaje zóny zisťovania môžu zahŕňať množstvo slepo
detegovaných jedinečných sekvencií DMRS alebo jedinečných hodnôt cyklických posunov.
[0048] V týchto formách uskutočnenia môžu byť UE, konfigurované pre poskytnutie spätnej
väzby pre konfiguráciu zón D2D zisťovania. V prípade konfigurácií zóny zisťovania
špecifickej pre bunky môže eNB prijímať informácie o zaťažení v bunke z UE s podporou
ProSe, ktoré sa zúčastňujú procesu zisťovania. Avšak, eNB môže vedieť iba o počte takýchto
UE s podporou ProSe v režime RRC_CONNECTED. eNB si nemusí byť vedomý počtu UE v
režime RRC_IDLE zúčastňujúcich sa na zisťovaní D2D v rámci svojej oblasti obsluhy.
Niektoré formy uskutočnenia poskytujú eNB informácie o zaťažení zón zisťovania
prostredníctvom povolenia spätnej väzby UE.
[0049] V niektorých formách uskutočnenia môže UE s podporou ProSe vykazovať počet
prenosov v predchádzajúcich zónach zisťovania N, kde N môže byť vopred určený alebo
konfigurovateľný parameter, vo forme odpovede stránkovania. Pretože stránkovací cyklus
môže byť nakonfigurovaný spôsobom špecifickým pre UE s rôznymi skupinami UE
priradenými rozdielnym podriadeným rámcom na monitorovanie stránkovania, môže byť
počet UE iniciujúcich procedúru s náhodným prístupom (RA) ako odpoveď stránkovania na
poskytnutie tejto spätnej väzby riadený prostredníctvom eNB. Všimnite si, že vzhľadom na
nízky pracovný cyklus konfigurácie zón zisťovania by nebolo nutné, aby eNB vyžiadal túto
spätnú väzbu zo všetkých UE v režime RRC_IDLE na tom istom podriadenom rámci
stránkovania, aby odhadol množstvo zaťaženia zón zisťovania. Keďže tlmiaci faktor môže
byť nakonfigurovaný pomocou eNB, jeho dopad môže byť zohľadnený pomocou eNB pri
odvodení tohto odhadu.
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[0050] Požiadavka na spätnú väzbu s počtom prenosov predchádzajúcich N zón zisťovania
môže byť pridaná k správe stránkovania a na požiadanie povolená prostredníctvom eNB, UE
alebo

skupinou UE pre hlásenie tejto

metriky. Navyše, počet UE v režime

RRC_CONNECTED, ktoré sa zúčastňujú na zisťovaní D2D, môže byť eNB známy pomocou
vyššie uvedeného mechanizmu alebo prostredníctvom žiadostí o spätnú väzbu, ktoré sú
indikované prostredníctvom vyhradenej signalizácie RRC alebo MAC CE.
[0051] V niektorých ďalších formách uskutočnenia môže UE nahlásiť údaje z metrík
súvisiacich s vyhľadávaním alebo reportovaním meraní, ktoré sú podobné testu
minimalizácie riadenia/Minimization Driving Test (MDT) alebo ako súčasť hlásenia MDT. V
pohotovostnom režime UE ukladá a akumuluje merania, a hlási zaznamenané meranie po
pripojení UE. V pripojenom režime môže UE hlásiť merania súvisiace s vyhľadávaním
periodicky alebo spúšťané udalosťami. Pretože hlásenie nie je v prípade nečinného režimu
bezprostredné, môže byť potrebné zahrnúť časovú pečiatku, ktorá označuje moment
zaznamenávania merania výsledkov. Okrem toho môžu byť zahrnuté aj podrobné informácie
týkajúce sa polohy (napr. index bunky alebo informácie o GPS). Pokiaľ ide o metriky alebo
merania súvisiace so zisťovaním, ako je uvedené vyššie, môže sa nahlásiť počet prenosov v
minulých zónach zisťovania N. Alternatívne môže byť hlásená úroveň interferencie alebo
počet úspešne zistených prenosov paketu D2D zisťovania. Napríklad, za predpokladu, že sa
objavujú paketové prenosy s použitím náhodne vybraných základných sekvencií DM-RS
a/alebo cyklických posunov (pre paketový prenos zisťovania PUSCH), UE môžu nahlásiť
počet slepo detegovaných jedinečných sekvencií DM-RS alebo cyklických posunov v súčte
alebo spriemerované po najnovšej zóne zisťovania N1 D2D, kde N1 môže byť vopred určená
alebo konfigurovateľná.
[0052] OBR. 3B znázorňuje použitie kanálu s náhodným prístupom (RACH) na počítanie UE
s povoleným ProSe v súlade s niektorými formami uskutočnenia. V týchto formách
uskutočnenia môže eNB 104 určiť počet protokolov UE 102 s podporou ProSe na základe
signalizácie riadenia rádiového zdroja (RRC) (operácia 308) prijatej z UE 102 s podporou
ProSe počas procedúry náhodného prístupu založeného na ohlasovaní (CBRA) 300 ako
súčasti postupu úvodného prístupu. Signalizácia RRC môže napríklad zahŕňať indikáciu
schopnosti D2D vysielať UE 102 s povoleným ProSe. V týchto formách uskutočnenia môže
eNB 104 určiť, či sa majú vykonať zmeny v konfigurácii prideľovania zdrojov pre činnosti
D2D na základe metrík zaťaženia zóny zisťovania a počtu UE 102 s podporou ProSe
určených na základe signalizácie RRC.
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[0053] V týchto formách uskutočnenia sa RACH používa pre počítanie D2D UE: Počítanie
UE s podporou ProSe (t.j. D2D schopné) sa uskutočňuje počas počiatočnej procedúry UE
náhodného prístupu založeného na ohlasovaní (CBRA) (operácie 302, 304, 306, 308 a 310).
V týchto formách uskutočnenia môže byť schopnosť ProSe daného UE zahrnutá v operácii
vysielanej správou 308. Tieto formy uskutočnenia môžu byť použité na počítanie UE v
režime RRC_CONNECTED aj RRC_IDLE.
[0054] OBR. 4 ilustruje postup na započítanie UE s povoleným ProSe ako UE v režime
pripojeného riadenia rádiových zdrojov (RRC). V týchto formách uskutočnenia môže byť
eNB 104 nakonfigurovaný tak, aby vysielal správu so žiadosťou o započítanie D2D (operácia
402) a prijal správu s odpoveďou na počítanie D2D (operácia 404) z UE 102 s podporou
ProSe, ktoré sú v režime pripojenia riadenia rádiového zdroja (RRC). V týchto formách
uskutočnenia správa 404 odpovede na počítanie D2D môže naznačovať, že odpovedajúce UE
je ProSe-povolené UE dovoľujúce eNB 104 hrubý odhad počtu UE s podporou ProSe na
základe počtu prijatých odpovedí 404 počítania

D2D. V niektorých z týchto foriem

uskutočnenia môže správa 404 odpovedí s počítaním D2D indikovať, že UE v RRC
pripojenom režime nie je ProSe povolené.
[0055] V niektorých formách uskutočnenia môže správa so žiadosťou o spočítanie D2D
(operácia 402) zahŕňať množstvo vyhradených preambúl RACH priradených na počítanie
D2D, a správa s odpoveďou na D2D (operácia 404) môže obsahovať jednu z preambúl
RACH vybraných pomocou ProSe povolených UE 102, a byť prenášaná v rámci priradeného
prístupového slotu (napr. RACH časový/frekvenčný zdroj).
[0056] V týchto formách uskutočnenia môže byť súbor vyhradených RACH preambúl
zahrnutý v správe so žiadosťou o počítanie D2D. Po prijatí žiadosti o počítanie zo siete na
účely počítania D2D, reaguje UE schopné D2D odoslaním preambuly RACH vybranej z
množiny preambúl RACH pridelených na účely počítania D2D UE; UE prenesie vybranú
preambulu na priradený prístupový slot (časový/frekvenčný zdroj RACH kanálu). Všimnite si,
že pomerne hrubý odhad počtu UE schopných D2D môže stačiť na určenie, či zdroje
zisťovania D2D potrebujú pridať alebo znížiť v porovnaní s aktuálnou konfiguráciou (čo sa
môže dosiahnuť porovnaním s určitým prahovým číslom, ktoré sa vzťahuje na súčasnú
konfigurácia zdrojov D2D). Veľmi presné spočítanie väčšieho počtu UE nie je potrebné.
Preto priradením množstva kombinácií predvolených podpisových časových intervalov, ktoré
sú podobné, alebo len o niečo vyššie, ako toto prahové číslo, je jednoduché odvodiť
požadované informácie.
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[0057] V týchto formách uskutočnenia, počítanie D2D schopných UE v režime
RRC_CONNECTED by mohlo byť v niektorých prípadoch pre optimálne rozdelenie zdrojov
zisťovania dostatočné vzhľadom na to, že zisťovanie signálu zdroja je zvyčajne pridelené
polostatickým spôsobom, a akékoľvek D2D schopné UE v režime RRC_IDLE musí použiť
zdroje založené na ohlasovaní na vyhľadávanie D2D kvôli nedostatku kontextu RRC v sieti s
rádiovým prístupom. Sieť má schopnosť postupne upravovať zdroje podľa zistených štatistík
o využívaní zdrojov D2D a pravdepodobnosti kolízií. Preto, ako je definované ako súčasť
postupu počítania MBMS, E-UTRAN najskôr spustí procedúru odoslaním správy
D2DCountingRequest. Po prijatí správy D2DCountingRequest UE schopné zisťovania D2D v
režime RRC_CONNECTED odošle správu D2DCountingResponse.
[0058] V niektorých formách uskutočnenia môže eNB určiť počet UE 102 s podporou ProSe
na základe RRC správ, ktoré indikujú uvoľňovanie prostriedkov na zisťovanie prenášané UE
s podporou ProSe v RRC pripojenom móde. V niektorých z týchto foriem uskutočnenia môže
UE s podporou ProSe v režime RRC_CONNECTED vysielať správu RRC, ktorá indikuje
uvoľnenie zdroja zisťovania, aj keď ešte nebola nakonfigurovaná s prostriedkami
vyhradenými na zisťovanie. Tieto informácie môžu pomôcť eNB pri odhade počtu UE s
podporou ProSe v režime RRC_CONNECTED zúčastňujúcich sa na zisťovaní D2D, a tým
môžu optimalizovať alokáciu prostriedkov pre UE v režime RRC_CONNECTED.
[0059] V niektorých formách uskutočnenia môže eNB určiť počet UE 102 s podporou ProSe
na základe prijatia správ pravidelnej oblasti sledovania (TA), ktoré majú indikáciu schopnosti
D2D prenášanú UE s podporou ProSe v nečinnom režime RRC. V týchto formách
uskutočnenia môžu byť UE s podporou ProSe v režime nečinnosti RRC nakonfigurované tak,
aby pridali indikáciu schopnosti D2D do správ pravidelnej oblasti sledovania (TA).
[0060] V niektorých formách uskutočnenia môže byť UE s podporou ProSe konfigurované na
prijímanie signalizácie konfigurácie zóny zisťovania zariadenia k zariadeniu (D2D) z
rozšíreného uzla B (eNB) na indikáciu časových a frekvenčných zdrojov, a periodicitu zóny
zisťovania a označenie jedného alebo viacerých prevádzkových parametrov zóny zisťovania.
V niektorých formách uskutočnenia, keď je UE v režime nečinného riadenia rádiového zdroja
(RRC) (RRC_IDLE), UE môže prejsť na RRC pripojený režim (RRC_CONNECTED) pre
odoslanie žiadosti o zisťovanie zdrojov do eNB. UE môže autonómne prepnúť späť do
režimu nečinnosti RRC po prijatí správy o konfigurácii zdroja z eNB, prinajmenšom pre
prenos v zóne zisťovania D2D založenej na ohlasovaní (CB-D2D DZ).
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[0061] V niektorých formách uskutočnenia môže byť eNB 104 konfigurovaný na výmenu
informácií o konfigurácii zóny zisťovania D2D s jedným alebo viacerými susednými eNB.
eNB 104 môže byť nakonfigurovaný tak, aby signalizoval informácie o konfigurácii zóny
zisťovania D2D jednému alebo viacerým susedným eNB do UE s podporou ProSe (napr.
prostredníctvom SIB signalizácie). V týchto formách uskutočnenia môže určitá úroveň
koordinácie medzi susednými eNB podporiť zisťovanie medzi eNB, obzvlášť v prípade
bunkovej špecifickej konfigurácie zón zisťovania D2D. V niektorých formách uskutočnenia
si môžu eNB 104 vymieňať informácie o konfigurácii zón zisťovania D2D vo svojich
príslušných bunkách. Konfigurácia zisťovania D2D susednej bunky môže byť signalizovaná
do UE 102 príslušnými obsluhujúcimi bunkami. V niektorých alternatívnych uskutočneniach
môže obslužná bunka informovať UE o umiestnení príslušného systémového informačného
bloku (SIB) prenášaného susednými bunkami, a UE môžu získať zodpovedajúci SIB, a tým
poznať konfiguráciu zóny zisťovania D2D v susedných bunkách. V obidvoch prípadoch
môže závisieť od implementácie UE, najmä pri otvorenom zisťovaní založenom na UE, či
bude vysielať a/alebo počúvať v zónach zisťovania D2D (ktoré sa neprekrývajú so zónou
zisťovania D2D obslužnej bunky) všetkých buniek v zozname buniek s blízkymi bunkami iba
v jednej vybranej podskupine.
[0062] V prípade spoločnej sieťovej konfigurácie zón zisťovania D2D, tvoriace bunky môžu
byť usporiadané pre udržiavanie tesnej časovej synchronizácie vzhľadom k podriadeným
rámcom hranice, čísla podriadeného rámca (SFN), atď. pre umožnenie spoločného zisťovania
zóny D2D. To sa dá dosiahnuť napríklad pomocou synchronizácie založenej na spätnom
prístupe alebo pomocou GPS. V niektorých formách uskutočnenia môžu byť požiadavky na
tesnú časovú synchronizáciu uvoľnené použitím rozšírenej cyklickej predpony (CP) pre zóny
zisťovania D2D, a použitím cyklickej predpony s normálnou dĺžkou pre zóny bez zisťovania.
[0063] Pre D2D zisťovanie zón, ktoré sú konfigurované na bunkovo špecifickej báze vzniká
istá výzva kvôli koexistencii odoslania/príjmu D2D zisťovania a bunkovej (WAN) prevádzky.
Pretože zóny zisťovania D2D sú nakonfigurované v aktuálne definovaných podriadených
rámcoch UL, interferencia medzi bunkami medzi prenosmi signálov D2D a prenosmi UL
PUSCH môže byť riadená napríklad plánovaním UL a riadením výkonu UL pre prenosy
PUSCH, ktoré obsahujú určitú formu riadenia vysielacieho výkonu (napr. konfiguráciou
maximálneho vysielacieho výkonu) na vysielanie signálov zisťovania, využívajúcich prístup
k bunkovému zoskupeniu a/alebo výber zdrojov na zisťovanie podľa UE, na základe
geometrie UE. Tieto formy uskutočnenia sú podrobnejšie opísané nižšie.
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[0064] V niektorých formách uskutočnenia aby sa signalizovala informácia o konfigurácii
zóny zisťovania D2D jedného alebo viacerých susedných eNB, eNB 104, keď pracuje ako
obsluhujúci eNB, je nakonfigurovaný tak, aby poskytoval informácie o polohe pre systémové
informačné bloky (SIB) prenášané jedným alebo viacerými susediacimi eNB, ktoré umožňujú,
aby bolo UE obsluhované obslužným eNB so získaním SIB, pričom SIB označuje
konfiguráciu zóny zisťovania D2D pre jeden alebo viacero susediacich eNB. V týchto
formách uskutočnenia môže závisieť od implementácie UE, najmä pri otvorenom zisťovaní
založenom na UE, či bude vysielať a/alebo počúvať v zónach zisťovania D2D (ktoré sa
neprekrývajú so zónou zisťovania D2D obslužnej bunky) všetkých buniek v zozname buniek
s blízkymi bunkami iba v jednej vybranej podskupine. V týchto formách uskutočnenia môže
UE prijímať signalizáciu z obslužného eNB v režime pripojeného RRC a môže dostať
signalizáciu z eNB, že UE je umiestnené, keď je UE v pohotovostnom režime RRC. V súlade
s formami uskutočnenia má UE obslužný eNB , keď je v režime pripojeného RRC, zatiaľ čo
v režime nečinnosti RRC, UE je umiestnené na eNB (pretože nie je obsluhované eNB, kým je
v nečinnosti).
[0065] V niektorých formách uskutočnenia je eNB 104 konfigurovaný na výmenu informácií
o konfigurácii zóny zisťovania D2D s jedným alebo viacerými susednými eNB. Na základe
informácií o konfigurácii zóny zisťovania D2D jedného alebo viacerých susedných eNB
môže byť eNB 104 nakonfigurovaný tak, aby sa zapojil do techniky redukcie interferencie
medzi bunkami, aby sa znížila interferencia v rámci bunky a medzi bunkami v oblasti
zisťovania a interferencie medzi bunkami medzi vysielaním signálov zisťovania a uplink
bunkovými prenosmi. Technika redukcie interferencie medzi bunkami obsahuje jednu alebo
viac z nasledujúcich:


vykonávanie kooperačného ovládania výkonu podriadeného rámca pre vysielanie
signálov D2D zisťovania, pričom zostavy podriadených rámcov pre uplink sú
nakonfigurované so samostatnými parametrami riadenia výkonu na zníženie rušenia
medzi prenosmi uplink bunkového prenosu (napr. prenosy fyzického uplink
zdieľaného kanála (PUSCH)) a vysielaním signálov D2D zisťovania;



konfigurácia úrovní riadenia vysielacieho výkonu na prenos signálov zisťovania;



využívanie skupinových bunkových zoskupení na zosúladenie zón zisťovania jedného
alebo viacerých susedných eNB; a



využívanie geometrického rozdelenia vnútrobunkových zón zisťovania.
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[0066] OBR. 5 ilustruje kooperačný riadiaci výkon podriadeného rámca uplinku pre prenos
signálu D2D detekcie v súlade s niektorými formami uskutočnenia. V niektorých z týchto
uskutočnení môže byť plánovanie UL a riadenie výkonu UL pre prenosy PUSCH
konfigurované obslužnou bunkou, pretože konfigurácia zóny zisťovania D2D v susedných
bunkách je obslužnej bunke známa. V niektorých uskutočneniach môžu byť dve sady
podriadených rámcov UL konfigurované tak, aby mali pre rôzne sady podriadených rámcov
UL oddelené parametre regulácie výkonu (napr. parametre regulácie výkonu otvorenej slučky
P0 a alfa). Tým sa môže zabrániť silnému medzibunkovému rušeniu z prenosu bunkového
PUSCH na príjem signálu D2D zisťovania susednej bunky použitím jednej sady UL
podriadeného rámca na pokrytie zdrojov zisťovania D2D susedných buniek, ako je
znázornené na OBR. 5.
[0067] Niektoré formy uskutočnenia môžu zahŕňať formu kontroly vysielacieho výkonu
(napríklad konfiguráciou maximálneho vysielacieho výkonu) na prenos signálov zisťovania.
V niektorých formách uskutočneniach môžu byť preddefinované viacnásobné maximálne
triedy výkonu pre signál zisťovania D2D a zvolená maximálna úroveň vysielacieho výkonu
môže byť signalizovaná na UE prostredníctvom signalizácie konfigurácie zisťovania D2D.
[0068] Niektoré formy uskutočnenia môžu využívať prístup k zhlukovaniu buniek, pričom
susediace bunky zosúladia konfigurácie zóny zisťovania D2D prostredníctvom výmeny
informácií prostredníctvom X2 115 (OBR. 1). V týchto uskutočneniach môže byť potrebné
zarovnať iba časovo-frekvenčné zdroje vyhradené pre zóny zisťovania D2D, a každá bunka
môže nakonfigurovať faktor tlmenia (podrobnejšie diskutovaný nižšie) nezávisle na tom, aby
sa prispôsobili variáciám pri zaťažení zón zisťovania D2D na riadenie interferencie v rámci
bunky/vnútri klastra v zónach zisťovania D2D.
[0069] V niektorých uskutočneniach môžu prevádzkové parametre zóny zisťovania
obsahovať aspoň jeden tlmiaci faktor, konfiguráciu riadenia vysielacieho výkonu, parametre
súvisiace s preskakovaním a kódovacie ID. V týchto uskutočneniach bez ohľadu na typ
operácie zisťovania D2D: otvorené alebo obmedzené zisťovanie, pre RRC_CONNECTED
alebo RRC_IDLE ProSe povolené UE, môžu byť určité parametre týkajúce sa konfigurácie a
prenosu zón a signálov zisťovania (napr. pakety zisťovania) signalizované zodpovedajúcimi
UE.
[0070] V týchto formách uskutočnenia konfigurácia zóny zisťovania zahŕňa rozdelenie
celkovej zóny do zón s ohlasovaním a bez ohlasovania. Môžu byť zahrnuté parametre, ktoré
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indikujú rozsah každej zóny zisťovania v časovej a frekvenčnej oblasti, a môžu naznačovať
časový posun a periodicitu konfigurácie zón. Pri prideľovaní zóny zisťovania špecifickej pre
bunky by táto informácia bola špecifická pre bunky, a obslužná bunka môže signalizovať
parametre zodpovedajúce susedným bunkám na podporu zisťovania medzi eNB.
[0071] V niektorých uskutočneniach, ak je konfigurované pevné náhodné tlmenie, môže byť
pre tlmiaci faktor signalizovaná jediná hodnota. Na druhej strane, na podporu pokročilejších
adaptačných mechanizmov tlmenia môže byť potrebné signalizovať viac ako jeden parameter.
V jednom uskutočnení môže byť každé UE 102 s podporou ProSe konfigurované s
nominálnym tlmiacim faktorom, ktorý sa aplikuje na prvý výskyt zóny zisťovania pre
príslušné UE. Pri nasledujúcich výskytoch zóny zisťovania sa môže tlmiaci faktor, ktorý sa
má použiť v UE, zvýšiť alebo znížiť v rámci určitých dolných a horných hraníc (určitými
faktormi signalizovanými sieťou/eNB) v závislosti od toho, či UE vysielalo v
predchádzajúcej zóne alebo nie. Obmedzenia môžu byť buď statické (predkonfigurované)
alebo konfigurované a aktualizované sieťou a/alebo eNB veľmi pomalou rýchlosťou, aj keď
rozsah uskutočnení nie je v tomto ohľade obmedzený.
[0072] V niektorých formách uskutočnenia, môže byť eNB nakonfigurovaný tak, aby znížil
interferencie v rámci zóny zisťovania použitím protokolu tlmenia a umlčania pre prenos
signálu zisťovania a nakonfigurovaný tak, aby obsahoval tlmiaci faktor v parametroch zóny
zisťovania. V týchto uskutočneniach protokol tlmenia a umlčania konfiguruje UE s podporou
ProSe s faktorom tlmenia pre použitie pri vysielaní signálu zisťovania D2D na náhodne
vybraných zdrojoch zóny zisťovania D2D na základe pravdepodobnosti označenej faktorom
tlmenia. Účinná rýchlosť príchodu paketov zisťovania ,a tým aj úrovne interferencie v zónach
zisťovania D2D, môže byť riadená. V týchto uskutočneniach môže každé UE s podporou
ProSe, ktoré má v úmysle prenášať paket zisťovania, náhodne vyberať zdroj zo zóny
zisťovania D2D a môže prenášať paket s určitou pravdepodobnosťou (napr. (1-p),
s 0 ≤ p ≤ 1). V týchto uskutočneniach môže byť p definované ako tlmiaci faktor alebo faktor
pravdepodobnosti prenosu, ktorý je nakonfigurovaný sieťou buď bežným spôsobom v sieti,
alebo spôsobom špecifickým pre bunky jednotlivými obsluhujúcimi bunkami.
[0073] V niektorých uskutočneniach signalizácia do UE indikuje, že tlmiaci faktor má byť
buď zvýšený alebo znížený na použitie v následných výskytoch zóny zisťovania v závislosti
od toho, či UE prenáša zóny zisťovania D2D v predchádzajúcom výskyte zóny zisťovania.
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[0074] V niektorých uskutočneniach, keď parametre zóny zisťovania zahŕňajú konfiguráciu
riadenia vysielacieho výkonu, UE môže byť konfigurovaná s maximálnym vysielacím
výkonom na vysielanie signálov zisťovania D2D, ktorý je nižší ako vysielací výkon
špecifikovaný príslušnou kategóriou UE. V týchto uskutočneniach, v závislosti na
podmienkach prevádzky zistenia a prípadoch použitia, môžu byť UE s podporou ProSe
konfigurované s maximálnym vysielacím výkonom, ktorý môže byť nižší ako ten, ktorý je
určený príslušnou kategóriou UE. Maximálny vysielací výkon môže byť použitý pri vysielaní
prenosu paketov. Ak budú podporované, budú musieť byť signalizované ďalšie parametre
súvisiace s pokročilejšími možnosťami adaptívneho riadenia výkonu.
[0075] V niektorých uskutočneniach, keď parametre zóny zisťovania zahŕňajú parametre
súvisiace s preskakovaním, parametre súvisiace s preskakovaním ukazujú:


parametre pre preskakovanie zdrojových informácií konfigurácii zóny zisťovania
D2D bez ohlasovania;



typ skoku zahŕňajúci buď preskakovanie Typu 1 alebo Typu 2;



režim skoku zahŕňajúci buď preskakovanie v rámci podriadeného rámca alebo medzi
podriadenými rámcami;



veľkosť podriadeného pásma pre preskakovanie Typu 2; a



inicializácia pseudonáhodnej sekvencie pre preskakovanie Typu 2.

[0076] V týchto uskutočneniach môžu byť UE poskytnuté pre prideľovanie zdrojov
zisťovania bez ohlasovania k určitému náhodnému preskakovaniu spojenému so
signalizáciou. Ďalej, pre prenosy založené na užitočnom zaťažení, kde každý prenos paketu
prenosu pokrýva viac párov PRB, môžu byť konfigurované rôzne typy skokov v rámci alebo
medzi podriadenými rámcami.
[0077] V niektorých uskutočneniach, keď parametre zóny zisťovania zahŕňajú kódovú
identitu, sa môže použiť kódovacia identita na kódovanie CRC masky paketov zisťovania
D2D. Spoločné kódovacie ID môže byť priradené ku každej skupine zisťovania. V týchto
uskutočneniach môže byť na kódovanie CRC masky paketov zisťovania použitá kódovacia
identita (ID). Kódovacia identita môže byť bežná pre každú skupinu zisťovania. Pri
otvorenom vyhľadávaní môžu byť všetky UE s podporou protokolu ProSe v rámci siete (pre
konfiguráciu spoločného sieťového zisťovania) alebo v rámci buniek alebo bunkových
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skupín (pre konfiguráciu prostriedkov na zisťovanie špecifických pre bunky) konfigurované
spoločným kódovacím ID.
[0078] Pre obmedzené zisťovanie,

môže byť kódovacie ID použité pre filtráciu

dekódovaných kandidátov pomocou objavujúceho UE pred zaslaním zoznamu kandidátov na
horné vrstvy pre overenie pre obmedzené zisťovanie. Pre uzatvorené objavovanie je
kódovanie rovnaké ako na základe bielej listiny pre obmedzené zisťovanie. Týmto spôsobom
tie UE s podporou ProSe, ktoré nie sú na bielom zozname, nebudú schopné dekódovať paket.
Uzavretá skupina kódovaných potomkov by mala byť generovaná serverom D2D a odoslaná
spolu s informáciami o skupine na bielom zozname počas registrácie D2D (nie
prostredníctvom SIB/stránkovania).
[0079] V niektorých formách uskutočnenia, pre obmedzené zisťovanie, môže byť dočasný
identifikátor (Temp_ID) použitý pre odlíšenie rovnakých ProSe povolených UE, ktoré patria
do rôznych skupín zisťovania (rôzne biele zoznamy iných ProSe povolených UE). Každé
vysielanie UE s povoleným ProSe ako súčasť obmedzeného zisťovania je priradené jednému
alebo viacerým identifikačným údajom Temp_ID, ktoré nahradia identitu UE v pakete
zisťovania. Keď zisťujúce UE dekóduje takýto paket, posiela dekódované Temp_ID
(prípadne viaceré) do siete pre ďalšiu identifikáciu a overovanie ako súčasť procesu
obmedzeného zisťovania. Napríklad uvažujte o troch UE s podporou ProSe, ktoré sa
zúčastňujú obmedzeného zisťovania: UE_A, UE_B, a UE_C. UE_A a UE_B patria do
odlišných skupín A a B, a nemajú to druhú vo svojich bielych zoznamoch, zatiaľ čo UE_C je
v obidvoch bielych zoznamoch. Potom UE_C môže mať priradené dva odlišné identifikátory
Temp_ID (UE_Ca a UE_Cb) tak, že UE_A aj UE_B môžu objaviť UE_Ca a UE_Cb, a teda s
následnou identifikáciou zo siete môžu objaviť UE_C. Avšak UE_A a UE_B sa môžu
navzájom objaviť iba prostredníctvom otvorenej operácie zisťovania.
[0080] OBR. 6 ilustruje eNB spustené prostriedky zóny zisťovania D2D bez ohlásenia v
súlade s niektorými formami uskutočnenia. V týchto uskutočneniach môže eNB používať
signalizáciu RRC a/alebo Vrstvy 1 (fyzická vrstva) na označenie čiastočne pretrvávajúceho
prideľovania zdrojov pre UE s povoleným ProSe v RRC pripojenom móde pre prenos
signálov zisťovania D2D bez ohlasovania. eNB môže byť nakonfigurovaný tak, aby
uvoľňoval prideľovanie zdrojov zisťovania prenosom uvoľnenia zdroja zisťovania. V týchto
uskutočneniach môže byť spôsob zisťovania D2D bez ohlasovania podporovaný viacerými
spôsobmi. V niektorých uskutočneniach môže byť tento režim činnosti spustený pomocou
eNB (operácia 602), v ktorom eNB konfiguruje jedno alebo viac UE s povoleným režimom
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ProSe RRC_CONNECTED s vyhradenými prostriedkami na prenos signálov zisťovania v
operácii 604. Prideľovanie prostriedkov v tomto prípade sa môže realizovať vo forme
čiastočne pretrvávajúceho prideľovania zdrojov zisťovania pomocou kombinácie signalizácie
RRC a Vrstvy 1 (operácia 606). Konfigurované vyhradené zdroje môžu byť tiež uvoľnené
(operácia 608) prostredníctvom eNB v závislosti od stavu zaťaženia a celkového pridelenia
zdrojov zisťovania D2D.
[0081] OBR. 7 ilustruje UE spustené prostriedky zóny zisťovania D2D bez ohlásenia v
súlade s niektorými formami uskutočnenia. V týchto uskutočneniach môže eNB prideľovať
zdroje zisťovania UE s povoleným ProSe v RRC pripojenom režime pre prenos signálov
zisťovania D2D bez ohlasovania v reakcii na požiadavku na RRC zdroj z UE s podporou
ProSe. Okrem uvoľnenia prostriedkov vyhradených pre zisťovanie eNB, môže eNB uvoľniť
pridelenie zdrojov na zisťovanie ako odpoveď na prijatie požiadavky na uvoľnenie
prostriedkov prostredníctvom signalizácie RRC z UE s podporou ProSe. V týchto
uskutočneniach môže RRC_CONNNECTED UE, napríklad pri iniciácii z vyšších vrstiev,
požiadať (operácia 702) obslužnú bunku o prostriedky na prenos signálov D2D detekcie cez
RRC vrstvu. Následne v závislosti od rozhodnutia eNB môže obslužná bunka nakonfigurovať
UE prostredníctvom signalizácie RRC s konfiguráciou prideľovania prostriedkov (operácia
704) a prípadne semipermanentnými alokáciami prostredníctvom signalizácie Vrstvy 1.
Signál/aktivácia Vrstvy 1 sa nepoužíva, pretože zdroje môžu byť nakonfigurované
prostredníctvom RRC (operácia 704) a potom sa automaticky začne aktivovať prenos odozvy
od začiatku ďalšieho výskytu skupiny/zóny zdrojov zisťovania (operácia 706). Okrem
uvoľnenia prostriedkov, o ktorom rozhodol eNB (operácia 710), UE môže tiež požiadať o
odkrytie zdrojov zisťovania prostredníctvom vrstvy RRC (operácia 708).
[0082] V týchto formách uskutočnenia, keď sú prostriedky zisťovania D2D výslovne
pridelené cez PDCCH, nemusí sa vyžadovať konfigurácia RRC zdroja (operácia 704). Môžu
sa realizovať aj kombinácie systémov prideľovania zdrojov, ktoré vyvolávajú spúšťanie
vyvolané eNB a bez ohlasovania, s mechanizmami na uvoľnenie zdrojov, o ktorých rozhodol
eNB alebo si ich vyžiadalo UE.
[0083] Okrem toho zdroje na zisťovanie D2D nemusia byť rezervované (t.j. nie sú
nakonfigurované žiadne zóny zisťovania) na úrovni bunky/bunky na úrovni klastra alebo na
úrovni siete v závislosti od prítomnosti aktívnych UE s podporou ProSe. V takejto situácii
môže UE s povoleným ProSe v režime RRC_CONNECTED posielať žiadosť o pridelenie
zdrojov zisťovania D2D prostredníctvom RRC alebo aplikačnej vrstvy. Ak sa to požaduje
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prostredníctvom aplikačnej vrstvy, táto požiadavka bude odoslaná na server D2D, ktorý
následne požiada eNB, aby podľa potreby zapol zónu zisťovania alebo pridelil ďalšie zdroje
na vyhľadávanie bez ohlasovania. Tiež UE s podporou ProSe v režime RRC_IDLE môže
prechádzať do pripojeného režimu na odoslanie požiadavky na zdroje zisťovania. Nemusí
však zahŕňať nastavenie pripojenia RRC. Napríklad UE môže poslať žiadosť o pripojenie
RRC iba s uvedením žiadosti o zónu zisťovania. Alternatívne sa UE automaticky presunie do
nečinného režimu, keď eNB odošle správu o potvrdení konfigurácie rádiového zdroja (alebo
konfiguráciu rádiového zdroja) pre správu o požiadavke na zisťovanie.
[0084] V niektorých uskutočneniach môžu byť prostriedky na zisťovanie D2D staticky
zabezpečené. Na podporu zisťovania D2D pre národnú bezpečnosť a verejnú bezpečnosť
(NSPS) používajú prípady scenárov vonkajšieho alebo čiastočného pokrytia siete, určité
periodické časovo/frekvenčné zdroje a môžu byť predkonfigurované pre verejné
bezpečnostné (PS) ProSe-povolené UE ako zdroje zisťovania D2D. Takéto zdroje by mohli
byť nakonfigurované tak, aby mali nízky pracovný cyklus a za vhodných podmienok v
závislosti od presného protokolu zisťovania D2D môžu byť pridelené dodatočné zdroje na
doplnenie predkonfigurovaných zón zisťovania D2D koordináciou UE pre scenáre
čiastočného pokrytia alebo pokrytia vonkajšou sieťou. Konfigurácia dodatočných zdrojov sa
môže

riadiť

zásadami

uvedenými

vyššie,

s

ohľadom

na

prítomnosť

staticky

predkonfigurovaných predvolených zón zisťovania D2D.
[0085] V niektorých uskutočneniach, pre geometricky založené rozdelenie zóny zisťovania
D2D zisťovania v rámci bunky, môže UE prijímať signalizáciu z obsluhujúceho eNB,
indikujúcu informácie o konfigurácii zóny zisťovania D2D jedného alebo viacerých
susedných eNB, vrátane zdrojov zisťovania zóny zisťovania D2D používanej pre aspoň jednu
z D2D UE buniek a okraje bunky D2D UE. UE môže vybrať zdroje určené pre UE D2D
bunky alebo okraje bunky D2D UE na prenos signálov zisťovania D2D založených
minimálne na RSRP obsluhujúceho eNB. V týchto uskutočneniach môže UE vybrať zdroj
zisťovania založený na geometrii UE. Oblasť zisťovania môže byť rozdelená, a niektoré
prostriedky na zisťovanie sa používajú hlavne pre UE v centre bunky, ak sa tieto zdroje
zisťovania používajú na normálne plánovanie UL v susedných bunkách. ProSe povolené UE,
ktoré majú pomer RSRPobsluhujúci/RSRPnajsilnejší_sused väčší než niektorý preddefinovaný alebo
konfigurovaný prah, môžu prenášať pakety zisťovania D2D v zóne zisťovania vyhradenej pre
ProSe povolené UE v centre bunky. Vo vyššie uvedenom, RSRPobsluhujúci je obsluhujúca
bunka RSRP a RSRPnajsilnejší_sused zodpovedá RSRP pre odkaz na bunku v zozname susednej
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bunky s maximálnou RSRP hodnotou. Toto rozdelenie zóny zisťovania D2D vnútri bunky
založené na geometrii spolu s dôkladným plánovaním prenosov PUSCH v bunkách s
prevádzkou WAN môže umožniť koexistenciu zón zisťovania D2D a prenosov LTE UL v
susedných bunkách. eNB môže vymieňať informácie o zdroji zisťovania, ktorý sa používa
pre D2D UE v centre bunky alebo okraje bunky D2D UE. V niektorých z týchto uskutočnení
UE môže vybrať zdroj zisťovania založený na RSRP

obsluhujúci

namiesto pomeru, a bude

pracovať podobne, najmä v NW s eNB s podobným prenosovým výkonom (napr. iba pre
makro siete).
[0086] OBR. 8 ilustruje funkčný blokový diagram bezdrôtového komunikačného zariadenia v
súlade s niektorými formami uskutočnenia. Bezdrôtové komunikačné zariadenie (WCD) 800
môže byť vhodné na použitie ako UE 102 (OBR. 1) alebo eNB 104 OBR. 1). WDC 800 môže
zahŕňať obvody 802 fyzickej vrstvy (PHY) na vysielanie a prijímanie signálov do a z iných
WDC (eNB a UE) pomocou jednej alebo viacerých antén 801 ako aj pre komunikáciu D2D s
inými UE. WDC 800 môže tiež obsahovať obvody 804 vrstvy riadenia prístupu k médiu
(MAC) pre riadenie prístupu k bezdrôtovému médiu. WDC 800 môže tiež zahŕňať procesné
obvody 806 a pamäť 808 usporiadané na konfiguráciu rôznych prvkov WDC 800 na
uskutočnenie rôznych operácií opísaných v tomto dokumente.
[0087] V niektorých formách uskutočnenia môže byť mobilné zariadenie súčasťou
prenosného bezdrôtového komunikačného zariadenia, ako je osobný digitálny asistent (PDA),
prenosný počítač alebo prenosný počítač s možnosťou bezdrôtovej komunikácie, webový
tableta, bezdrôtový telefón, smartfón, bezdrôtová náhlavná súprava, pager, zariadenie na
okamžité zasielanie správ, digitálny fotoaparát, prístupový bod, televízor, zdravotnícka
pomôcku (napr. monitor srdcovej frekvencie, monitor krvného tlaku atď.) alebo iné
zariadenie, ktoré môže prijímať a/alebo prenášať informácie bezdrôtovo. V niektorých
formách uskutočnenia môže mobilné zariadenie obsahovať jednu alebo viac klávesníc,
displejov, trvalý pamäťový port, viacnásobné antény, grafický procesor, aplikačný procesor,
reproduktory a ďalšie prvky mobilného zariadenia. Displej môže byť obrazovkou LCD s
dotykovou obrazovkou.
[0088] Antény 801 môžu obsahovať jednu alebo viacero smerových alebo všesmerových
antén, vrátane napríklad, dipólovej antény, monopólovej antény, patch antény, slučkovej
antény, mikropáskovej antény alebo iné typy antén vhodných pre prenos RF signálov. V
niektorých formách uskutočnenia s viacnásobným vstupom a viacnásobným výstupom
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(MIMO), môžu byť antény efektívne oddelené pre získanie výhody priestorovej diverzity, a
môžu vyplynúť rôzne charakteristiky kanálov.
[0089] Aj keď je mobilné zariadenie znázornené ako majúca niekoľko samostatných
funkčných prvkov, jeden alebo viac funkčných prvkov môžu byť kombinované, a môžu byť
uskutočňované kombináciou softvérovo nakonfigurovaných prvkov, ako sú napríklad
spracovacie prvky vrátane digitálnych signálnych procesorov (DSP), a/alebo iných
hardvérových prvkov. Napríklad niektoré prvky môžu obsahovať jeden alebo viac
mikroprocesorov, DSP, polia brán programovateľných užívateľom (FPGA), aplikačné
špecifické integrované obvody (ASIC), rádiofrekvenčné integrované obvody (RFIC), a
kombinácie rôznych hardvérových a logických obvodov na vykonávanie aspoň tu opísaných
funkcií. V niektorých formách uskutočnenia sa funkčné prvky môžu vzťahovať na jeden
alebo viac procesov pracujúcich na jednom alebo viacerých spracovacích prvkoch.
[0090] Formy uskutočnenia môžu byť implementované v jednom celku alebo v kombinácii
hardvéru, firmvéru a softvéru. Formy uskutočnenia môžu byť tiež implementované ako
inštrukcie uložené na pamäťovom zariadení čitateľnom počítačom, ktoré môže čítať a
vykonávať najmenej jeden procesor na uskutočnenie tu opísaných operácií. Počítačom
čitateľné skladovacie médium môže obsahovať akýkoľvek stály mechanizmus na ukladanie
informácií vo forme čitateľnej strojom (napr. počítačom). Napríklad pamäťové zariadenie
čitateľné počítačom môže obsahovať pamäť len na čítanie (ROM), pamäť s náhodným
prístupom (RAM), pamäťové médium s magnetickým diskom, optické pamäťové médium,
zariadenia s pamäťou typu flash, a iné pamäťové zariadenia a médiá. Niektoré formy
uskutočnenia môže zahŕňať jeden alebo viac procesorov konfigurovaných s inštrukciami
uloženými na pamäťovom zariadení čitateľnom počítačom.
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Patentové nároky
1. Rozvinutý uzol B, eNB, (102) obsahujúci hardvérové obvody na spracovanie
konfigurované na:
prenos signalizácie buď použitím vyhradeného riadenia rádiového zdroja, RRC,
signalizácie alebo odoslanie spoločnej RRC signalizácie cez systémové informačné
bloky, SIB, na označenie zóny (204) zisťovania medzi zariadeniami D2D,
konfigurácie k službe blízkosti, ProSe povoleného užívateľského zariadenia (104),
pričom signalizácia určuje časové a frekvenčné zdroje a periodicitu zóny zisťovania a
prevádzkové parametre pre zónu zisťovania,
pričom zdroje zóny (204) zisťovania D2D sú pridelené na prenos D2D signálu (101)
zisťovania užívateľskými zariadeniami (104) s podporou ProSe,
vyznačujúci sa tým, že
signalizácia konfigurácie zóny (204) zisťovania D2D indikuje:
zónu (204) zisťovania D2D bez ohlasovania, pre ktorú sú periodické zdroje pridelené
na prenos signálov zisťovania bez ohlasovania iba pomocou ProSe povolených
užívateľských zariadení (104) v RRC pripojenom režime; a
zónu (204) zisťovania D2D založenú na ohlasovaní, ktorej periodické zdroje sú
pridelené na prenos založený na ohlasovaní so signálmi zisťovania akýmkoľvek
užívateľským zariadením (104) s podporou ProSe, vrátane užívateľských zariadení
(104) s podporou ProSe v RRC pripojenom režime, RRC režime nečinnosti a mimo
pokrytia užívateľských zariadení (104).

2. eNB (102) podľa nároku 1 ďalej konfigurovaný na:
príjem metriky zaťaženia zóny (204) zisťovania, kde metriky zaťaženia zóny
zisťovania sú založené na sledovaní signálov zisťovania v zóne zisťovania jedným
alebo viacerými užívateľskými zariadeniami (104) s podporou ProSe (104); a
určovanie, či sa majú vykonať zmeny konfigurácie prideľovania zdrojov pre činnosti
D2D na základe metrík načítania zón zisťovania.

3. eNB (102) podľa nároku 1 alebo 2, kde eNB (102) je nakonfigurovaný tak, aby prijímal
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informácie o konfigurácii zóny zisťovania D2D jedného alebo viacerých susedných eNB
(102) a
kde eNB (102) je konfigurovaný tak, aby signalizoval informácie o konfigurácii zóny
zisťovania D2D jedného alebo viacerých susedných eNB (102) s užívateľskými zariadeniami
(104) s podporou ProSe prostredníctvom signalizácie SIB.

4. eNB (102) podľa nároku 1 alebo 2, kde eNB (102) je nakonfigurovaný tak, aby prijímal
informácie o konfigurácii zóny zisťovania D2D jedného alebo viacerých susedných eNB
(102) a
kde, na základe informácií o konfigurácii zóny zisťovania D2D jedného alebo viacerých
susedných eNB je eNB (102) nakonfigurovaný tak, aby sa zapojil do techniky redukcie
interferencie v rámci bunky a medzi bunkami v oblasti zisťovania, a interferencie medzi
bunkami medzi vysielaním signálov zisťovania a uplink bunkovými prenosmi, technika
zahŕňa jedno alebo viaceré z nasledovného:
koordinačné ovládanie výkonu podriadeného rámca na vysielanie signálov (101) D2D,
v ktorom sú súbory uplink podriadených rámcov nakonfigurované s oddelenými
parametrami riadenia výkonu na zníženie rušenia medzi uplink vysielanými
bunkovými prenosmi a vysielaním signálu (101) zisťovania D2D;
riadenie úrovne vysielacieho výkonu na prenos signálu (101) D2D zisťovania;
skupinové bunkové zoskupenia na zosúladenie zón zisťovania jedného alebo
viacerých susedných eNB (102); a
geometrické rozdelenie vnútrobunkových zón zisťovania.

5. eNB (102) podľa nároku 4, pričom môžu prevádzkové parametre zóny zisťovania
obsahovať aspoň jeden tlmiaci faktor, konfiguráciu riadenia vysielacieho výkonu, parametre
súvisiace s preskakovaním a kódovacie ID.

6. eNB (102) podľa nároku 4 alebo 5, kde eNB (102) je ďalej konfigurovaný na redukciu
interferencie v rámci zóny zisťovania s využitím protokolu tlmenia a umlčania pre prenosy
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signálu zisťovania, a konfigurovaný tak, aby zahŕňal faktor tlmenia v parametroch zóny
zisťovania, a
kde protokol tlmenia a umlčania konfiguruje ProSe- povolené užívateľské zariadenia (104) s
faktorom tlmenia na použitie v prenose D2D signálu (101) zisťovania na náhodne vybraných
zdrojoch zóny (204) zisťovania D2D na základe pravdepodobnosti určenej faktorom tlmenia.

7. eNB (102) podľa jedného z nárokov 4 až 6, kde ak parametre zisťovania zóny obsahujú
konfiguráciu riadenia prenosového výkonu, ProSe povolené užívateľské zariadenia (104) sú
konfigurované s maximálnym prenosovým výkonom na prenos signálu (101) zisťovania D2D,
ktorý je nižší než prenosový výkon špecifikovaný príslušnou kategóriou užívateľského
zariadenia,
pričom, ak parametre zóny zisťovania D2D obsahujú parametre súvisiace s preskakovaním,
súvisiace parametre skoku indikujú:
parametre na preskakovanie zdrojových informácií konfigurácii zóny (204) zisťovania
D2D bez ohlasovania;
typ skoku zahŕňajúci buď preskakovanie Typu 1 alebo Typu 2;
režim skoku zahŕňajúci buď preskakovanie v rámci podriadeného rámca alebo medzi
podriadenými rámcami;
veľkosť podriadeného pásma pre preskakovanie Typu 2; a
inicializácia pseudonáhodnej sekvencie na preskakovanie Typu 2, a
pričom keď parametre zóny zisťovania zahŕňajú identifikáciu kódovania, sú užívateľské
zariadenia (104) s podporou ProSe konfigurované tak, aby používali kódovanie identity na
kódovanie masky CRC paketov na detekciu D2D a eNB (102) a nakonfigurované tak, aby
priraďovali spoločné kódovacie ID na skupinu zisťovania.

8. eNB (102) podľa nároku 1, kde signalizácia obsahuje jednu alebo viacero signalizácií
rádiového zdroja, RRC a Vrstvy 1 na označenie čiastočne pretrvávajúceho prideľovania
zdrojov zisťovania užívateľským zariadeniam (104) s podporou ProSe v RRC pripojenom
režime na prenos signálov (101) zisťovania D2D bez ohlásenia, a
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pričom eNB (102) môže byť nakonfigurovaný tak, aby uvoľňoval prideľovanie zdrojov
zisťovania prenosom uvoľnenia zdroja zisťovania.

9. eNB (102) podľa nároku 8, kde eNB (102) prideľuje zdroje zisťovania k ProSe povoleným
užívateľským zariadeniam (104) v RRC pripojenom režime na prenos D2D signálov (101)
zisťovania bez ohlásenia v odpovedi na požiadavku o RRC zdroje z ProSe povoleného
užívateľského zariadenia (104); a
kde eNB (102) je ďalej konfigurovaný tak, aby uvoľňoval alokáciu zdrojov zisťovania v
odpovedi na príjem žiadosti o uvoľnenie prostriedkov prostredníctvom signalizácie RRC z
užívateľských zariadení (104) s podporou ProSe.

10. Užívateľské zariadenie (104) povolené na používanie blízkych služieb, ProSe,
užívateľské zariadenie (104) obsahujúce obvody na spracovanie hardvéru a konfigurované na:
príjem signalizácie konfigurácie zóny zisťovania medzi zariadeniami, D2D, z
rozvinutého uzla B, eNB, (102) za použitia vyhradeného riadenia rádiových zdrojov,
RRC, signalizáciou alebo použitím spoločnej signalizácie RRC prostredníctvom
systémových informačných blokov, SIB, pričom signalizácia konfigurácie zóny
zisťovania D2D určuje časové a frekvenčné zdroje a periodicitu zóny zisťovania, a
jeden alebo viaceré prevádzkové parametre zóny zisťovania; a
prenos signálov (101) zisťovania D2D v rámci zdrojov určených v prijatej signalizácii
konfigurácie zóny zisťovania D2D na zisťovanie jedného alebo viacerých iných
ProSe povolených užívateľských zariadení (104);
vyznačujúce sa tým, že
signalizácia konfigurácie zóny (204) zisťovania D2D indikuje:
zónu (204) zisťovania D2D bez ohlasovania, pre ktorú sú periodické zdroje pridelené
na prenos signálov zisťovania bez ohlasovania iba pomocou ProSe povolených
užívateľských zariadení (104) v RRC pripojenom režime; a
zónu (204) zisťovania D2D založená na ohlasovaní, ktorej periodické zdroje sú
pridelené na prenos založený na ohlasovaní so signálmi zisťovania akýmkoľvek
užívateľským zariadením (104) s podporou ProSe, vrátane užívateľských zariadení
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(104 )s podporou ProSe v RRC pripojenom režime, RRC režime nečinnosti a mimo
pokrytia užívateľských zariadení (104).

11. Užívateľské zariadenie (104) podľa nároku 10, pričom ak je užívateľské zariadenie (104)
v RRC pohotovostnom režime, užívateľské zariadenie (104) je konfigurované na prechod do
RRC pripojeného režimu pre odosielanie požiadavky na zdroje zisťovania na obsluhujúci
eNB (102), a
pričom užívateľské zariadenie (104) je ďalej nakonfigurované na autonómne prepnutie späť
do režimu nečinnosti RRC po prijatí správy o konfigurácii zdroja od obsluhujúceho eNB (102)
aspoň na prenos v zóne (204) zisťovania D2D založenej na ohlasovaní.

12. Užívateľské zariadenie (104) podľa nároku 10, kde je užívateľské zariadenie (104) ďalej
konfigurované na monitorovanie zón zisťovania D2D založených na ohlasovaní a bez
ohlasovania pre signály (101) zisťovania D2D prenášané inými užívateľskými zariadeniami
(104); a
hlásenie metrík zaťaženia zóny zisťovania eNB (102) na základe monitorovaných signálov
(101) zisťovania, a
pričom metriky zaťaženia zóny zisťovania obsahujú jeden alebo viac z:
počet signálov (101) zisťovania D2D prenášaných inými užívateľskými zariadeniami
(104) počas množstva výskytov príslušnej zóny zisťovania D2D;
počet signálov (101) zisťovania D2D vysielaných nimi samými počas viacerých
výskytov príslušnej zóny zisťovania D2D; a
indikáciu úrovne interferencie v mnohých výskytoch príslušných zón zisťovania D2D.

13. Užívateľské zariadenie (104) podľa jedného z nárokov 10 až 12, v ktorom je užívateľské
zariadenie (104) konfigurované tak, aby prijalo signál z eNB (102) indikujúci informácie o
konfigurácii zóny zisťovania D2D jedného alebo viacerých susedných eNB (102), a
pričom je užívateľské zariadenie (104) ďalej konfigurované na:
prenášanie signálov (101) zisťovania D2D v indikovanej zóne (204) zisťovania D2D
jedného alebo susedného eNB (102), a
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monitorovanie indikovanej zóny (204) zisťovania D2D jedného alebo susedného eNB
(102) pre signály (101) zisťovania D2D.

14. Užívateľské zariadenie (104) podľa nároku 12, kde vysielanie signálov detekcie zahŕňa
sekvenciu DMRS obsahujúcu náhodne vybraný výber najmenej jednej základnej sekvencie,
hodnoty cyklického posunu a kód ortogonálneho pokrytia, a
pričom metrické údaje zóny zisťovania ďalej zahŕňajú počet slepo detegovaných jedinečných
sekvencií DMRS.
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