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1.

Het geding

1.1

Bij exploot van 16juni 2017 is Philips in hoger beroep gekomen van een door de
rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 22 maart 2017. Bij
memorie van grieven met producties (MvG) heeft Philips 25 grieven aangevoerd. Bij
memorie van antwoord met producties (MvA) heeft Wiko de grieven bestreden.
Mede naar aanleiding van de door partijen gevoerde correspondentie heeft het hof bij
tussenarrest van 20 februari 2018 een comparitie van partijen gelast teneinde de
verdere procesgang te bespreken. Deze comparitie is gehouden op 18 mei 2018, bij
welke gelegenheid Philips een akte heeft ingediend en een productie overgelegd.
Nadien heeft Philips een memorie na comparitie met producties (MnC) genomen en
Wiko een antwoordmemorie na comparitie met producties (AMnC). Daarna hebben
beide partijen bij akte nog nadere producties ingediend.

1.2

Wiko heeft bezwaar gemaakt tegen de overlegging door Philips voorafgaand aan de
pleidooizitting van een geldigheidsrapport van octrooigemachtigden vanwege de
omvang daarvan. Het hof wijst dat bezwaar van de hand. Dit rapport, dat als een
partij-deskundigenrapport heeft te gelden, is tijdig in het geding gebracht en de
inhoud noch omvang ervan kan, mede in aanmerking nemend de omvang van de
AMnC en de overgelegde deskundigenverklaringen aan de zijde van Wiko waarop in
het rapport wordt gereageerd, als in strijd met de goede procesorde worden
aangemerkt.
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1.3

Wiko heeft voorts bezwaar gemaakt tegen de op het ‘ctippingmechanisme’
gebaseerde stellingen van Philips (vgl. 4.57 e.v. hierna), zoals kenbaar uit het op 19
juli 2018 gewezen vonnis in de Engelse procedure over het Engelse deel van het in
dit geding aan de orde zijn octrooi (zie 2.35), omdat dit in strijd zou komen met de
goede procesorde en met de twee-conclusieregel. Het hof heeft ter zitting,
voorafgaand aan de pleidooien, beslist dat het bezwaar niet wordt gehonoreerd.
Bedoeld standpttnt van Philips (dat door de Engelse rechter is gevolgd) heeft zij in
onderhavige procedtire reeds bij MvG, als subsidiair standpunt, voldoende kenbaar
en gemotiveerd aangevoerd (in grief 15 met voetnoten 16 en 17). Nadere
onderbouwing van dat standpunt in latere processtukken en tijdens pleidooi, waarbij
Wiko voldoende gelegenheid heeft gehad daarop te reageren, hetgeen zij ook heeft
gedaan, is derhalve toegelaten.

1.4

Philips heeft bezwaar gemaakt tegen bepaalde onderdelen van de AMnC omdat deze
in strijd zouden komen met de twee-conclusie-regel. Op deze bezwaren zal, voor
zover nodig, hierna bij de beoordeling worden beslist.

1.5

Partijen hebben 21januari 2019 de zaak doen bepleiten, Philips door mr. B.J. van
den Broek en mr. G. Theuws, advocaten te Amsterdam; Wiko door mr. Ebbink
voornoemd en mr. R. Broekstra, kantoorgenoot, aan beide zijden aan de hand van
overgelegde pleitnotities (PA). Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

2.

De feiten

de partijen

2.1
Philips hotidt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van producten op diverse
terreinen en beschikt over een uitgebreide octrooiportefeuille, waaronder op het terrein van
de (draadloze) communicatie.
2.2
Wiko houdt zich (onder meer) bezig met het in Nederland verhandelen van mobiele
telefoons.
het octrooi
2.3
Philips is houdster van het Europese octrooi 1 623 511 (hierna: het octrooi of EP
511) met de titel “Communication System”, verleend op 7 maart 2007 op een aanvraag van
20 april 2004, met een beroep op prioriteitsdatum 3 mei 2003 van GB 03 10289. 1-let octrooi
kent 44 conclusies, waarvan de onafhankelijke conclusie 1 en de daarvan afhankelijke
conclusies 2 tot en met 22 zien op een radiostation, onafhankelijke conclusie 23 op een
radiocommunicatiesysteem en onafhankelijke conclusie 24 en de daarvan afhankelijke
conclusies 25 tot en met 44 betrekking hebben op een werkwijze. Conclusies 1, 9, 10, 12, 23,
24, 32, 33 en 35 van EP 511 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal:
1. A radio station (100) comprising transmitter means (110) for fransmitting over a
channel in a predetermined time period (0 to ti) a data block comprising
information symbots (1) and panty check symbols (‘Ç) and control means f150,)
responsive to an indication of a reduction in channel qualliy according to afirst
criterionfor decreasing the data transmit power and responsive to an indication
within the predetermined ti,ne period of an increase in channel quahty according to
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a second criterion for increasing the data transmit power.
9. A radio station as claimed in any of claims 1 to 8, wherein the indication of a
redztction in channel quality according to the first criterion is an indication to
increase transmit power above a predetermined threshold (F2).
10. A radio station as claimed in claim 9, wherein the indication to increase transniit
power is a received command.

12. A radio station as clai,ned in any of claims 1 to 10, wherein the transmnitter
means (110,) isfurther adapted to, in the time period between the fiïst criterion
being met and the second criterion beimig met, transmit a control signal at a variable
transmit power responsive to receivedprnver control commands, and wherein the
second criterion is the transmit prnt’er of the control signaÏ becoming eqztal to or less
than the transmit power of the control signal when the first criterion was met.
23. A radio communication system comprising at least one radio station (100) as
claimed in any of claims 1 to 21.
24. A method of operating a radio comnntnication system (100, 200,), comprising, at
afirst radio station (]OQ), transmitting (500) over a channel in apredetermined time
period (510, 550,) to a second radio station (200) a data block comprising
information symnbols (1) andpanty’ check symnboÏs (C), and, in response to au
indication of a redztction in channel quality according to afirst criterion (‘520,),
decreasing the data transmit power (530) and, in response to au indication within
the predetermnined time period (550) ojan increase in channel quatity according to a
second criterion (560,), increasing the data transmit power (‘570,).
32. A method as claimed in any ofclaims 24 to 3], wherein the indication ofa
reduction in channel quaÏity according to the first criterion is an indication to
increase tnmnsn;it power above a predetermined threshold (F2).
33. A method as claimed in claim 32, wherein the indication to increase transmit
power is a received command.
35. A method as claimed in any ofclaims 24 to 33, fitrther comprising transmitting
in the time period betiveen the first criterioui being met and the second criterion
beiuig met a control signal at a variabÏe transmit power responsive to received power
control comnmands, and wherein the second criterion is the transmit power oJthe
control signal becoming equal to or less than the transmit power of the control
signal when the first criterion was met.
2.4

In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies:
1. Radiostation (100) dat zendmiddelen (110) omvat voor het over een kanaal
verzenden van een datablok in een vooraf vastgestelde tijdperiode (0 tot ti), welk
datablok informatiesymbolen (1,) omvat en pariteitchecksymbolen (‘C,), en
regelmiddelen (150) die reageren op een aanwijzing van een teruggang in
kanaallm’aliteit volgens een eerste criterittm voor het reduceren van het
datazendvermo gen en die reageren op een aanwijzing binnen de vooraf vastgestelde
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tijdperiode van een verhoging in kanaaikwaliteit volgens een tweede criteriztm voor
het verhogen van het datazendvermogen.
9. Radiostation volgens een van de conclusies 1 tot en tnet 8, waarin de aanwijzing
van een teruggang in kanaalhvaliteit volgens het eerste criteritun een aanwijzing is
om het zendvermogen boven een vooraf vastgestelde drempel (F2) te verhogen.
10. Radiostation volgens conclusie 9, waarin de aanwijzing om het zendvermogen te
verhogen een ontvangen commando is.
12. Radiostation volgens een van de conclusies 1 tot en met 10, waarin de
zendmiddelen (110) verder zijn ingericht om in de tijdperiode tussen het voldoen aan
het eerste criterittm en het voldoen aan het tweede criterittm, een regelsignaal te
verzenden met een variabel zendvermogen in reactie op ontvangen vermogen
regelconunando’ s, en waarin het tweede criteriztm is dat het zendvermogen van het
regels ignaal gelijk wordt aan of lager wordt dan het zendvermogen van het
regelsignaal toen werd voldaan aan het eerste criteriztm.
23. Radiocommttnicatiesysteem omvattende ten minste een radiostation (100)
volgens een van de conclusies 1 tot en niet 21.
24. Methode voor het werken met een radiocommzmicatiesysteem (100, 200),
omvattende in een eerste radiostation (100,) het verzenden (500) over een kanaal in
een vooraf vastgestelde tijdperiode (510, 550) aan een tweede radiostation (200) een
datablok dat informatiesymbolen (ij en pariteitchecksymbolen (C) bevat en, in
reactie op een aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens een eerste
criterium (520), het verminderen van het datazendvermogen (530) en, in reactie op
een aanwijzing binnen de vooraf vastgestelde tijdperiode (550,) van een verhoging
van kanaalhvaliteit volgens een tweede criterium (560), het verhogen van het
datazendvermogen (570).
32. Methode volgens een van de conclusies 24 tot en met 31, waarin de aanwijzing
van een teruggang in kanaalhvaliteit volgens het eerste criterittm een aanwijzing is
om het zendvermogen tot boven een vooraf vastgestelde dremnpél (P2) te verhogen.
33. Methode volgens conclusie 32, waarin de aamvijzing om het zendvermogen te
verhogen een ontvangen commando is.
35. Methode volgens een van de conclusies 24 tot en met 33, verder omvattend het in
de tijdperiode tussen het voldoen aan het eerste criterium en het voldoen aan het
tweede criterium verzenden van een regels ignaal met een variabel zendvermnogen in
reactie op ontvangen vermnogenregelcommando ‘s, en waarin het tweede criterium is
dat het zendvermogen van het regelsignaal gelijk wordt aan of lager wordt dan het
zendvermogen van het regelsignaal toen werd voldaan aan het eerste criterium.
2.5
Philips heeft drie huipverzoeken voorgesteld. In het tweede huipverzoek is de
navolgende maatregel toegevoegd aan conclusie 1 zoals verleend:
“wherein, between the times of the first and second criteria being met, the
transmission of the data block continues at a lower power level”.
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In het derde huipverzoek is daaraan nog toegevoegd:

“and wherein the power level at which the data block is transmitted between the
times of the first and second criteria being met, varies during the predeternîined time
period.”
2.6
Bij het octrooi behoren onder meer de figuren 2, 3 en 4, hieronder weergegeven met
de daarop betrekking hebbende passages uit paragraaf 20 van de beschrijving:

time

F1G12
Figure 2 is a graph iltustrating variation of channel quality as a function of time.

o t
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time

FIGI3
figure 3 is a graph illustrating variation in transmit power as a function of time according to
known schemes of transmit power control.
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FIG.4
figure 4 is a graph illustrating variation in transmit power as a function of time according to
the invention.
2.7

In de beschrijving zijn verder onder meer de volgende passages opgenomen:

[0006] One problem with the TPC scheines described above is that power consumption of
the trwis,nitter increases when channel conditions are poor, and therefore the schemes may
not be power efficient. Another problem is that the increase in fransmittedpower increases
the interference to other ztsers, which can degrade system efficiency.

(...)
[0008] An object of the invention is to contribitte to improved efficiency.
[0009] According to afirst aspect of the invention there is provided a radio station
comprising transinitter tneans for transmitting over a channel in a predeterinined tune
period a data block comprising information symbols and panty check symbols and control
means responsive to an indication of a reditction in channel qttality according to afirst
criterion for decreasing the data transmit power and respons ive to an indication within the
predetermined time period of an increase in channel quality according to a second criterioti
for increasing the data transmit power.
[0010] By decreasing the data transmit power while the channel quality is poor, power is
saved and interference is redttced.

(...)

/00 12] Between the times ofthe first and second criteria being met, transmission of the data
block may either be suspended or continue at a lower power level, possibly with a redttced
data rate.

(...)

[0023] The data block is transmitted by the transmitting means 110 ofthe first radio station
100 in a predetermined time period ofduration t,. This tune period tncry be part ofa frame
structure comprising a pÏuraÏity ofsttch time periods. While the data block is being
transmitted the receiving means 120 ofthe first radio station receives a signalfrom the
second radio station 200 au the second channel 260. Aform of either open-loop or closed
loop power control is used.
[0024] 1f open-loop power control is zised, receiving uneans 120 monitors the quality of a
signal received on the second channel 260 and the control means 150 adjttsts the transmit
power of the transmitter means 110 in response to quality changes.
[0025] 1fclosed-loop power control is used, the receiving means 220 of the second radio
station 200 monitors the quality of the received signaÏ and the control means 250 generates
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TFC commands which are transmitted on the second channel 260 by the fransmitter means
210 to the first radio station 100. The first radio station 100 may also transmit a control
signal as apilot signal on the first channel 160 to assist the receiving means 220 oJthe
second radio station 200 in monitoring the qttality of the received signal.
[0026] WhiÏe the data block is being transmitted the quailty ofthe first channel 160 varies as
ilitatrated in Figure 2. The power control scheme cattses the transmit power of the
transmitting means 110 to vary bttt 0111)’ to a limited extent. 1f the quality of the first channel
160 degrades to au extent determined by afirst criterion, the control means 150, instead of
as in known schernes, increasing the transmit power of the transmitting means 110 above a
level denoted F2 in Figtire 4 in au attempt to restore the received signat qttality, according to
the invention decreases the transmit power of the data to a level P1. When the control nseans
150 determnines that the channel quality has subseqttently increased to au extent determined
by a second criterion, the control means 150 increases the transmit power ofthe data. In
Figztre 4, the decrease to a transmnit power level Fi takesplace at times t1, t3, and t5 and the
increase in transmit power takes place at times t2, t3, and t6.

(...)
[0034] The second criterion, for determining when to increase the transmit power and f
appropriate resume the full tracking of the variations in channel quality by the trwismit
power level, may take one ofseveralforms. (...).
2.8
2.11).

De uitvinding van het octrooi kan in CDMA-systemen worden toegepast (zie hierna,

Technische achtergrond! stand van de techniek
2.9
De uitvinding volgens het octrooi ligt op het gebied van de besturing van het
vermogen van een mobiel station (telefoon) in een draadloos telecommunicatienetwerk. In
mobiele telecommunicatiesystemen worden zgn. basisstations (BS) gebruikt. Een
basisstation kan communiceren met verschillende zgn. mobiele stations (MS), wanneer deze
zich binnen het bereik van het basisstation bevinden. Het basisstation verbindt de mobiele
stations met een achterliggend netwerk, zoals bijv. het vaste telefoonnet of het internet.
vermogensbesturing
2.10
De door een mobiel station aan een basisstation verzonden signaal dient voldoende
vermogen te hebben voor de goede ontvangst door het basisstation, waardoor de foutmarge
zo klein mogelijk blijft. Anderzijds moet het vermogen ook niet te hoog zijn, omdat anders
interferentie optreedt: de signalen van het ene mobiele station overschreeuwen de signalen
van een ander. Dit kan worden toegelicht aan de hand van onderstaande figuur.
Keep received power
levels Pl and

-

Â
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—
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2.11
Bovenstaande figuur toont twee mobiele stations (MSI en MS2) die zich op
verschillende afstand bevinden van het basisstation (BS). In een CDMA (Code Division
Multiple Access)-systeem worden de signalen van beide mobiele stations op dezelfde
frequentie verzonden en worden deze gescheiden door middel van ‘spreading codes’.
Daardoor kunnen verschillende mobiele stations in eenzelfde frequentieband tegelijkertijd
signalen naar en van een basisstation zenden en ontvangen. In CDMA-systemen worden bij
het versturen van data (opgebouwd uit nullen en enen (bits), in het octrooi aangedctid als
‘information symbols’), die in blokken (‘data blocks’) worden verzonden, tevens ‘panty
check symbols’ verzonden. Dat zijn bits die fouten die tijdens de verzending zijn ontstaan
kunnen corrigeren en/of detecteren (waarna het foutief ontvangen deel opnietiw kan worden
verzonden). De tijdsduur waarbinnen de datablokken worden verzonden wordt aangeduid als
‘frame’ of’dataframe’. Een frame is opgedeeld in kleinere tijdseenheden, aangeduid als
‘slots’.
Omdat MSI zich verder van het basisstation bevindt dan MS2, zal het signaal van
2.12
MS1 meer vermogen verliezen op weg naar het basisstation dan het signaal van MS2. Indien
de signalen door MS 1 en MS2 met hetzelfde vermogen zouden worden verzonden en er
dtis geen vermogensbesturing zou plaatsvinden zou het verschil in afstand daarom tot
gevolg hebben dat het signaal van MSI zwakker is bij ontvangst door het basisstation dan dat
van MS2. Het gevaar bestaat dat het signaal van MS2 dat van MSI zal ‘overschreeuwen’.
—

—

Om dit overschreeuwen te voorkomen, is het van belang om ervoor te zorgen dat de
2.13
signalen van de verschillende mobiele stations met vergelijkbare sterkte bij het basisstation
binnenkomen. De sterkte van het door het basisstation ontvangen signaal van een mobiel
station varieert door fluctuaties van de kanaalkwaliteit, bijvoorbeeld door verandering van de
afstand of het verschijnen / verdwijnen van obstakels op het transmissiepad. Teneinde toch
steeds een evenwicht in signaalsterkte te bereiken wordt het transmissievermogen (ook
aangeduid als zendvermogen) van de verschillende mobiele stations zodanig bestuurd dat
deze zo constant mogelijk blijven. Daartoe wordt in het op de prioriteitsdatum bekende
‘conventionele vermogensbesturingsschema’ het transmissievermogen waarmee de data door
het mobiele station naar het basisstation worden gezonden verhoogd als de kanaalkwaliteit
verslechtert, en wordt het transmissievermogen verlaagd als de kanaalkwaliteit verbetert. Dit
leidt tot een inverse relatie tussen de kanaalkwaliteit en het datazendvermogen zoals getoond
in de figuren 2 en 3 van het octrooi (zie 2.6 hiervoor).
In het conventionele vermogensbesturingsschema vindt de vermogensbesturing van
2.14
de signalen van het mobiele station aan het basisstation in UMTS aangeduid als ‘uplink’
signalen in het algemeen plaats in een gesloten lus (‘closed loop’) en wordt dan ook wel
aangeduid als ‘closed loop power control scheme’. Het basisstation meet hierbij de zgn.
‘signal-to-interference ratio’ (SIR) van het door het mobiele station verzonden ‘pilot signal’
en vergelijkt het basisstation het resultaat hiervan met een bepaalde drempelwaarde (‘target
SIR’). Indien de gemeten waarde lager is dan de drempelwaarde, instrueert het basisstation
het mobiele station om het transmissievermogen te verhogen; indien de gemeten waarde
hoger is dan de drempelwaarde, instrueert het basisstation het mobiele station om het
transmissievermogen te verlagen. De instructie die het basisstation aan het mobiele station
verzendt, en door het mobiele station wordt opgevolgd, worden aangeduid met de term
power control command (in UMIS als TPC (Transmit Power Control) command en in de
3GPP2-standaard aangeduid als ‘power control bit’). Een instructie om het zendvermogen te
verhogen wordt wel aangeduid als TPC-up command en een instructie om te verlagen als een
TPC-down command. Aangezien het commando afhankelijk is van de
—

—
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kwaliteit(sverandering) van het door het mobiele station verzonden en door het basisstation
ontvangen kanaal, is het commando te zien als een indicatie van de kwaliteit van het
zendkanaal.
Dit proces van meten van de kanaalkwaliteit door het basisstation en aan de hand
2.1 5
daarvan de verzending van een power control command aan het mobiele station, vindt plaats
in ieder ‘slot’.
UMTS-standaard
UMIS (“Universal Mobile Tetecommunications System”) is een draadloos
2.16
communicatiesysteem. De UMTS-standaard wordt met name in Europa toegepast en wordt
gepubliceerd door de standaardisatie Organisatie 3GPP. UMTS maakt gebruik van CDMA
techniek. De standaard bestaat uit verschillende specificaties: ETSI IS 1
002 v6.1O.0
(2005-12) (hierna: IS 123 002) dat de basisaspecten van de netwerkstructuur, zoals
bijvoorbeeld de interactie tussen het basisstation en het mobiele station beschrijft; ETSI TS
125 101 v6.12.0 (2006-06) (hierna: IS 125 lOl) dat de kenmerken van de mobiele stations,
waaronder het maximum zendvermogen beschrijft; ETSI TS 125 211 v6.10.0 (2009-09)
(hierna: TS 125 211) dat de kenmerken van de fysieke kanalen, met name de fysieke uplink
en downlink kanalen beschrijft; 3GPP TS 25.212 v6.l0.0 (2006-12) (hierna: TS 125 212) dat
het multiplexen van diverse datastromen en de kanaalcodering beschrijft; 3GPP IS 25.213
v6.5.0 (2006-03) (hierna: IS 125 213) dat het spreiden en moduleren van data beschrijft en
3GPP IS 25.214 v6.1 1.0 (2006-12) (hierna: IS 125 214) dat het multiplexen van diverse
datastromen en de kanaalcodering beschrijft.
In de UMIS-standaard wordt communicatie van het basisstation naar het mobiele
2.17
station aangeduid als communicatie in de downlink richting (DL). Communicatie van het
mobiele station naar het basisstation wordt aangeduid als communicatie in de uplink richting
(UL). In zowel de uplink- als de downlink richting van het UMIS-systeem worden
meerdere soorten gegevens verstuurd. Naast de gebruikersgegevens verzendt en ontvangt het
mobiele station ook besturingsgegevens. Gebruikersgegevens en besturingsgegevens kunnen
over verschillende kanalen worden verstuurd; besturingsgegevens via besturingskanalen
(‘control channels’) en gebruikersgegevens via gegevenskanalen (‘data channels’).
2.1$
Elke mobiel station met UMIS-functionaliteit beschikt over zendmiddelen waarmee
datablokken worden verzonden over een uplink-kanaal. In figuur 1 van IS 125 213 wordt
(links) de verzameling ‘physical channels’ opgesomd die tezamen (rechts) een uplink-kanaal
vormen.
DPCCH
DPDCHs
Spreadin
-

HS-DPCCH
.

E-DPDCHs
E-DPCCH

Spreadin

÷jo
•

Spreadin

Figure 1: Spreading for uplink dedicated channels

De Enhanced-Dedicated Physical Data Channels (E-DPDCHs) van het uplink-kanaal
2.19
samen
zijn
met het Enhanced-Dedicated Physical Control Channel (E-DPCCH) in Release 6
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van de UMTS-standaard geïntrodttceerd als onderdeel van het zgn. HSUPA (High Speed
Uplink Packet Access)-protocol. HSUPA stelt een mobiel station in staat om gebruikersdata
(zoals bijvoorbeeld foto’s of filmpjes, die met het mobiele station zijn gemaakt) met hoge
snelheid te tiploaden naar het netwerk.
Volgens TS 125 212, paragraaf 4.8: “Data arrives to the coding ttnit inforin of a
2.20
maximum of one transport bÏock once every transmission time intervaÏ (TTI)” worden de data
die door het mobiele station via een of meer van de E-DPDCH kanalen naar het basisstation
worden verzonden, onderverdeeld in datablokken (‘transport blocks’). Tevens wordt in TS
125 212 voorgeschreven dat aan een datablok onder meer een CRC (Cyclic Redtindancy
Check) wordt toegevoegd bestaande uit 24 bits. CRC-bits zijn pariteitschecksymbolen (zie
2.11 hiervoor).

De datablokken worden in een vooraf vastgestelde tijdsperiode van 10 ms verzonden
2.21
via de (uplink) Enhanced-Dedicated Physical Data Channets (E-DPDCHs), zoals getoond in
figuur 2B van TS 125 211, waarin één dataframe van lOms wordt getoond bestaande uit 5
subframes met eLk drie ‘slots’. Elk dataframe bestaat derhalve uit 15 slots.
E-DPDCH

l

bits

Data,
T,

=

2560 chips, Nd,.

=

l02’ bits (k=0 .7)

-DPCCH

1 subtrame

=

2 ms
1 radio trame, Tf

=

tO ms

Figure 2B: E-DPDCH frame structure

In de UMTS-standaard wordt het conventionele vermogensbesturingsschema
2.22
toegepast. Ieder slot wordt in de downlink-richting steeds één TPC commando door het
basisstation aan het mobiele station verzonden. Dat gebeurt via de downlink DPCCH en is
geïllustreerd in figuur 9 van TS 125 211:
DPDCH

Slot#0

DPCC’H

-

-

-

DPDCH

Slot#1
One radio frame, I 10 ms

Figure 9: Frame strucwte for downlink DPCH

-

LDPCCH
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3GFF2-standaard
De CDMA2000-standaard is een mobiele telefonie standaard die met name in
2.23
Amerika en delen van Azië en Afrika wordt toegepast en die wordt gepubliceerd door de
standaardisatie Organisatie 3GPP2. Tot deze standaard behoorde het document 3GGP2
C.S0002 version 3.0 van 15 juni 2001, dat betrekking heeft op de ‘physical layer’ van het
draadioze netwerk, waarin onder meet besturingssignalen worden beschreven (hierna: de
3 GPP2-standaard).
2.24
Volgens de 3GPP2-standaard vindt communicatie van het mobiele station naar het
basisstation (aangeduid als ‘reverse link’) plaats over het Reverse CDMA Channel.
Verschillende kanalen worden tegelijkertijd verzonden. De structctur van het Reverse CDMA
Channel is weergegeven in het hieronder getoonde schema op pag. 2-5 7:

figure 2.1.3.1.1-1. Reverse CDMA Chaiinels Received at the Base Stafion

‘Reverse Pilot Channel’ is als volgt gedefinieerd: “An ztnmodtdated, direct-seqttence spread
spectrum signal transmitted con timtousty by a C’DPvL4 mobile station. A reverse pilot channel
provides aphase reference for coherent demodtdation and mctyprovide a means for signal
strength measurement”. Via dit kanaal zendt het mobiele station continu ‘pilot signals’ aan
het basisstation. Over het Reverse Dedicated Control Channel worden besturingsberichten
gestuurd en over het Reverse Fundamental Channel spraakberichten. Het Reverse
Supplemental Channel is in de 3GPP2-standaard gedefinieerd als: “A portion of a Radio
Configuration 3 through 6 Reverse Traffic Channel which operates in conjunction with the
Reverse Fttndamental Channel or the Reverse Dedicated Control Channel in that Reverse
Traffic Channel to provide higher data rate services, and on which higher-level data is
transmitted.” Over dit kanaal worden gebruikersgegevens (tekstberichten, foto’s, etc.)
gestuurd.
In de 3GPP2-standaard worden door het mobiele station steeds blokken met
2.25
gegevens (‘information bits’) en een pariteitschecksymbool aan het basisstation gestuurd.

12
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Zo’n blok wordt ook aangeduid met ‘frame’. Een frame kan een Lengte hebben van 20, 40 of
$0 ms. Een frame is opgedeeld in slots van 1.25 ms. Een frame van 2Oms bevat dus 16 slots.
Communicatie door het basisstation aan een mobiel station wordt in de 3GPP22.26
standaard aangeduid als ‘forward link’ en vindt plaats over het forward CDMA Channel. De
structtitir van het forward CDMA Channel is weergegeven in het hieronder getoonde schema
op pag. 3-6 van de 3GPP2-standaard.

0-1 Dedicated
Control
Channel

0-1 Fundaniental
Channel

Power Control
Subchannel

0-7 Suppiernental
Code Channels (Radio
Confïgurations 1-2(
V

0-2 Suppiemental
Channels (Radio
Configurations 3-

Fïgure 3.1.3d.1-1. Forward CDMA Channel Transmïtted by a Base Station

Het forward Power Control Subchannel wordt gebruikt om het zendvermogen van
2.27
het mobiele station te regelen, wanneer deze over het Reverse Traffic Channel verzendt.
Rulnick
2.28
Tot de stand van de techniek op de prioriteitsdatum van het octrooi hoort de
publicatie van Rulnick en Bambos, getiteld ‘Mobile power management for witetess
communication networks’, geptibliceerd in Wireless Networks 3 (1997) 3-14. De ‘abstract’
ltiidt als volgt:
“For fixed qua!ity-of-service constraints and varying channel inteiference, how
should a mob iie node in a wiretess network adjztst its transmitter power so that
energy consumption is minimized? Several transmission schemes are considered,
and optimal sohttions are obtainedfor channels with stationary, extraneous
interference. A simple dynamic power management aÏgorithm based on these
solzitions is developed. The algorithm is tested by a series ofsimulations, inchtding
the extraneous-interference case and the more general case where multiple, mutitally
interfering transmitters operate in a therefore highÏy responsive interference
environment. Power management is compared with conventional power controlfor
mode/s based on FDM4J’TDA.’L4 and cDA’L4 celtular networks. Resuits show
improved network capacity and stability in addition to substantially improved
battery life at the mobile terminals.”
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US 214
US 6,341,214 32 (hierna: US 214) is gepubliceerd op 22januari 2002 en behoort dus
2.29
ook tot de stand van de techniek voor het octrooi. Dit octrooischrift openbaart een
zend/ontvangstapparaat en een werkwijze voor de besturing van het zendvermogen.
2.30

De beschrijving van US 214 bevat de volgende passages:
“However, in the conventional reception/transm ission apparattis descried above, the
transmission power is controlled to be increased in the case where the reception
qttality decreases by the decrease of the reception level dite to the fading, or the like,
and to be decreased in the case of the good coininttnication qua? ity. In the case
where the reception level decreases due to the fading, It is necessaty to increase the
transmission level to tens ofdB to transmit, which requires a transmission amplijier
to have a large dynamic range. However, especially in the mobile station, the
requirementsfor a battery life and specflcation on ampijfiers have become severe,
which makes it dfficttlt to itse an amp? (fier with the large dynamic range. In
addition, the increase of the level makes the instant inteiference (to signals of other
users) high in the DMA coinmitnication.” (kolom 2, t. 19—34)
“Thzts, according to the first embodiment, since the transmission power control
inversely corresponding to reception qztality is peïforined along with interleaving,
error correction and so on, the averaged transmission power can be reduced.
Therefore, the battery saving of the mobile station is achieved more than the
conventional apparatuses and the peak transmission power is sztppressed. That
aÏlows moderating of the spec(fication of ampl(fiers, further redt(cing of the cost and
power consumption of the transinission/reception apparatus. In addition, it is
possible to improve the system capacity more than the conventional constittttion
because the decrease of the averaged transmission power results in the decrease of
interference (vohune,) in the cD!vL4 system.” (kolom 6, r. 6-19)

US 821
2.31
Ook tot de stand van de techniek behoort US 2003/005882 1 Al (hierna: US 821),
gepubliceerd op 27 maart 2003. Ook daarin wordt een vermogensbesturingssyteem voor
gebruik binnen een CDMA-systeem geopenbaard.
2.32

De ‘abstract’ van US 821 luidt als volgt:
“Methods and apparatuses for a closed-loop power control in a code-division
mttltiple-access communication system wherein both received signal quaÏity and
communication channel quality are used to determine appropriate transmitter
power, and transmission may be suspended when a channel quality metric, such as
by short-termfading, degrades below a preset minimum threshold, or when a
commanded transmitter power exceeds a preset maximum threshold, and wherein the
transmitter power is controlled to mitigatefading ffects so that received signal
quality inetric, sttch as by the average received signal power or by the average
received SIR over a control cycle, approaches apreset desired level, and by
momentarily suspending a remote terminal, overall system capacity and throttghput
may be enhanced.”

14
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Bij US $21 behoren onder meer de navolgende figuren en daarop betrekking hebbende
passages uit de beschrijving:
Figuur 1:
—1ai
CondWcn A

Condtr A

l3
—

[0047] FIG. 1 is a state diagram showing a power control
process in accordance with the methods and systems con
sistent with the present invention. Referring to FIG. 1, in a
normal transmission mode 101, a quality metric of a corn
munication channel meets or excecds a preset threshold, or
a commanded transmitter power does not exceed a preset
maximum value. In other words, the commanded transmitter
power is equal to or less than the preset maximum value
during normal transmission mode 101. The transmitter
power is set according to a power control command (CMD).
A Condition A 103 occurs when the quality metric of the
communication channel fails to meet or exceed the preset
threshold, or wben the commanded transmitter power
exceeds the preset maximum value. An inverse of Condition
A104 occurs when the quality metric of the communication
channel meets or exceeds the present threshold, or when the
commanded transmitter power does not exceed the preset
maximum value. When Condition A 103 occurs, thë CDMA
wireless system of the present invention switches from
normal transmission mode 101 to a transmission suspended
mode 102 until the inverse of Condition A 104 occurs.

Zaaknummer: 200.219.487/01

t,,nmd

T

fr0 Sfl,I

TCO 220

FG. 7A

figuur 7B:

[0080) FIG. 7B is a flow chart for TSU 202 consistent
with the embodiment shown in FIG. 7A. Referring to FIG.
7B, the transmission mode is initially set to “normal” (step
701). 1f the transmitter power level is less than a calculated
tbreshold, i.e. TP[k]l0o xY0x wherein Y0 is a predefined
number, then switch 203 is closed (step 703) and the system
remains in the normal transmission mode (step 701). 1f the
transmitter power level exceeds the calculated threshold, i.e.
TP[k]>10°’°” (step 702), switch 203 is opened (step
704) to suspend transmission (step 705) and freeze the value
of TP[k]. Transmission remains suspended (step 705) and
the value of TP{k] rem ains constant nu til a CMD Iess than
zero is received, indicating that required transmitter power
is within an acceptable range, i.e. TP{k1lOo.Tx0. Hence
suspension of transmission terminates when switch 203 is
closed (step 703) and the system retums to the “normal”
operation (step 701).
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achtergrond van het geschil
Philips heeft (onder meer) EP 51 1 en twee andere octrooien (EP 1 440 525 (EP 525)
2.33
en EP 1 685 659 (EP 659) waarover eveneens procedures tussen partijen aanhangig zijn),
aangemeld als essentieel voor (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard (ook wel
aangeduid met 3.5G of 3G+) en voor de LTE (“Long-Term Evolution)-standaard (4G) voor
mobiele communicatie. Philips heeft zich er schriftelijk toe verbonden deze octrooien op
eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden in licentie te geven,
overeenkomstig ETSI’ s IPR Policy.
Bij brief van 13 oktober 2014 heeft Philips haar UMIS- en LTE-octrooiportfolio
2.34
en licentieprogramma bij Wiko onder de aandacht gebracht, zich daarbij op het standpunt
stellend dat Wiko diverse mobiele communicatie-apparaten fabriceert of verhandelt die
inbretik maken op één of meer van haat UMTS/LTE-octrooien. Een licentieovereenkomst is
niet tot stand gekomen.
Philips heeft ook in Duitsland en Frankrijk inbreukprocedures tegen Wiko (of een
2.35
groepsmaatschappij) aanhangig gemaakt. In Engeland heeft zij ter zake van inbreuk op EP
5 11 een procedure aanhangig gemaakt tegen Asus- en HTC-vennootschappen. In die
procedure is op 19juli 2018 tiitspraak gedaan. De Engelse rechter achtte EP 511 (volgens
conclusie 10 van het tweede hulpverzoek) nieuw en inventief in het licht van de 3GPP2standaard. In Nederland is een parallelle procedtire aanhangig tussen Philips en diverse Asus
vennootschappen.
3.

Het geschil in eerste aanleg en in hoger beroep

In eerste aanleg vorderde Philips, kort weergegeven, een inbretikverbod, een
3.1
verklaring voor recht dat de producten van Wiko onder de beschermingsomvang van EP 511
vallen, opgave van afnemers, recail, vernietigig van voorraad en promotiemateriaal, een en
ander op straffe van een dwangsom, schadevergoeding en/of winstafdracht, opgave van
behaalde winst en veroordeling van Wiko in de volgens artikel 1019h van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten, alles voor zover mogelijk
met uitvoerbaar bij voorraad verklaring.
Wiko heeft verweer gevoerd en in reconventie gevorderd dat EP 511, althans de door
3.2
Philips ingeroepen conclusies daarvan, wordt vernietigd, met veroordeling van Philips in de
proceskosten volgens 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad.
3.3
De rechtbank heeft de vorderingen van Philips in conventie afgewezen en in
reconventie het Nederlandse deel van EP 511 vernietigd, met veroordeling van Philips in de
proceskosten ex artikel 1019h Rv (in conventie en reconventie). In het bestreden vonnis heeft
de rechtbank verwezen naar r.o. 4.2 t/m 4.12 van het eveneens op 22 maart 2017 gewezen
vonnis in de zaak met rolnummer C/09/512839/HA ZA 16-712 ttissen Philips als eiseres in
conventie en gedaagde in reconventie, en drie Asus-vennootschappen als gedaagden in
conventie en eiseressen in reconventie.
Philips komt in beroep van deze beslissingen van de rechtbank en vordert
3.4
vernietiging van het vonnis en, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, haar
vorderingen alsnog toe te wijzen en de vorderingen van Wiko alsnog af te wijzen, met
veroordeling van Wiko in de kosten van beide instanties overeenkomstig artikel 1019h Rv.
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Ter zitting heeft Philips laten weten zich primair te beroepen op haar tweede
3.5
huipverzoek en subsidiair op haar derde huipverzoek, onder de voorwaarde dat deze
toelaatbaar worden geacht en de door Wiko daartegen aangevoerde bezwaren worden
verworpen. Indien die voorwaarde niet wordt vervuld, beroept Philips zich primair op de
conclusies van het octrooi zoals verleend en subsidiair op het eerste hulpverzoek.
3.6
Wiko heeft de gestelde inbreuk en de geldigheid van de door Philips ingeroepen
conclusies (ook die volgens het tweede en derde huipverzoek) bestreden. Daartoe heeft zij,
voor zover van belang, aangevoerd dat de conclusies
(i)

niet nieuv. zijn ten opzichte an
(a)
de 3GPP2-standaard;
(b)
Rulnick,
(c)

US214,

(d)

(ii)

het door Philips gedane voorstel TSGR1#l 1(00)0314 ingediend eind februari
/ begin maart 2000 (hierna het Philips-Voorstel),
niet inventief zijn uitgaand van
(a)
de 3GPP2-standaard
in combinatie met de algemene vakkennis op de prioriteitsdatctm;
(i)
(ii)
in combinatie met US $21;
in combinatie met Rulnick;
(iii)
(b) Rulnick;
(c) de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum;
(d) een van de in het kader van nieuwheid aangevoerde doctimenten, al dan niet in
combinatie met elkaar.

Ten slotte heeft Wiko de inbreuk bestreden en aangevoerd dat Philips geen recht
3.7
heeft op een inbreukverbod, ook als wel inbreuk zou worden gemaakt op een geldig octrooi,
omdat Philips EP 511 heeft aangemeld als standaard-essentieel voor de UMTS-standaard en
zij de daaraan yerbonden contractuele en mededingingsrechteljke verplichtingen niet is
nagekomen (het frand-venveer).
4.

De beoordeling

uitleg van EP 511 en het tweede huipverzoek
Er is geen verschil van mening over de voor het onderhavige octrooigeschil relevante
4.1
gemiddelde vakman. De relevante vakman is een ingenieur op het gebied van de
telecommunicatie die kennis heeft op het gebied van het draadloze deel van een
telecommunicatienetwerk tussen een basisstation en een mobiele telefoon en de wijze van
communicatie daartussen. De op de prioriteitsdatum gepubliceerde op
telecommunicatienetwerken betrekking hebbende standaarden waaronder de UMIS en
3GPP2-standaarden behoren tot zijn algemene vakkennis.
4.2
Partijen hebben op een aantal punten een verschillende opvatting over de wijze
waarop de gemiddelde vakman het octrooi zou lezen. Het hof overweegt daaromtrent als
volgt.

1$
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‘within the predetermined time period’
4.3
Met de term ‘predetermined time period’ wordt blijkens de beschrijving en
conclusies, in overeenstemming met de algemene vakkennis, de tijd waarin een datablok
wordt verzonden aangeduid, een ‘dataframe’ of kortweg ‘frame’ dcis. Niet ter discussie is dat
volgens de conclusies van het bveede (en derde) huipverzoek de aanpassingen van het
datazendvermogen op basis van het eerste en het tweede criterium plaatsvinden binnen de
‘predetermined time period’ van verzending van het datablok en derhalve binnen één frame
(zie par. 26 AMnC).
tijdelijke uitzondering op het conventionele vermogensbestttringsscheina
Philips stelt dat de uitvinding volgens het octrooi ziet op een tijdelijke uitzondering
4.4
besturingsschema. Wiko heeft dat bestreden. Zij erkent dat dit wel uit
conventionele
het
op
de figuren kan worden afgeleid, maar wijst erop dat in de conclusies geen kenmerk is
opgenomen dat het volgen van het conventionele vermogensbesturingsschema vereist. Het
hof verwerpt het standpunt van Wiko. Gelezen in samenhang met de beschrijving en de
figtiren zou de vakman de conclusies zo begrijpen, dat de daarin beschreven uitvinding
betrekking heeft op een tijdelijke tiitzondering op het conventionele schema en ten doel heeft
om een oplossing te bieden voor de (tijdelijke) problemen die zich daarbij voordoen, te
weten dat bij een (zeer) slechte kanaalkwaliteit het excessief verhogen van het
zendvermogen extreem veel energiegebruik vergt wat nadelig is voor de batterij terwijl
bovendien bij het excessief verhogen van het zendvermogen interferentie optreedt— wat
nadelig is voor de efficiëntie van het systeem omdat andere mobiele stations worden
‘overschreeuwd’ en het basisstation andere mobiele stations daardoor minder goed kan
ontvangen.
—

—

4.5
De oplossing volgens het octrooi bestaat daarin dat het station dat uitzendt (derhalve
het mobiele station bij verzending van data over een uplink kanaal) is toegerust met
regelmiddelen die ervoor zorgen dat bij ontvangst van een indicatie van verslechtering van
de kanaalkwaliteit (bijvoorbeeld een TPC-up commando, vgÏ. conclusies 9 en 10) volgens
een eerste criterium (bijvoorbeeld bij opvolging waarvan het datazendvermogen boven een
vooraf bepaalde limiet zou komen, vgl. conclusies 9 en 10) het mobiele station het
datazendvermogen in plaats van verhoogt volgens het conventionele
vermogensbesturingsschema,juist verlaagt (naar niveau Pi op tijdstippen 1, 3 en 5 in figuur
4). Indien het mobiele station daarna een indicatie van verbetering van de kanaalkwaliteit
ontvangt (bijvoorbeeld een TPC-down commando) volgens een tweede criterium
(bijvoorbeeld wanneer het zendvermogen van het blijvend vermogensbestuurd uitgezonden
besturingssignaal gelijk wordt aan of lager wordt dan het vermogen dat het had toen aan het
eerste criterium werd voldaan, vgl. conclusie 12) zal het mobiele station het
datazendvermogen, in plaats van verlagen volgens het conventionele
vermogensbesttiringsschema,juist weer verhogen (naar niveau P2 op tijdstippen 2, 4 en 6 in
figuur 4). De gemiddelde vakman zal begrijpen dat daarna weer een situatie is bereikt waarin
zich geen problemen meer voordoen, zodat het conventionele vermogensbesturingsschema
weer kan worden vervolgd, zoals ook is te zien in figuur 4 waar in de periodes véér t1, tussen
t2 en t3, tussen t en t5 en na t6 sprake is van een inverse relatie tussen de kanaalkwaliteit en
het datazendvermogen. (vergelijk figuur 2 en figuur 3, waarvan figuur 4 een bewerking is,
weergegeven in 2.6 hiervoor). De gemiddelde vakman begrijp dat ook uit paragraaf 34 van
de beschrijving “The second criterion, for determining when to increase the transmit power
and f appropriate resume the full tracking of the variations in channel quaÏity by the
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transmit power level, (...)“ (onderljning toegevoegd). De woorden ‘ifappropriate’ zal de
vakman, in context gelezen, begrijpen als: in alle gevallen, behalve als (opnieuw) de
drempelwaarde overschreden dreigt te worden (en een volgend ‘eerste criterium’ zich
aandient).
Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman conclusie 1 derhalve zo
4.6
begrijpen dat de daarin beschreven maatregelen bij gebruik van het conventionele
besturingsschema een oplossing bieden voor het probleem dat een mobiel station bij een
slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog transmissievermogen gaat verzenden, door
het mobiele station te voorzien van regelmiddelen die het in staat stellen tijdelijk af te wijken
van het conventionele besturingsschema, namelijk gedurende de periode tussen de toepassing
van het eerste en het tweede criterium, op basis waarvan het mobiele station het
datazendvermogen bij ontvangst van een TPC-up commando verlaagt respectievelijk bij
ontvangst van een TPCdown commando verhoogt. Dat Wiko dit ook zelf zo heeftbegrepen
volgt uit par. 119 CvA/CvErec waar zij (met betrekking tot conclttsie 9) opmerkt: “Volgens
het octrooi behoeft het basisstation niet te ii’orden aangepast, maar kan het basisstation TFC
commando’s ojpower control bits blijven versturen volgens de stand van de techniek. In de
alternatieve implementatie moet echter wel Ïiet mobiele station worden aangepast door de
TPC commando’s of de power control bits te duiden als indicaties van de signaaÏhvaliteit en
de eerste en tweede criteria toe te passen.” Dat conclusies 1 tot en met 9 niet het gebruik van
TPC commando’s voorschrijven, maar ook zien op het gebruik van andere
kwaliteitsindicatoren bijvoorbeeld een ‘signal quality measurement’ door het mobiele
station van de kwaliteit van een door het basisstation verzonden (downlink) signaal doet
daaraan niet af. Dit is een uit de stand van de techniek bekende (ook in de 3GPP2-standaard
toegepaste) variant van kanaalkwaliteitsmeting, aangeduid als ‘open loop power control’ die
in een conventioneel besturingsschema kan worden toegepast, zoals ook in paragraaf 23-25
van de beschrijving uiteengezet.
—

—

Uit het voorgaande volgt dat het standpunt van Wiko dat conclusie 1 zich ook zou
4.7
uitstrekken tot de situatie waarin het datazendvermogen wordt verhoogd bij verbeterende
kanaalkwaliteit en wordt verlaagd bij verslechterende kanaalkwaliteit, zonder dat het
conventionele vermogensbesturingsschema wordt toegepast niet als juist kan worden
aanvaard. In een dergelijke uitleg zou de toepassing van een eerste en tweede criterium
bovendien zinledig zijn, terwijl voorts bij steeds verbeterende kanaalkwaliteit en dus steeds
hoger zendvermogen daarmee geen oplossing tvordt geboden voor het probleem dat het
octrooi beoogt op te lossen: het voorkomen dat het mobiele station met een excessief
vermogen gaat uitzenden. Nu het standpunt van Wiko ter zake van de uitleg van EP 511
wordt afgewezen, behoeft op het bezwaar van Philips dat de bij AMnC aangevoerde
stellingen van Wiko op dit punt in strijd zijn met de ter comparitie gemaakte procesafspraken
(voor zover het conclusie 1 betreft) dan wel in strijd met de twee-conclusieregel (voor het
zover het conclusies 9, 10 en 12 betreft), niet te worden beslist.
(on)duideljkheid tweede hzdpverzoek
Wiko heeft de geldigheid van de conclusies volgens het tweede hulpverzoek
4.8
bestreden omdat deze, met name gelet op de zinsnede ‘at a lower power level’, volgens haar
onduidelijk zijn en derhalve in strijd met artikel 84 Europees Octrooiverdrag (EOV) resp. 25
Rij ksoctrooiwet (ROW), omdat iedere referentie ten opzichte waarvan het zendvermogen
van het datablok lager is ontbreekt. Daardoor is onduidelijk of daarmee het zendvermogen
wordt bedoeld waarmee het datablok wordt verzonden vlak voordat aan het eerste criterium
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wordt voldaan, of het zendvermogen nadat het is gereduceerd, dan wel het zendvermogen dat
zou zijn gehanteerd als er geen redtictie had plaatsgevonden, of nog een ander zendvermogen
(zie par. 20 MvA).
4.9
Het hof verwerpt dat standpunt. Conclusie 1 heeft betrekking op de aanpassing van
het zendvermogen van een datablok, binnen de vooraf bepaalde tijdsperiode voor verzending
daarvan (een ‘frame’). Concltisie 1 schrijft voor dat als aan een eerste criterium voor het
verlagen van het datazendvermogen is voldaan, het mobiele station dat datazendvermogen
verlaagt en wanneer binnen diezelfde periode, datzelfde frame, is voldaan aan een tweede
criterium voor het verhogen van het datazendvermogen, dat het mobiele station dat
datazendvermogen weer zal verhogen. Tussen het voldoen aan het eerste en het tweede
criterium wordt de verzending van het datablok voortgezet op een lager zendvermogen.
Reeds gelet op de zinsnede ‘between the times of the first and second criteria being
niet’ zal de gemiddelde vakman begrijpen dat wordt gedoeld op de situatie nâ het intreden
van het eerste criterium en derhaLve nadat het zendvermogen op basis daarvan is verlaagd en
voor het intreden van het tweede criterium op grond waarvan het datazendvermogen weer zal
worden verhoogd. Hij vindt voor die lezing bevestiging in paragraaf 30 van de beschrijving:
“During operation ofthefirst radio station after decreasing the data transinit power
following the first criterion being iiiet and before the second criterion is met, the
transmnission power may be either (cm,) switched off (b,) continued at a reduced and constant
level, or (‘c,) continued at a reduced and variable level, to some extent frackimzg variations in
channel qttality.”
4.10

4.11
In figuur 4 wordt getoond dat het datazendvermogen in de periodes ti-t2, t3-t4 en t5-t6
is gedaald tot P1. Uit paragraaf 26 van de beschrijving begrijpt de gemiddelde vakman dat de
verlaging op t1, t3 en t5 plaatsvindt op basis van toepassing van het eerste criterium. Het
standpunt van Wiko dat figuur 4 de lezing toelaat dat op een verlaging wordt gedoeld ten
opzichte van het vermogensniveau dat het signaal zou hebben gehad wanneer het eerste
criterium niet zou zijn toegepast (par. 74 AMnC) kan niet worden gevolgd. Voor een
dergelijke lezing bieden conclusie noch beschrijving enig aanknopingspunt. Daarin wordt
slechts gesproken van een verlaging op basis van het eerste criterium, zodat met ‘lager’
niveau evident wordt gedoeld op lager dan het niveau véôr toepassing van dat criterium.
Wiko heeft niet op enige passage uit de beschrijving gewezen op grond waarvan de
gemiddelde vakman van haar lezing zou uitgaan.
Dat de gemiddelde vakman zou uitgaan van de zojuist genoemde lezing van Wiko
4.12
kan ook niet worden aangenomen gelet op doel en strekking van de uitvinding volgens het
octrooi. Daarmee wordt immers beoogd dat wordt voorkomen dat het mobiele station met
een excessief hoog vermogen gaat uitzenden. Dat wordt bewerksteLligd door het niveau van
het datazendvermogen op het punt waar is voldaan aan een eerste criterium (in figuur 4
aangegeven met respectievelijk ti, t3 en ts) juist te verlagen. Op dat punt ligt de omslag van
het verhogen van het datazendvermogen volgens het principe van het conventionele
vennogensbesturingsschema naar het verlagen van het datazendvermogen volgens de
maatregelen van de conclusies van het tweede hutpverzoek, in afwijking van het
conventionele vermogensbesturingsschema. De gemiddeLde vakman zal dat omstagpunt
daarom beschouwen als het relevante referentiepunt ten opzichte waarvan een verlaging
plaatsvindt. Hoe hoog het datazendvermogen geweest zou zijn indien het eerste criterium
niet zou zijn toegepast, is voor de uitvinding van geen enkel belang. Dat niveau ligt immers
béven het niveau waarop wordt voldaan aan het eerste criterium en de maatregelen volgens
—

—

—
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de conclusies zijn er nu juist op gericht te vermijden dat dat hogere niveau van het
zendvermogen wordt bereikt.
Aldus is het naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde vakman, gelet op de
4.13
bewoordingen van de conclusie, gelezen in samenhang met de beschrijving en de figuren,
duidelijk dat met ‘lower power level’ wordt verwezen naar het zendvermogen nâ toepassing
van het eerste criterium voor het verlagen van het zendvermogen en véér toepassing van het
tweede criterium voor het verhogen van het zendvermogen. Het woord ‘lower’ zal daarbij
worden begrepen als lager dan het niveati van het zendvermogen voorafgaand aan de
toepassing van het eerste criterium op basis waarvan het is verlaagd.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de onduideljkheids-bezwaren van Wiko
4.14
tegen het tweede hutpverzoek worden afgewezen. Andere redenen waarom het tweede
huipverzoek niet toelaatbaar zou zijn zijn doorWiko niet voldoende gemotiveerd
aangevoerd. Bij die stand van zaken zal, gelet op hetgeen hiervoor in 3.5 is vermeld, bij de
beoordeling van de door Wiko opgeworpen geldigheidsbezwaren primair worden uitgegaan
van de conclusies volgens het tweede hulpverzoek. Waar hierna wordt gesproken over (de
conclusies van) het octrooi wordt daarmee gedoeld op de conclusies volgens het tweede
hulpverzoek, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
nieuwheid
(1) (a) de 3GPP2-standuard
Wiko stelt zich op het standpunt dat de 3GPP2-standaard alle kenmerken van
4.15
conclusie 1 direct en ondubbelzinnig openbaart, zodat dit document in de weg staat aan de
nieuwheid van het octrooi.
4.16
Wiko stelt daartoe dat in de 3GPP2-standaard wordt geopenbaard dat het
datazendvermogen van het Reverse Suppiemental Channel (of een van de andere code
channels genoemd in de passage op pag. 2-47, te weten het Reverse fundamental Channel of
de Reverse Dedicated Control Channel hierna wordt kortheidshalve verder alleen het
Reverse Suppiemental Channel genoemd) onmiddellijk derhalve op slotbasis kan én moet
worden verlaagd, zodra het mobiele station bij opvolging van een power control bit in de
situatie zou komen dat deze “is unable to transmit at the requested output power levet’
(hierna ook kortweg aangeduid als ‘unable’ is) zoals vermeld op pag. 2-47 van de 3GPP2standaard (zie 4.21 hierna). In het bijzonder zou dit volgens Wiko volgen uit de voorwaarde
van de laatste zin van de bewuste passage, dat het zendvermogen van het Reverse Pilot
Channel in overeenstemming blijft met de per slot ontvangen power control commands.
Voorts zou het datazendvermogen op het Reverse Suppiemental Channel ook weer worden
verhoogd zodra daarvoor de mogelijkheid ontstaat doordat de kanaaikwatiteit verbetert en
het zendvermogen van het Reverse Pilot Channel in overeenstemming met ontvangen power
control commands weer wordt verlaagd. Volgens Wiko volgt dat uit pag. 2-53 dat
voorschrijft dat de vastgestelde offset (ratio) moet worden gehandhaafd (zie 4.30 hierna). Die
offset zou de gemiddelde vakman zien als een ‘default’ offset, waarvan kan worden
afgeweken in de situatie dat het mobiele station ‘unable’ is als bedoeld op pag. 2-47 en
waarnaar moet worden teruggekeerd zodra die situatie zich niet langer voordoet.
—

—

—

4.17
Het hof is met Philips van oordeel dat deze lezing van Wiko niet logischerwijs en
zeker niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de 3GPP2-standaard. Daartoe wordt als volgt
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overwogen.
Partijen zijn het erover eens dat de 3GPP2-standaard gebruik maakt van het
4.18
conventionele vermogensbesturingsschema. Dit is beschreven op pag. 2-46 in paragraaf
2.1.2.3.2 “Closed Loop Output Power”. Daarin is onder meer de volgende passage
opgenomen:
“For closed loop correction on the Reverse Traffic Channel ‘with respect to the open
loop estimate,, the mobile station shail adjust its mean ozttput power level in
response to each valid power control bit (see 3.1.3.1.10) receivedon the forward
fztndamental Channel or the forward Dedicated Control C’hanneî’
In paragraaf 3.1.3.1.10 “Forward Power Control SubchanneP’ van de 3 GPP2-standaard is
bepaald dat het basisstation iedere 1.25 ms de signaalsterkte van het mobiele station meet en
aan de hand daarvan de waarde van de ‘power control bit’ bepaalt. Zo’n bit (power control
command) wordt iedere 1.25 ms (dus per slot) door het basisstation aan het mobiele station
verzonden. Per 2Oms frame ontvangt het mobiele station 16 power control commands. Met
een ‘0’-bit wordt een commando aan het mobiele station gegeven dat het de ‘mean output
power level’ dient te verhogen, een ‘1 ‘-bit geeft aan dathet ‘mean output power level’ dient
te worden verlaagd. In reactie op iedere ontvangen power control bit past het mobiele station
zijn ‘mean output power level’ aan.
4.19
Op pag. 2-34 van de 3GPP2-standaard is onder het hoofdstuk “2.1.2 Power Output
Characteristics” de volgende paragraaf opgenomen:

“2.1.2.1 A’faximunz Otttput Power
(...) The mobile station shaÏl not exceed the maximum specfiedpower levels tinder
any circztmstances.”
Ter zitting heeft Wiko verduidelijkt dat dit gedefinieerde maximum een regtilatoire limiet
betreft, een wettelijk voorschrift. Verhoging boven deze limiet mag niet.
Daarnaast heeft ieder mobiel station een limiet waarboven het zendvermogen f’siek
4.20
niet meer kan worden verhoogd vergelijkbaar met het maximctm volume van een radio.
Verhoging boven deze limiet kan niet.
—

Aan het eind van paragraaf 2.1.2.3.2 “CÏosedLoop Output Power” (zie 4.1$
4.21
hiervoor) is op pag. 2-47 de volgende passage opgenomen:
“For the Reverse Traffic Channel witÏi Radio Configtiration 3 through 6, f the
mobile station is ttnable to transmit at the reqztested output power level, It shaÏl
redttce the data rate on the Reverse FzmdamentaÏ C’hannel, or reduce the
transmission power or termmate transmission on at least one oJtheJoÏlowing code
channels that are active: the Reverse Fundamental Channel, the Reverse
$upplemental Channels, or the Reverse Dedicated Control Channel. The mobile
station shali perforin this action not later than the 20 msframe boundary occurring
no later than 40 ms after determining that the mobile station is unable to transmit at
the requested output power level. The mob iie station shottid attempt to reduce the
transmission power, the data rate, or terminate fransmission first on the code
channel with the lowestpriorüy. The mobile station shali transmit at the commanded
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outp ztt power level on the Reverse Pilot Channel.”
Deze passage ziet derhalve op de situatie dat op grond van een door het basisstation
verzonden power control bit aan het mobiele station de opdracht wordt gegeven het
zendvermogen te verhogen, maar het mobiele station niet in staat is (‘unable’) op het
verzochte niveau uit te zenden (‘to transmit at the requested output power level’).
4.22
Partijen twisten over de vraag wat precies onder ‘unable’ moet worden verstaan, in
het bijzonder of de gemiddelde vakman daaronder ook een ‘zachte grens’ zou begrijpen (naar
het hof begrijpt door de fabrikant in het mobiele station softwarematig ingesteld) die (ook
fysiek) nog overschreden kan worden. Daarop zal hierna (in 4.53) nader ingegaan worden.
Partijen zijn het er wel over eens dat de situatie waarin het mobiele station ‘unable’ is in de
zin van de hiervoor geciteerde passage zich in elk gevat voordoet indien de mobiele telefoon
fysiek niet meer in staat is het zendvermogen verder te verhogen (zie 4.20 hiervoor) en dat de
gemiddelde vakman dat ook zo zou begrijpen.
4.23
De passage op pag. 2-47 uit de 3GPP2-standaard voorziet in drie mogelijkheden voor
de actie die moet (‘shall’) worden ondernomen als de situatie zich voordoet dat het mobiele
station ‘unable’ is:
het verlagen van de datasnelheid op het Reverse Fundamental Channel; of
(i)
(ii)
het verlagen van het transmissievermogen op ten minste een van de volgende codekanalen die actief zijn: het Reverse fundamental Channel, de Reverse Supplemental
Channels, of het Reverse Dedicated Control Channel; of
(iii)
het beëindigen van de transmissie op ten minste een van die kanalen.
4.24

Tevens is een tijdslimiet gespecificeerd wanneer die actie moet worden tiitgevoerd:

“The mobile station shaliperform this action not later than the 20 msframe
boztndary occztrring no later than 40 ms after determining that the mob iie station is
itnable to transmit at the requested outp ztt power level.”
Partijen verschillen van mening hoe die zin door de gemiddelde vakman op de
prioriteitsdatum zou worden begrepen. Daarnaast hebben zij een fundamenteel andere
opvatting over de vraag wanneer moet zijn voldaan aan de laatste zinsnede van de passage:
“The mobile station shall transmit at the commanded output power level on the Reverse Pilot
Channel.” Hierop wordt hierna (in 4.32 e.v.) teruggekomen.
4.25
Er is geen verschil van mening tussen partijen dat de actie genoemd in 4.23 onder (i)
alleen kan plaatsvinden op een framegrens. Partijen verschillen van mening over wanneer en
hoe de hiervoor onder (ii) en (iii) genoemde acties kunnen en moeten plaatsvinden. Ook
daarop wordt hierna (in 4.32 e.v.) teruggekomen.

4.26
In paragraaf 2.1.2.3.3.2. “Code Channel OutputPowerfor Reverse Traffic Channel
with Radio Configuration 3, 4, 5, or 6” op pag. 2-49 is bepaald dat het zendvermogen van het
Reverse fundamental Channel, het Reverse Supplemental Channel en het Reverse Dedicated
Control Channel zal worden vastgesteld gerelateerd aan (‘relative to’) het zendvermogen van
het Reverse Pilot Channel. Het mobiele station moet ieder van de Reverse fundamental
Channel, Reverse Supplemental Channel en Reverse Dedicated Control Channel uitzenden
op een vermogen berekend volgens navolgende formule:
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“The rnobiÏe station shail set the ozttpttt power of the Reverse Fztndarnental Channel,
the Reverse $upplernental Channel, and the Reverse Dedicated Control Channel
relative to the ozttpzit power of the Reverse Pilot Channel. The mobile station shali
transmit each of the Reverse Fztndamental Channel, Reverse $upplernental Channel,
and Reverse Dedicated Control Channel at an outpztt power given by
mean code channel otitput power (‘dB!n,)
mean pilot channel outpttt power (dBrn,
+ 0.125 x (Nominal Attribute Gain/Rate, frame Ditration, Coding]
+ Attribute Adjustment Gain[Rate, frame Duration, Coding/
+ ReverseChannelAdjustmentGain[ChannelJ
MttltipleChannelAdjttstmentGain[Channel]
+ RLGAINTRAfFICPILOTs
+ RLGAINSCHPILOT[Channel]s).
—

where Channel identfies the Fundamental Channel, the Dedicated Control Channel,
and each Suppiemental Channel.”
4.27
Indien het zendvermogen (de mean output power level) van het Reverse Pilot
Channel wordt aangepast ten gevolge van een ontvangen power control bit (zie 4.18
hiervoor), dan dient het zendvermogen van ieder van de actieve Reverse Traffic Channels te
worden aangepast met inachtneming van deze formule, derhalve in directe relatie tot het
zendvermogen van het Reverse Pilot Channel. Deze relatie, of ratio, van het zendvermogen
van een Reverse Traffic Channel tot dat van het Reverse Pilot Channel wordt ook wel
aangeduid als de ‘offset’ of de ‘traffic-to-pilot’ (TIP) ratio. Met de offset wordt de optimale
verdeling van het beschikbare zendvermogen tussen het Reverse Pilot Channel en de Traffic
Channels bereikt. De in de hiervoor weergegeven formule opgenomen variabelen kunnen
alleen op framebasis worden aangepast, zoals ook verklaard door de partijdeskundige aan de
zijde van Wiko, William 0. Camp (hierna: Camp): “None of those terms can change dttring
aframe period” (par. 21 2 verklaring).
4.28
Zoals blijkt uit de hiervoor weergegeven formule op pag. 2-49, is de Nominal
Attribute Gain een belangrijke variabele voor het bepalen van de offset. De waarde daarvan
is afhankelijk van de datasnelheid (‘data rate’) en wordt door het mobiele station bepaald op
basis van de Reverse Link Nominal Attribute Gain Table die is opgenomen op pag. 2-51 en
2-52 van de 3GPP2-standaard en waarvan een deel hieronder is opgenomen. Met ‘target
error rate’ wordt aangegeven welk percentage van de te verzenden data maximaal verloren
mag gaan. ‘Convolutional’ is een foutdetectiecode die pariteitschecksymbolen genereert.
Table 2.1.2.3.3.2-1. Reverse Link Nomfnal Attrfbute Gafn Table (Part 1
of 2)
Data Rate
(bps)

Frame
Lengtli (ms)

Coding

1,200

80

1,350
1,500

Nominal_
Attrfbute

Pflot_
Reference

Target Error

Convolutional

—56

0

0.05

40

Convolutional

—54

0

0.05

20

Convolutional

—47

0

0.01

Rate7
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1,800

20

Convolutional

—42

3

0.01

1,800

40 or 80

Convolutional

—45

3

0.05

2,400

40 or 80

Convolutiorial

—30

0

0.05

2,700

20

Convolutional

—22

0

0.01

3,600

20

Convolutional

—13

3

0.01

3,600

40 or 80

Convolutional

—17

3

0.05

4,800

20

Convolutional

-2

0

0.01

4,800

40 or 80

Convolutional

-3

0

0.05

7,200

20

Convolutional

15

3

0.01

7,200

4Oör80

Cöö1tïtiöhI

10

3

0.05

(...)
4.29

Volgens pag. 2-49 is deze Table opgeslagen in het geheugen van het mobiele station:

“The mobile station shali maintain a Reverse Link Nominal Attribttte Gain Table
containing the nominal Reverse fztndamentaÏ Channel, Reverse SuppleinentaÏ
Channel, or Reverse Dedicated Control Channel power relative to the Reverse Pilot
Channel powerfor each transmission rate, frane duration, and coding rate
sztpported by the mobile station”.
Uit de tabel en voomoemde passage volgt dat het zendvermogen en de datasnelheid van een
Reverse Traffic Channel aan elkaar zijn gerelateerd. Voor verzending met een lagere
datasnelheid is minder zendvermogen nodig. In de tabel komt dat tot uitdrukking doordat een
lagere datasnelheid is gekoppeld aan een lagere Nominal Aftribute Gain, wat leidt tot een
lager zendvermogen. Om met dezelfde betrouwbaarheid (error rate) te kunnen blijven
verzenden bij een lager zendvermogen zal derhalve de datasnelheid eveneens verlaagd
moeten worden (zie ook par. 75 en 103 PA Wiko).
4.30

Op pag. 2-53 van de 3GPP2-standaard is het navolgende opgenomen.

“The mobile station shali inaintain the ratio
mean pilot channel output power
mean code channel output power

within ±0.25 dB of the number specfied by
0.125 x (Nominal Attribztte Gain[Rate, frame Duration, CodingJ
+ Attribute Adjustinent Gain[Rate, frame Duration, Codingj
+ Reverse ChcmnelA djustmentGain[ChannelJ
Multiple_Channel_Adjustrnent_Gain[Channel]
+ RLGAINTRAFfJCPILOTs
+ RLGAINSCHPILOTs[ChannelJ)

-
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for evey code channel (1. e., the Reverse Fundarnental Channel, Reverse
Supplernental Channel, or Reverse Dedicated Control Channel) having an otitput
power greater than 1/30 of the total otttput power of the mobile station. The ,nobile
station shall inaintain the above ratio to within +0.35 dBfor evely code channel
having an ozttput power greater than 1/60 and less than 1/30 of the total ozttpltt
power of the mobile station. The mob iie station shali maintain the above ratio to
within ±0.6 dBJor code channel having an ozttp ttt power less than 1/60 of the total
output power of the mobile station.”
Hieruit volgt dat de met behulp van de formule op pag. 2-49 vastgestelde offset binnen een
zekere bandbreedte dient te worden gehandhaafd (‘shail be maintained’) gedurende de
verzending van een datablok, om de beoogde kwaliteit van de verzending (target error rate)
te kunnen bereiken (zie ook Camp, par. 7$, 1e verklaring: “The offset is constant during the
transmission of a data packet”). Een datablok wordt verzonden binnen een frame (zie 2.11
hiervoor) De offset moet dus gedurende een frame worden gehandhaafd.
4.31

Op pagina 2-64 van de 3GPP2-standaard is de volgende figuur opgenomen:
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Figure 2.1.3.1.1.1-10. 1 and Q Mapping for Reverse Pilot Channel, Enhanced Access
Channel, Reverse Common Control Channel, and Reverse Traffic Channel
with Radio Configurations 3 and 4

In deze figuur is de wijze waarop het zendvermogen van de diverse Reverse Channels wordt
bepaald te zien. Aanpassing van het zendvermogen van het Reverse Pilot Channel naar
aanleiding van een ontvangen power control bit leidt via de vastgestelde offset, voor ieder
van de kanalen op basis van het voor dat kanaat toepasselijke ‘Relative Gain’ (het relatieve
vermogen van het ene kanaal ten opzichte van de andere kanalen) tot aanpassing van het
—

—

Zaaknummer: 200.219.487/01

27

zendvermogen op lle andere Reverse Channels (zie 4.26 e.v. hiervoor). De vastgestelde
offset blijft daarbij hetzelfde. De aanpassing van het zendvermogen op alleen één van de
Reverse Channels vergt aanpassing van de Relative Gain van dat kanaal met inachtneming
van de formule op pag. 2-49, welke aanpassing ook volgens Camp alleen op een
framegrens kan plaatsvinden. De aanpassing van de Relative Gain van één Reverse Traffic
Channel leidt tot een andere offset.
—

—

Het standpunt van Wiko dat de 3GPP2-standaard nieuwheidsschadelijk is voor het
4.32
octrooi, is vooral daarop gebaseerd dat aan de voorwaarde van de laatste zin van de bewuste
passage op pag. 2-47 “The mobile station shali transmit at the commanded otttput power
level on the Reverse Pilot Channel” altijd onmiddellijk dient te worden voldaan. Aangezien
een power control bit ieder slot wordt verzonden en daaraan dus ieder slot moet worden
voldaan, zal indien opvolging van dat commando leidt tot de situatie dat het mobiele
station ‘unable’ is het zendvermogen van (bijvoorbeeld) liet Reverse Suppiemental
Channel onmiddellijk, dus in datzelfde slot, verlaagd moeten worden, om de voorgeschreven
stijging van het zendvermogen van het Reverse Pilot Channel mogelijk te maken, aldus
Wiko.
—

—

Die voorwaarde van ‘onmiddellijke’ actie volgt naar het oordeel van het hof echter
4.33
niet en zeker niet noodzakeljkerwijs uit de desbetreffende laatste zin, niet op zichzelf,
noch gelezen in samenhang met de voorafgaande zinnen en ook niet indien gelezen in
context van de gehele 3GPP2-standaard. Het hof licht dat als volgt toe.
—

—

4.34
Dat de laatste zin van de passage op pag. 2-47 onmiddellijke actie zou vergen is niet
in overeenstemming met de in die passage gestelde tijdslimiet voor het nemen van een van
de mogelijke acties indien een mobiel station ‘unable’ is: “The inobile station shailpetform
this action not later than the 20 ,nsframe boundary occztrring no later than 40 rns after
determining that the mobile station is zmabÏe to transmit at the reqztested output power
level.”. Volgens Wiko betekent dit dat een actie ttiterljk op de grens van het volgende frame
moet zijn uitgevoerd en laat dit de mogelijkheid van een onmiddellijke actie open. Volgens
Philips begrijpt de gemiddelde vakman dat een actie ofwel op het eind van het huidige frame
ofwel op de grens van het volgende frame moet worden uitgevoerd.
Naar het oordeel van het hof wijst de formulering van de tijdslimiet erop dat de actie
4.35
moet worden uitgevoerd 2P een frame boundary en zou de gemiddelde vakman dat ook zo
begrijpen. Voorgeschreven is immers dat de te ondernemen actie moet worden uitgevoerd
not later than the 20msfraine boundaty occztrring no later than 4Orns after determining that
the mobile station is tinable to transmit at the requested output power level. Gelet op deze
formulering zal de gemiddelde vakman begrijpen dat een actie moet worden uitgevoerd op
een van de framegrenzen die zich voordoen (‘occurring’) binnen de gestelde tijdslimiet.
Omdat een frame 20 ms duurt en de situatie dat een mobiel station ‘unable is’ binnen een
frame ontstaat (naar aanleiding van de ontvangst van een power control bit dat per slot wordt
verstuurd), komen er binnen 40 ms na het ontstaan van die situatie twee frame boundaries
voor, namelijk die van het huidige frame en die van het opvolgende frame. Indien de lezing
van Wiko, dat op ieder moment binnen de gegeven tijdslimiet een van de acties uitgevoerd
zou kunnen (en moeten) worden, juist zou zijn, dan had met een veel eenvoudiger
formulering volstaan kunnen worden, bijvoorbeeld: no later than at the frame boundary of
the next frame.
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4.36
Dat de actie moet worden uitgevoerd op de grens van het huidige of daarop volgende
frame is ook in overeenstemming met de in de 3GPP2-standaard geopenbaarde mechanismen
en benodigde tijd voor uitvoering van de te ondernemen acties. Van de actie genoemd in 4.23
onder (i) is niet in geschil dat deze op de grens van het lopende frame moet worden
uitgevoerd. Van de actie onder (iii) stelt Wiko dat deze op ieder moment, dus per slot, kan
worden uitgevoerd. Zij stelt echter ook dat het een verspilling van bronnen zou zijn om
halverwege het frame met verzending te stoppen (par. 119 PA). In overeenstemming
daarmee bepaalt de 3GPP2-standaard net véér de in 4.21 geciteerde passage ten aanzien van
Radio Configurations 1 en 2 waar de enige mogelijke actie bij de situatie dat het mobiele
station ‘tinable’ is, het beëindigen van de transmissie van een Reverse Suppiemental Code
Channel is dat die beëindiging plaatsvindt niet later dan de verzending van het volgende
frame (“not later than the transmission of the next frame”), derhalve ook tiiterljk op de grens
van het frame waarin het mobiele station ‘unable’ wordt.
—

—

4.37
Voor Radio Configurations 3 tot en met 6 zijn er in de situatie dat het mobiele station
‘tinable to transmit’ is méér actiemogelijkheden (namelijk ook acties (i) en (ii)) én is de
tijdslimiet ruimer, namelijk tot en met de volgende framegrens. De gemiddelde vakman zal
daaruit afleiden dat die additionele tijd beschikbaar is gemaakt om de additionele acties uit te
kunnen voeren. Omdat hij weet dat aanpassing van de datasnelheid van het Reverse
Fundamental Channel en beëindiging van de transmissie op een van de genoemde kanalen
(acties (i) en (iii)) op de grens van het htiidige frame kunnen plaatsvinden, zal hij begrijpen
dat die additionele tijd dus beschikbaar is gemaakt voor het aanpassen van het
datazendvermogen op het Reverse Supplemental Channel (actie (ii), aanpassing van het
datazendvermogen op het Reverse Dedicated Control Channel vindt plaats op de
eerstvolgende framegrens, zie 4.55 hierna).
Zoals hiervoor overwogen vergt aanpassing van het zendvermogen op één Traffic
4.38
Channel, aanpassing van de Relative Gain en daarmee van de offset, hetgeen alleen op een
20 ms frame boundary kan plaatsvinden (zie 4.31). Indien het mobiele station op één kanaal
met een lager transmissievermogen wil verzenden, dan kan het door middel van ‘tipper layer
signaling’ (ook wel ‘layer 3 signaling’) aan het basisstation vragen om een lagere
datasnelheid, met bijbehorend lagere Nominal Attribtite Gain en lager zendvermogen, vast te
stellen. Vojcic heeft daarover als volgt verklaard (par. 5, 1e verklaring):
“(...} Ïayer 3 signaling isfast enottgh to implement a reduction in data rate and
power within the time limit specfied on page 2-47 Le. at the frame boundaîy
of the current 2Omsfraine or subsequent 2Oins frame. Upon determining that it is
;tnable to transmit at the reqidred power level, the mobile station can send a
“Sztpplemental Channel Request Mini Message” carried over a Sms frame. The base
station then responds with a “Reverse Suppiemental Channel Assignment Min i
Message” which can also be carried over a 5msfra,ne.”

Indien de situatie dat het mobiele station ‘unable is’ zich voordoet aan het begin van het
frame, kan deze procedure binnen het lopende frame plaatsvinden en op de eerste framegrens
geëffectueerd (en dus niet binnen het lopende frame). Indien die situatie zich aan het eind
van het frame voordoet zal de procedure op de opvolgende framegrens kunnen worden
afgerond, in overeenstemming met de gestelde tijdslimiet.
4.39
Het standpunt van Wiko dat de gemiddelde vakman niet zou aannemen dat deze
‘Mini Message’-procedure moet worden gevolgd, omdat dit geen onderdeel zou uitmaken
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van de 3GPP2-standaard wordt verworpen. Deze procedure is opgenomen in onderdelen
C.S0017-0-2.12 en C.S0005-0-2, die samen met andere onderdelen, waaronder onderdeel
C.S0002 waarin de bewuste passage op pag. 2-47 is opgenomen, de volledige CDMA2000standaard vormen.
Dat het basisstation niet verplicht is om een verzoek van het mobiele station om de
4.40
datasnelheid aan te passen binnen de gestelde tijdslimiet te honoreren, waarop Wiko heeft
gewezen, moge zo zijn, maar naar het oordeel van het hof staat dat aan de door Philips
voorgestelde lezing door de gemiddelde vakman niet in de weg. Niet bestreden is dat het
basisstation wel in staat is om tijdig te reageren en niet valt in te zien waarom het basisstation
niet positief zou willen antwoorden, aangezien dit ten gunste komt van het efficiënte
functioneren van het systeem (vgl. par. 13, 2e verklaring Vojcic). Datzelfde geldt voor de
stelling van Wiko (noot 8 bij par. 107 PA) dat het verzenden van Mini Messages van 5ms
niet altijd mogelijk zou zijn, omdat het basisstation en het mobiele station kunnen
overeenkomen dat alleen 20 ms frames mogen worden gebruikt op het Reverse Fundamental
Channel en het Reverse Dedicated Control Channel. Niet valt in te zien waarom de Mini
Message procedure niet zou worden geïmplementeerd. Volgens Wiko behoorde tot de
algemene vakkennis dat telecommunicatiesystemen zijn ingericht om optimaal gebrtiik te
maken van de beschikbare bronnen en verspilling van bronnen zoveel mogelijk tegen te gaan
(par. 215 sub vi MvA). Bovendien heeft het mobiele station, mocht het verzoek niet (tijdig)
(kunnen) worden ingewilligd, altijd nog actiemogeljkheid (iii), to terminate transmission.
4.41
De hiervoor (in 4.35) uiteengezette uitleg van de in de passage op pag. 2-47 gestelde
tijdslimiet is derhalve in overeenstemming met de geopenbaarde mechanismen en benodigde
tijd voor uitvoering van de te ondernemen acties. Indien daarentegen het standpunt van Wiko
gevolgd zou worden, dat aanpassing van het zendvermogen direct zou kunnen en moeten
plaatsvinden, dan zou de geboden tijd tussen de grens van het huidige frame en die van het
opvolgende frame geen enkel doel dienen, hetgeen voor de gemiddelde vakman een
aanwijzing is dat die uitleg niet bedoeld kan zijn.
Wiko en haar deskundige Camp (par. 40 e.v., 2 verklaring) hebben om die extra
4.42
tijd te verklaren betoogd dat de bewuste passage op pag. 2-47 twee tijdslimieten bevat
waarbinnen actie moet worden genomen. Uit de laatste zin zou (impliciet) voortvloeien dat
onmiddellijke actie (in de vorm van aanpassing van het zendvermogen) is vereist, terwijl met
de expliciet genoemde tijdslimiet zou worden aangegeven dat de 3GPP2-standaard een
tijdelijke verlaging van het zendvermogen zonder aanpassing van de datasnelheid hetgeen
immers leidt tot een hogere foutmarge en dus slechtere kwaliteit voor de genoemde periode
(tot aan de framegrens van het opvolgende frame) accepteert. Daarna zou, indien de
‘unable’-situatie voortduurt, op diezelfde uiterste grens, de datasnelheid van het Reverse
fundamental Channel aangepast moeten worden, of verzending op een van de kanalen
moeten worden beëindigd, om aan het kwaliteitsverlies een einde te maken en de ‘unable’
situatie definitief op te lossen. Op die manier zou het mobiele station in staat zijn de
ontwikkelingen van de kanaalkwaliteit gedurende langere tijd te monitoren voordat het
definitieve (meer drastische) maatregelen neemt om de ‘unable’-situatie te verhelpen.
—

—

—

—

4.43
Het hof verwerpt dat betoog. Daarvoor is geen enkele aanwijzing te vinden in de
3GPP2-standaard. Integendeel. Daar waar wel wordt geadviseerd om eerst actie te
ondernemen op het codekanaal met de laagste prioriteit, ontbreekt enig advies om eerst
tijdelijke maatregelen (actie (ii)) te nemen alvorens meer ingrijpende maatregelen (acties (i)
of (iii)) te nemen. Dat klemt temeer omdat het wel opgenomen advies betrekkelijk voor de
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hand ligt, hetgeen niet gezegd kan worden van de door Wiko betoogde volgorde van
tijdelijke en definitieve maatregelen die ook nog op verschillende tijdstippen zouden moeten
worden genomen.
4.44
Dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat in de situatie dat een mobiel station
‘unable’ is, twee onderscheiden tijdstimieten zouden gelden voor het nemen van
verschillende acties, niettegenstaande het feit dat deze acties in een en dezelfde passage zijn
genoemd en er voor het nemen van al die acties één tijdslimiet is vermeld, kan ook niet
worden aangenomen, mede in aanmerking nemend hetgeen hiervoor (zie 4.37 e.v.) reeds is
overwogen over het gebrek aan noodzaak om aan de laatste zin het (impliciete) vereiste van
het nemen van onmiddellijke actie te verbinden. Dat geldt temeer omdat het niet voor de
hand ligt om niet het verder in de 3GPP2-standaard nergens genoemde vereiste van
onmiddellijke actie in de standaard op te nemen en wel de tiit de geopenbaarde methode
voor aanpassing van het zendvermogen op framebasis voortvloeiende rtiimere termijn.
—

—

—

—

4.45
Voorts is het betoog van Wiko en haar deskundige Camp niet in overeenstemming
met de bewoordingen van de bewuste passage op pag. 2-47, dat één van de acties (‘or’ ‘or’
‘or’) moet wordt ondernomen. Een aanpassing van de datasnelheid op het Reverse
Fundamental Channel of beëindiging van het zendvermogen op een of meer kanalen in
combinatie met de verlaging van het zendvermogen op een of meer van de genoemde
kanalen, zoals door Wiko gesuggereerd, wordt niet genoemd. Aangezien definitieve
aanpassing van het zendvermogen (in overeenstemming met de standaard) bij afloop van de
tijdslimiet niet meer mogelijk is, komen in de lezing van Wiko bovendien alleen acties (i) en
(iii) nog voor tlitvoering in aanmerking en zou actie (ii) een uitsltiitend tijdelijk toepasbare
maatregel zijn. Ook voor dat onderscheid is in de 3GPP2-standaard geen aanwijzing te
vinden, zodat niet valt aan te nemen dat de gemiddelde vakman die mogelijkheid in de
3GPP2-standaard zal ‘inlezen’.
4.46
Daarenboven is de lezing van Wiko dat de 3GPP2-standaard de onmiddellijke
(slotsgewijze) aanpassing van het datazendvermogen zoti voorschrijven in strijd met de op
pag. 2-49 geopenbaarde methode voor aanpassing van het individuele zendvermogen op een
kanaal en het voorschrift op pag. 2-53 dat de ratio (offset) tijdens een frame dient te worden
gehandhaafd.
4.47
Wiko heeft aangevoerd dat de gemiddelde vakman weet dat het zendvermogen van
het Reverse Supplemental Channel, in navolging van en gerelateerd aan de aanpassing van
het Reverse Pilot Channel, op basis van het closed loop power control schema, ieder slot
wordt aangepast. De gemiddelde vakman zou daarom aannemen dat een aanpassing van het
Reverse Supplemental Channel in tegenovergestelde richting, zoals voorgeschreven in de
passage op pag. 2-47 in de situatie dat het mobiele station ‘unable’ is, eveneens op slotbasis
mogelijk en gelet op het voorschrift in de laatste zin van bedoelde passage ook bedoeld
en vereist is.
—

—

4.48
Het hof verwerpt dat standpunt. Onmiddellijke aanpassing van het zendvermogen op
(bijvoorbeeld) het Reverse Supplemental Channel anders dan op basis van closed loop
power control schema is niet in de 3GPP2-standaard geopenbaard en wijkt af van de enige
wel in de 3PGG2-standaard geopenbaarde wijze waarop het zendvermogen van een
individueel kanaal kan worden aangepast, namelijk door aanpassing van de Relative Gain op
framebasis volgens de formule op pag. 2-49. Camp heeft erkend dat een mechanisme voor
onmiddellijke aanpassing van het individuele zendvermogen op het Reverse Supplemental
—

—
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Channel niet in de 3GPP2-standaard wordt geopenbaard. Hij stelt echter dat de gemiddelde
vakman de noodzaak van implementatie van een ‘adjustment factor’ (volumeknop) voor de
Relative Gain, waarmee de aanpassing van het zendvermogen van een individueel kanaal
technisch mogelijk gemaakt zou worden, zou inlezen (vgl par. 77, 2 verklaring Camp). Dat
standpunt wordt verworpen. Onmiddellijke aanpassing van het zendvermogen leidt immers
tot een afwijking van de vastgestelde offset (ratio), hetgeen in strijd is met het voorschrift op
pag. 2-53 van de 3GPP2-standaard dat de vastgestelde ratio gedurende een frame dient te
worden gehandhaafd, zoals overigens ook bevestigd door Camp in par. $ van zijn 1e
verklaring: “The offset is constant during the transmission of a data packet”. Het kan niet
worden aangenomen dat de gemiddelde vakman iets in de 3GPP2-standaard zou inlezen dat
daarmee in strijd zou komen. Dat geldt temeer omdat de gemiddelde vakman daarvoor de
noodzaak niet zou inzien, nu de beschikbare tijd voldoende is voor het tiitvoeren van de
verlaging van het zendvermogen op de framegrens in overeenstemming met pag. 2-49 van de
standaard, zoals hiervoor in 4.38 is overwogen. Bij het volgen van de daar genoemde
procedure wordt de offset aangepast op de framegrens (of indien nodig: de daarop volgende
framegrens). Tot die tijd blijft de geldende offset gehandhaafd. De nieuwe offset wordt dan
vanaf het volgende (of indien nodig: het daarop volgende) frame weer gehandhaafd, alles in
overeenstemming met de voorwaarde van pag. 2-53.
4.49
De stelling van Wiko voorts dat bij onmiddellijke verlaging van het zendvermogen
op het Stipplemental Channel weliswaar van de vastgestelde offset wordt afgeweken, maar
dat dit niet in strijd zou zijn met de 3GPP2-standaard, omdat de passage op pag. 2-47 die
aftvijking nadrukkelijk zou voorschrijven, kan niet als juist worden aanvaard. Dat standpunt
gaat ervan uit dat de laatste zinsnede van die passage een onmiddellijke actie zou vereisen.
Zoals hiervoor reeds overwogen is dat echter een onjuiste lezing. De bewuste passage
schrijft, als één van de mogelijke acties het verlagen van het zendvermogen op
(bijvoorbeeld) het Suppiemental Channel voor, hetgeen aanpassing niet afr’ijking van de
offset impliceert. Dat moet blijkens de in de 3GPP2-standaard op pag. 2-49 e.v.
geopenbaarde methode op een framegrens worden geëffectueerd en de passage op pag. 2-47
biedt ook de daarvoor benodigde tijd.
—

—

4.50
Voor de stelling van Wiko dat de regeling op pag. 2-47 voor het geval het mobiele
station ‘unable’ is een lex specialis zou zijn, die de lex generalis (“The mobite station shalÏ
inaitain the ratio”) van pag. 2-53 (tijdelijk) opzij zou mogen zetten, is geen aanwijzing te
vinden in de 3GPP2-standaard. De verklaring van Camp dat standaarden zo gelezen worden
is niet onderbouwd. Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman —tegen de
achtergrond van de betekenis die volgens de 3GPP2-standaard moet worden gehecht aan
gebruik van ‘shail’: “ShaÏÏ” and shal? not” ident5’ requirements to befoÏÏowed strictly to
conform to the standardandfrom which no deviation ispermitted.” (pag. xl)— hebben
verwacht dat de mogelijkheid van het tijdelijk buiten werking stellen van een dwingend
voorschrift in de standaard expliciet was genoemd. Bij gebreke daarvan zou hij er daarom
niet zomaar van uitgaan dat die mogelijkheid er was.
4.51
In de omstandigheid dat op pag. 2-46 van de 3GPP2-standaard is voorgeschreven dat
de power control bits per slot moeten worden opgevolgd, is ook geen aanwijzing gelegen
voor de lezing dat aan het vereiste van de laatste zin eveneens per slot moet zijn voldaan. Het
voorschrift op pag. 2-46 ziet op het geval dat het mobiele station niet ‘unable’ is. In die
situatie bestaat voor het opvolgen van een power control command in het opvolgende slot
geen enkele belemmering. In het geval dat het mobiele station wél ‘unable’ is aan een power
control command te voldoen gelden er andere instructies, namelijk die beschreven in de
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bewuste passage op pag. 2-47, met de daarbij behorende in diezelfde passage gestelde
tijdslimiet om die acties te kunnen uitvoeren. Anders dan Wiko suggereert wordt het
voorschrift op pag. 2-46 “the mobile station shaÏÏ adjzist its mean ottput power level in
response to each valid power control bit” waaruit een aanpassing per slot voortvloeit,juist
niet herhaald in de laatste zin van de bewuste passage op pag. 2-47 en de gemiddelde
vakman ziet daarin daarom ook niet een terugverwijzing naar dat voorschrift op pag. 2-46.
Daarom bestaat er voor de gemiddelde vakman ook geen aanleiding om de laatste zin van die
passage te beschouwen als vallend buiten de gestelde tijdslimiet en daarin, niettegenstaande
de in dezelfde passage opgenomen afwijkende tij dslimiet, de noodzaak van slotsgewijze
aanpassing in te lezen. Dat de tijdslimiet verwijst naar ‘this action’ en aanpassing van het
zendvermogen op het Reverse Pilot Channel daartoe niet behoort, betekent nog niet dat
daarvoor een andere tijdslimiet zou moeten gelden, zoals Wiko heeft betoogd.
—

—

4.52
De passage op pag. 2-34 “The mobiÏe station shatt not exceed the maximttm specfied
power levels zinder any circumstances” leidt er ook niet toe dat de gemiddelde vakman
niettegenstaande de in de passage op pag. 2-47 opgenomen ruimere tijdslimiet toch zou
veronderstelLen dat onmiddellijk actie moet worden genomen indien en zodra het mobiele
station ‘tinable’ is. Zoals hiervoor reeds overwogen ziet deze op pag. 2-34 genoemde grens
volgens Wiko op een ‘regulatory limit’, een wettelijk maximum. Wiko heeft niet gesteld, laat
staan onderbouwd, dat en waarom de gemiddelde vakman zou aannemen dat die verband zou
houden met en/of gelijk zou zijn aan het fysieke maximale zendvermogen. Integendeel,
Wiko beschouwt de op pag. 2-34 genoemde Limiet als een mogelijke reden waarom het
mobiele station ‘unable’ kan zijn, naast en los van de fysieke beperking van het mobiele
station (zie par. 146-148 MvA). Ook door het verschillende woordgebrtiik van beide
passages (‘maximum specified power levels’ en ‘unable to transmit’) zou de gemiddelde
vakman niet veronderstelLen dat deze grenzen noodzaketjkerwijs dezelfde zijn.
—

—

4.53
Het hof is met Philips van oordeel dat uit de woorden ‘unable to transmit’ niet direct
en ondubbelzinnig volgt dat daarmee een niet-overschrjdbare maximumgrens wordt
bedoeld. De 3GPP2-standaard laat de (implementatie-)ruimte om het mobiele station zo in te
richten dat de drempelwaarde wordt ingesteld onder de niet-overschrjdbare fysieke grens
voor het datazendvermogen van het mobiele station. Daarmee wordt derhalve ruimte (door
Philips en haar deskundigen aangeduid als ‘headroom’) gecreëerd voor het tijdelijk binnen
het frame nog weL laten stijgen van het datazendvermogen boven die ingestelde
drempelwaarde (tot aan het werkelijke fysieke maximum), totdat op een framegrens een van
de voorgeschreven acties kan worden ondernomen. Daarmee ktinnen (in elk geval tot aan het
fysieke maximum, waarna alsnog kan worden geclipt (zie 4.57 hierna), dan wel de
verzending gestaakt) de power commands opgevolgd blijven worden.
—

—

4.54
Ten slotte sluit de lezing van Wiko niet aan bij het feit dat aanpassing van de
datasnelheid op het Reverse fundamental Channel is genoemd als een van de mogelijke
acties om de sittiatie dat het mobiele station ‘unable’ is op te lossen. Daarvan staat vast dat
die niét eerder kan worden uitgevoerd dan op de eerstvolgende frame boundary. Indien de
laatste zin van de bewuste passage op pag. 2-47 zo uitgelegd zou moeten worden dat
onmiddellijke actie vereist is, dan is het noemen van die mogeLijke actie, die niet
onmiddelLijk uitgevoerd kân worden, zinledig. Wiko’s standpunt dat die actie wel genomen
kan worden als het mobiele station toevallig op de framegrens ‘unable’ wordt, doet daaraan
niet af. Het is niet realistisch te veronderstellen dat actie (i) alleen is opgenomen voor die
specifieke, beperkte aantal, gevallen.
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4.55
Wiko heeft betoogd dat de door Philips voorgestane lezing van de passage op pag. 247 van de 3GPP2-Standaard namelijk dat verlaging van het zendvermogen moet worden
gerealiseerd door verlaging van de datasnelheid op de framegrens niet juist kan zijn, omdat
de datasnelheid van het Reverse Dedicated Control Channel niet aangepast kan worden.
Daarmee miskent Wiko dat het zendvermogen van dat kanaal kan worden verlaagd door de
datasnetheid te verlagen naar nul. Deze mogelijkheid ook wel aangeduid als ‘DTX-en’ is
in de 3GPPs-standaard voorzien en vindt eveneens plaats op de eerstvolgende framegrens,
zoal Philips onbestreden heeft aangevoerd.
—

—

—

—

4.56
Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman er om al de hiervoor
genoemde redenen van uitgaan dat voor het voldoen aan de gestelde voorwaarde die is
opgenomen in de laatste zin van dezelfde passage op pag. 2-47, dat “The mobile station shali
transmit at the comnzanded output power level on the Reverse Pilot Channel”, dezelfde
tijdslimiet geldt als voor het uitvoeren van een van de voorgeschreven acties. Met andere
woorden: indien en zodra een of meer van de mogeLijke acties is ondernomen, moet het
zendvermogen op het Reverse Pilot Channel in overeenstemming zijn met de ontvangen
power control commando’s. Anders dan Wiko heeft betoogd en de rechtbank heeft
geoordeeld, impliceert deze laatste zin naar het oordeel van het hof derhalve niet dat
onmiddellijke actie is vereist.
4.57
De omstandigheid dat de ruime tijdslimiet tot en met de opvolgende ftamegrens met
zich brengt dat vanaf het moment dat het mobiele station ‘unable’ is, totdat een van de acties
is ondernomen (op de frame boundary van het huidige of opvolgende frame), de power
control commands niet kunnen worden opgevolgd in elk geval indien sprake is van een
‘harde’ grens, bijvoorbeeld omdat het fysieke maximale zendvermogen van het mobiele
station is bereikt maakt niet dat de gemiddelde vakman toch van de door Wiko voorgestane
lezing van de standaard zou uitgaan. Naar Philips heeft gesteld, en Wiko onvoldoende
gemotiveerd heeft bestreden, behoorde op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van
de gemiddelde vakman dat dit probleem van het niet verder kunnen verhogen van het
zendvermogen bij verslechterende kanaalkwaliteit, in de stand van de techniek werd opgelost
door het tijdelijk niet opvolgen van de power control commands. Dit wordt ook wel
aangeduid als ‘clipping’. Vojcic heeft erop gewezen dat clipping ‘a well known and widely
recognised mechanism’ was, dat ook werd toegepast in de voor de prioriteitsdatum
gepubliceerde UMTS-standaard die ook volgens Wiko tot de algemene vakkennis van de
gemiddelde vakman behoorde. Ook in andere door Wiko aangehaalde stand van de techniek,
zoals US 214 en Wiretess Communications (zie 4.87 hiema) wordt clipping toegepast. Bij
clipping blijft de offset in stand, alleen het zendvermogen wordt niet verder verhoogd en op
het toegestane (of fysiek mogelijke) maximum gehandhaafd, totdat een van de mogelijke
acties is ondernomen. Het standpunt van Wiko ter zitting dat clipping in strijd zou zijn met
de ratio van de offset, omdat kanalen dan niet meer op het juiste vermogen worden
verzonden, gaat uit van een onjuiste opvatting over het doel en belang van de offset.
Daarmee wordt immers het relatieve zendvermogen van de verschillende kanalen ten
opzichte van het pilootkanaal vastgesteld om te komen tot een optimale toedeling van een
bepaald deel van het totale beschikbare vermogen aan elk van de kanalen.
—

—

—

—

Het is juist, zoals Wiko heeft opgemerkt, dat in geval van ctipping wordt afgeweken
4.58
van het closed loop power control schema, omdat de power control commands tijdelijk niet
worden opgevolgd. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.56 is overwogen leidt dat evenwel, anders
dan Wiko stelt, niet tot strijd met de bewoordingen van de 3GPP2-standaard, in het bijzonder
niet het vereiste dat de Reverse Pilot Channel vermogensbestuurd blijft. Die eis geldt immers
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nâdat een van de voorgeschreven acties is ondernomen, waarna ook geen clipping meer
plaatsvindt. Om diezelfde reden is er geen strijd met de in 2-47 limitatief genoemde acties
die in een ‘unable’-situatie ondernomen kunnen worden en de prioritering daarbij. Clipping
is immers geen extra actie, maar alleen een tijdelijke maatregel die genomen kan worden
totdat één van de voorgeschreven acties is voltooid.Door clipping toe te passen wordt ook
niet achter de feiten aangelopen, maar zal het zendvermogen van het Reverse Pilot Channel
zich, nadat een van de vereiste acties is ondernomen, op een niveau bevinden dat in
overeenstemming is met (onder meer) de kanaaikwaliteit op dat moment. Immers, zoals
Camp ter zitting heeft verklaard, worden de niet-uitgevoerde power control commando’s
door het mobiele station opgeslagen, waardoor het in staat is in overeenstemming met de
3GPP2-standaard zodanige maatregelen te nemen dat het Reverse Pilot Channel nadat een
van de voorgeschreven acties is ondernomen op het (per saldo) ‘commanded otitput power
level’ wordt tiitgezonden.
Het door Camp ter zitting nog genoemde bezwaar van clipping dat het basisstation
4.59
niet weet op welk niveau door het mobiele station wordt uitgezonden, omdat het er van
uitgaat dat de power control commands worden opgevolgd, doet zich derhalve slechts
tijdelijk voor. In de door Wiko aangehaalde stand van de techniek wordt van dit gestelde
nadeel geen melding gemaakt, zodat zonder verdere onderbotiwing ook niet is aan te nemen
dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk tot zodanige problemen aanleiding gaf dat de
gemiddelde vakman er vanuit zou gaan dat clipping gedctrende de gestelde tijdslimiet niet
zou kunnen worden toegepast. Het probleem doet zich overigens ook voor in de door Wiko
voorgestane lezing van de 3GPP2-standaard, waarbij het zendvermogen van een individueel
kanaal immers zonder ‘overleg’ met het basisstation wordt verlaagd en het zendvermogen
van het pilootkanaal daarvoor dus niet meer indicatief is. Daarenboven kan de toepassing van
clipping nog worden voorkomen of beperkt door de drempelwaarde in het mobiele station in
te stellen beneden de niet-overschrjdbare fysieke grens voor het datazendvermogen van het
mobiele station, waardoor ook na het bereiken van de drempelwaarde ruimte is voor enige
stijging van het datazendvermogen binnen het frame.
In zijn tweede verklaring (par. 30) heeft Camp erop gewezen dat het Reverse Pilot
4.60
Channel, naast het meten van de signaalsterkte, ook gebruikt wordt voor het goed kunnen
interpreteren van de op andere kanalen verzonden data, door hem aangeduid als ‘coherent
detection’. Dat zou er volgens hem op wijzen dat clipping niet is bedoeld. Het moge zo zijn
dat de Reverse Pilot Channel ook wordt gebruikt voor coherent demodulation (zie 2.24
hiervoor), maar enige onderbouwing waarom het tijdelijk niet verhogen van alle kanalen
(clipping) in dat opzicht nadeliger zoti zijn dan het weliswaar op het juiste niveau houden
van het Reverse Pilot Channel maar met onmiddellijke verlaging van het zendvermogen op
een datakanaal met het daarbij behorende kwaliteitsverlies omdat de datasnelheid daarop
niet is aangepast ontbreekt, zodat aan deze door Philips weersproken stelling voorbij wordt
gegaan.
—

—

4.61
Op grond van al het voorgaande is het hof van oordeel dat niet kan worden
aangenomen dat de 3GPP2-standaard openbaart dat verlaging van het zendvermogen
plaatsvindt binnen een frame (‘the predetermined time period’) onder het tijdelijk loslaten
van de geldend offset, zoals Wiko heeft betoogd. Daaruit volgt dat in die standaard een
daarop volgende verhoging van het zendvermogen evenmin binnen dat tijdsbestek kan
plaatsvinden.
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Overigens moet ook het standpunt van Wiko, dat de 3GPP2-standaard zou openbaren
4.62
dat het zendvermogen van het Reverse Suppiemental Channel wordt verhoogd bij
verbetering van de kanaalkwaliteit, worden afgewezen. Zij hangt dat, zoals hiervoor
opgemerkt (zie 4.16), op aan de voorwaarde op pag. 2-53 dat de vastgestelde ratio moet
worden gehandhaafd. Anders dan Wiko meent zal de gemiddelde vakman die ratio evenwel
niet zien als een ‘default’ ratio waarnaar, na afwijking ervan, weer moet worden
teruggekeerd, maar als een variabele. Zoals hiervoor overwogen zal de situatie dat het
mobiele station ‘tmable’ is leiden tot een nieuwe ratio, die vervolgens in het daarop volgende
frame weer wordt gehandhaafd en ook, afhankelijk van de omstandigheden, op een
framegrens weer kan worden aangepast. Voor het terugkeren naar de vorige ratio bestaat
derhalve geen noodzaak.
Ten slotte, ook indien aangenomen zou moeten worden dat de gemiddelde vakman
4.63
de lezing van Wiko voor mogelijk houdt, dan geldt in elk gevat dat hij de lezing van Philips
zeker ook mogelijk (of anders gezegd: een realistisch alternatief) acht. Aldus kan in elk geval
niet geoordeeld worden dat de lezing van Wiko de enig mogelijke lezing van de standaard is.
Ook om die reden is niet voldaan aan het criterium dat alle kenmerken van conclusie 1 van
het tweede hulpverzoek in de 3GPP2-standaard ‘direct en ondubbelzinnig’ worden
geopenbaard.
4.64
De slotsom is dat het hof de 3GPP2-standaard niet nieuwheidsschadelijk acht voor
conclusie 1 van het tweede huipverzoek. Daaruit volgt dat de volgconclusies van dat
huipverzoek evenmin door de 3GPP2-standaard zijn geanticipeerd.
(i)(b) Rzdnick

4.65
Rulnick beschrijft een theoretisch model voor de vermogensbesturing van een
mobiel station, waarmee wordt beoogd dat bij een bepaalde interferentiewaarde (i) met een
transmissievermogen (p) wordt verzonden dat optimaal is, gelet op een zo laag mogelijk
energieverbruik en de correcte ontvangst van de verzonden gegevens conform een vooraf
vastgestelde streefwaarde (de target transmission rate r). Het mobiele station berekent de
waarde van het optimale transmissievermogen op basis van de interferentiewaarden die het
van de basisstation ontvangt, aan de hand van twee vergeljkingen, waarvan de eerste
min

j(i) dP(J1

(1)

i),

het minimale transmissievermogen (en dus minimale energieverbruik) bepaalt aan de hand
van de ontvangen interferentiewaarde 1.
De tweede vergelijking

j s(i,p(i)) dP(11

i)

r.

(2)

heeft betrekking op de target transmission rate r, de streefwaarde voor de correcte ontvangst
van de gegevens. Bij r0,25 dienen 25% van de verzonden gegevens correct te worden
ontvangen, bij r=0,99 is dat 99%. Met deze vergelijking wordt vastgesteld of met de waarde
pü, uit de eerste vergelijking de beoogde target transmission rate r kan worden behaald.
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Indien aan beide vergelijkingen is voldaan wordt met de waardep(i) de doelstelling
4.66
van Rulnick bereikt: een minimaal transmissievermogen waarmee de streefwaarde voor de
correcte ontvangst wordt bereikt. Het besturingsschema dat (alleen) wordt vastgesteld aan de
hand van deze twee vergelijkingen wordt in Rulnick aangeduid als het optimale unrestricted
vermogensbesturingsschema. Rulnick beschrijft nog verdere vermogensbestciringsschema’ s,
waarbij aan additionele vergetjkingen moet worden voldaan.
Wiko stelt zich op het standpunt dat concttisie 1 van het tweede (en derde)
4.67
huipverzoek wordt geanticipeerd door het optimale unrestricted
vermogensbesturingsschema, dat is getoond in figuren 3 en 5 van Rcilnick, in de hieronder
weergegeven figuur 5 rood gemarkeerd. Na stijging van het zendvermogen bij stijgende
interferentiewaarde is er een omsiagpunt waarna het zendvermogen daalt bij verdere stijging
van de interferentiewaarde.

Figure 3. Optimal imrestricted transmitier power functions.
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Figure 5. Transmitter pnwcr using vanous forms of power management,
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figuur 5 toont de situatie bij r = 0,25, dus waarbij de nagestreefde correcte ontvangst van de
gegevens 25% bedraagt. Het hof merkt volledigheidshalve op dat de op het ‘constant-SIR
w/threshold’ vermogensbesturingsschema gebaseerde aanval van Wiko niet ziet op het
tweede huipverzoek, zodat die verder onbesproken kan blijven.
Het hof is met Philips van oordeel dat conclusie 1 van het tweede huipverzoek niet
4.68
direct en ondubbelzinnig door Rulnick wordt geopenbaard.
4.69
In het model van Rulnick wordt het optimale transmissievermogenp(i) voör elk bit
afzonderlijk bepaald. Ook de target transmission rate (r) wordt berekend aan de hand van het
aantal correct ontvangen afzonderlijke bits. Rulnick openbaart derhalve geen framestructuur
en dus geen. ‘data block comprising information symbols and panty check symbols’ die in
een ‘predetermined time period’ over een kanaal worden verzonden, zoals vereist door
conclusie 1. Uit het ontbreken van een framestructuur vloeit tevens voort dat geen sprake is
van de toepassing van een eerste en een tweede criterium ‘within the predetermined time
period’.
4.70
Het feit dat in de abstract van Rulnick is vermeld dat de in Rulnick ontwikkelde
vermogensbesturingsschema’ s worden vergeleken met de bestaande schema’s in
FDMA!IDMA en CDMA, maakt niet dat de gemiddelde vakman in het model van Rulnick
een framestructuur zou ‘inlezen’. In Rulnick is niet geopenbaard en Wiko heeft niet
voldoende onderbouwd dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis
zou begrijpen dat en hoe het optimale unrestricted vermogensbesturingsschema zou kunnen
worden geïmplemeteerd in systemen die een framestnictuur gebruiken, en welke gevolgen
dat zou hebben voor de berekening van het transmissievermogen; de vergeljkingen (1) en
(2) zijn immers gebaseerd op individuele bits en niet op datablokken die (zoals conclusie 1
ook vereist) bestaan uit informatiesymbolen en foutcorrectie-symbolen. Daarbij is van belang
dat de succesvolle ontvangst van een frame afhangt van de bits die gezamenlijk in een frame
zijn ondergebracht en de foutcorrectie die op dat frame wordt toegepast. Als niet alle bits
correct worden ontvangen kan toch het frame als geheel goed aankomen, terwijl omgekeerd
ook bij de goede ontvangst van een groot deel van de bits het hele frame verloren kan gaan.
Daaruit volgt dat de in Rulnick gehanteerde ‘bit error rate’ niet op één lijn is te stellen met de
‘error rate’ die in de tot de stand van de techniek behorende CDMA-systemen wordt gebruikt
om het zendvermogen in relatie tot de datasnelheid vast te stelten. Het is derhalve geenszins
evident dat en hoe het op de verzending van individuele bits gebaseerde model uit Rulnick
kan worden gebruikt voor de berekening van het datazendvermogen dat nodig is voor de
verzending van datablokken met pariteitschecksymbolen, waarbij wordt voldaan aan een
bepaalde target transmission rate. Wiko heeft niet voldoende onderbouwd gesteld op grond
waarvan dat voor de gemiddelde vakman duidelijk zou zijn. Aan de eerst ter zitting
ingenomen stelling dat er een wiskundige relatie zou bestaan tussen bit error rate en frame
error rate en het ter zake gedane bewijsaanbod wordt voorbij gegaan. Ook als die wiskundige
relatie zou bestaan is daarmee immers nog steeds niet inzichteljk wat de gevolgen daarvan
zijn voor de vaststelling van het zendvermogen. Gelet op dat alles ontbreekt voor Wiko’s
veronderstelling, dat de in figuren 3 en 5 getoonde curves (waarop Wiko de toepassing van
een eerste en tweede criterium baseert) hetzelfde zouden zijn bij toepassing van een
framestructuur, evenzeer voldoende onderbouwing. Dat geldt temeer omdat uit Rulnick zelf
volgt dat de gehanteerde target transmission rate wezenlijk van invloed is op het benodigde
datazendvermogen. De hieronder weergegeven figuur 6 van Rulnick toont de situatie bij een
target transmission rate r van 0,99, dus voor een beoogde correcte ontvangst van 99% van de
gegevens. Deze curve wijkt wezenlijk af van die van figuur 5, waar een target transmission
—

—
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rate van 0,25 is gehanteerd. Bij een toenemende interferentie neemt het vermogen ook toe.
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Figure 6 Transmitter power functions as in figurc 5, bul witli r
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4.71
Gegeven het feit dat ‘bit error rate’ niet op één lijn is te stellen met de uit de stand
van techniek bekende ‘frame error rate’ en de invloed van de target transmission rate op de
vaststelling van het datazendvermogen, en daarmee de onzekerheid over de mogelijkheid en
invloed van toepassing van het systeem van Rulnick binnen een framestructuur, kan naar het
oordeel van het hof niet worden aangenomen dat in het door Rulnick beschreven model een
framestructuur en het gebruik van datablokken impliciet zou zijn geopenbaard. Vôor het
standptint van Wiko ter zitting dat de gemiddelde vakman Rulnick zou implementeren in de
veronderstelling dat de in Rulnick geopenbaarde vermogensbesturing per bit één op één
toepasbaar zou zijn bij toepassing van een framestrtictttur (die je er volgens Wiko ‘overheen
kan leggen’) en dat de curves dan hetzelfde zouden blijven, ontbreekt gelet op het
voorgaande evenzeer voldoende onderbouwing.
4.72
Daarenboven openbaart Rulnick niet dat er eerste en tweede criteria zijn aan de hand
waarvan voor het vaststellen van het datazendvermogen tijdelijk wordt afgeweken van het
het conventionele schema (dat wordt gevolgd wanneer niet aan die criteria is voldaan en
waarbij het transmissievermogen wordt verhoogd bij lagere kanaaikwaliteit en verlaagd bij
een hogere kanaalkwaliteit) door juist tegenovergestelde aanpassingen door te voeren. In het
door Rulnick ontwikkelde optimale ‘unrestricted’ vermogensbesturingsschema wordt het
zendvermogen immers altijd en op dezelfde wij ze berekend aan de hand van de
vergeljkingen (1) en (2) die hiervoor zijn weergegeven. Drempelwaarden maken geen
onderdeel uit van die vereljkingen.
4.73
Wiko leidt de toepassing van een eerste en een tweede criterium af uit de in figtiren 3
en 5 getoonde curves. Daarin kan zij niet worden gevolgd. In de eerste plaats tonen die
curves het zendvermogen bij een r tussen 0,1 en 0,5 respectievelijk van 0,25, hetgeen naar de
gemiddelde vakman weet voor in de praktijk toegepaste systemen zoals de 3GPP2-standaard
en de UMTS-standaard onaanvaardbaar lage waarden zijn. Dat het octrooi ook een
uitvoeringsvoorbeeld beschrijft met een beperkt aantal panty check symbols (figuur 5C en
paragraaf 39 van de beschrijving) en dat dit de target transmission rate negatief zou
beïnvloeden doet daaraan niet af. Het gaat er immers om hoe de gemiddeLde vakman Rulnick
zou lezen en daarvoor is het octrooi dat niet tot de stand van de techniek behoorde niet
relevant. De gemiddelde vakman zou geen acht slaan op figuren 3 en 5 en figuur 6 tot
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ttitgangspunt nemen. Het unrestricted vermogensbesturingsschema laat daarin alleen een
stijgend transmissievermogen zien bij een stijgend interferentieniveau. Voorts zijn de in de
figuren getoonde curves gebaseerd op een sequentie van afzonderlijke bits en niet op de
verzending van datablokken in frames. Voor zover de gemiddelde vakman al acht zou slaan
op de in figuren 3 en 5 getoonde curves, blijkt nergens uit Rulnick dat de momenten waarop
een stijging van het datazendvermogen wordt omgezet in een daling en vice versa, zijn
ingegeven door voldoening aan bepaalde criteria. Zoals hiervoor opgemerkt wordt het
datazendvermogen altijd en op dezelfde wijze berekend aan de hand van de vergeljkingen
(1) en (2) waarvan drempelwaarden geen onderdeel uitmaken. Uit de figuur opgenomen in
par. 72 AMnC en de PA kunnen geen conclusies worden verbonden. Deze figuur is niet in
Rulnick opgenomen, maar door Wiko opgesteld ‘als voorbeeld’ zonder dat inzichteijk is
gemaakt op welke gegevens en welke berekeningen deze is gebaseerd. Van een directe en
ondubbelzinnige openbaring van de materie van conclusie 1 in Rulnick is daarom geen
sprake.
-

4.74
Zoats in Rulnick vermeld (pag. 13, onder “Conciusion andfuture directions”) tvordt
de conventionele vermogensbesturingsschema door Rtilnick expliciet niet gehanteerd en
wordt daarentegen (“by contrast”) juist gekozen voor (variaties in) interferentiewaarde voor
het vaststellen van het datazendvermogen.
“We have attempted to illt,strate the potential benefits of low-power, rate- or delay
constrained operation. By contrast, conventional power control, because of its use of
received SIRs and power leve/s (and ziltimately network capacity) as performance
mecisures, did not consider this way ofexpÏoitingfiuctttations in interference to save
energv. (...) The kind ofpower management introduced here explicitly capitalizes on
variations in inteiference power behcr’ing (like carrier-sense mzdtiple access
(CSMA)) as an enhanced “listen-first” kind ofprotocot.”
Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman in het licht van deze passage
waarin de potentiële voordelen van het door Rulnick ontwikkelde systeem worden afgezet
tegen de beperkingen van het conventionele vermogensbesturingssysteem (“did not consider
this way’ of expÏoitingfiuctuations in interference”) — vermogensbesturing aan de hand van
interferentiewaarden zeker niet beschouwen als gelijk aan de vaststelling van het
datazendvermogen aan de hand van de gemeten kanaatkwaliteit in het conventionele
vermogensbesturingsschema, zoals Wiko heeft betoogd.
—

4.75
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat conclusie 1 niet direct en ondubbelzinnig
wordt geopenbaard door Rulnick. Daaruit volgt dat de daarvan afhankelijke conclusies
evenzeer nieuw zijn te achten.
(t}(’c,) US214
4.76
US 214 openbaart een vermogensbesturingsschema dat geheel tegenovergesteld is
aan het conventionele besturingsschema. US 214 schrijft voor dat steeds het
datazendvermogen wordt verlaagd bij een verslechtering van de kanaalkwaliteit en wordt
verhoogd bij een verbetering van de kanaalkwaliteit. Het standpunt van Wiko is dat dit
overeenkomt met de maatregelen van conclusie 1, omdat daarin ook wordt voorzien in
verlaging van het datazendvermogen in reactie op een indicatie van verslechtering van de
kanaatkwaliteit en verhoging van het datazendvermogen in reactie op een indicatie van
verbetering van de kanaalkwaliteit. Daarbij gaat Wiko evenwel uit van een te beperkte lezing
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van de conclusies van het octrooi. Zoals hiervoor (zie 4.4 e.v.) reeds overwogen heeft de
uitvinding van het octrooi betrekking op een tijdelijke uitzondering op het conventionele
vermogensbesturingsschema, die door het mobiele station wordt toegepast. US 214 gaat niet
uit van het gebruik van het conventionele vermogensbesturingsprogramma, noch wordt een
tijdelijke uitzondering aan de hand van twee criteria geopenbaard, op basis waarvan het
mobiele station een tegenovergestelde actie uitvoert dan waartoe het door het basisstation
wordt geïnstrueerd.
Zoals reeds overwogen voorziet die tijdelijke uitzondering in de oplossing van het
4.77
probleem van het gebruik van een excessief hoog zendvermogen door het mobiele station. In
US 214 wordt alleen voorzien in een maximering van het datazendvermogen, niet in een
tijdelijke verlaging aan de hand van een eerste criterium (met daaropvolgende verhoging aan
de hand van een tweede criteritim).
Voorts bepaalt volgens US 214 het basisstation welk commando wordt verstuurd en
4.78
wordt dat altijd op dezelfde wijze door het mobiele station opgevolgd. In US 214 is derhalve
ook niet geopenbaard dat het mobiele station beschikt over regetmiddelen die het in staat
stellen zelfstandig te beoordelen of het zendvermogen na ontvangst van een TPC commando
volgens het ‘normale’ verrnogensbesturingsscherna dient te worden aangepast, dan wel (bij
toepassing van een eerste respectievelijk tweede criterium, wat door het mobiele station
wordt vastgesteld) in afwijking daarvan juist tegenovergesteld moet worden aangepast.
1-let standpunt van Wiko dat de conclusies van het octrooi betrekking hebben op een
4.79
radiostation en daarom niet zijn beperkt tot een mobiel station is op zich juist, maat leidt niet
tot een ander oordeel. Concltisie 1 heeft betrekking op een radiostation met zendmiddelen
voor het over een kanaal verzenden van data, die is voorzien van regelmiddelen waarmee kan
worden vastgesteld of het eerste respectievelijke tweede criterium zich voordoet. Als dat zich
voordoet, dan is het ook die verzender van het signaal die in reactie daarop het
zendvermogen tegengesteld aan het ontvangen commando verlaagt respectievelijk
verhoogt. Indien sprake is van verzending van data via het tiptink kanaal is de verzender het
mobiele station en de ontvanger het basisstation. Bij verzending van data via het downlink
kanaal is dat andersom. De gemiddelde vakman zal uit de beschrijving van het octrooi
begrijpen dat het steeds de verzender van data is die toetst of aan het eerste of tweede
criterium is voldaan, aan de hand van de volgens het conventionele schema door de
ontvanger van die data verzonden commando, dan wel (in een andere uiwoeringsvorm) door
eigen meting (zie 4.6 hiervoor). US 214 betreft vermogensbesturing van het uplink kanaal,
waarbij het mobiele station derhalve de verzender is. Anders dan bij het octrooi is het in US
214 niet het mobiele station (de verzender) maar het basisstation (de ontvanger) dat vaststelt
of het zendvermogen moet worden verhoogd of verlaagd en wordt het commando opgevolgd
door het mobiele station zonder toetsing aan enig criterium. Ook indien en voor zover US
214 tevens zou zien op vermogensbesturing van een downlink kanaal, blijft het de ontvanger
die de vermogensbesuringscommado’s genereert en de verzender die deze opvolgt.
—

—

De maatregelen van conclusie 1 worden door US 214 derhalve niet direct en
4.80
ondubbelzinnig geopenbaard.
(i) (d) het Philips- Voorstel
Het Philips-Voorstel heeft betrekking op de (herziening van de) vermogensbesturing
4.81
van de uplink-kanalen. Hierin is het volgende opgenomen:
zendvermogen
van het
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The UF shell scale the total transmit power of the DPCCII rd DPDCII(S) such that the DPCCII output posser
tollows the chaoees ,ruiced bv the power control procedure with pmveradjustmc’ols of4 dli unleso this weulil
result ina UE toansmil power abese the maximum allowed power. In his rase the UE shell ueak the total ransmit
power os that ii is euaI to the maximum alimred power.

Anders dan Wiko aanvoert wordt hiermee niet de uitvinding volgens het octrooi
geopenbaard. In deze passage wordt voorgeschreven dat als het totale zendvermogen op de
code- en datakanalen het maximum zendvermogen dreigen te overschrijden, de verhoging
van het totale zendvermogen (dtts het vermogen op de code- en datakanalen) zal worden
gemaximeerd (en niet verlaagd) tot die limiet. Hierin wordt derhalve de toepassing van het in
de stand van de techniek bekende clipping mechanisme geopenbaard. Er is geen sprake van
verlaging of verhoging van het zendvermogen van het datakanaal bij toepassing van een
eerste respectievelijk tweede criterium, evenmin van voortzetting van vermogensbestuttrde
verzending op lager vermogensniveau in de tttssengelegen tijd.
4.82
Maar het oordeel van het hof kan ook het Philips-Voorstel daarom niet de nieuwheid
conclusie
van
1 van het octrooi wegnemen.
inventiviteit
(‘it)(’a,) de 3GPP2-standaard
In haar eerste inventiviteitsaanvat uitgaande van de 3GPP2-standaard gaat Wiko
4.83
ervan uit dat de 3GPP2-standaard wel een verlaging van het zendvermogen (na ontvangst
van een TPC-up commando die tot overschrijding van een limiet zou leiden) binnen de
vooraf vastgestelde periode openbaart. Zoals volgt uit hiervoor is overwogen kan die lezing
niet als juist worden aanvaard. Naar het oordeel van het hof vindt de verlaging van het
zendvermogen bij toepassing van de 3GPP2-standaard niet eerder plaats dan op de
framegrens en dus niet binnen de vooraf vastgestelde tijdsperiode. Daaruit volgt reeds dat
deze inventiviteitsaanvat niet kan slagen. Het is immers niet mogelijk, en mede in
aanmerking nemend hetgeen hierna (in 4.84-4.94) wordt overwogen, ook niet voor de hand
liggend dat het datazendvermogen vervolgens weer binnen datzelfde frame wordt verhoogd.
4.84
Ook de inventiviteitsaanval uitgaande van de (juiste) lezing van de 3GPP2-standaard
wordt verworpen. Het hof overweegt daartoe als volgt.
4.85
Tussen partijen is niet in geschil dat, uitgaande van de door Philips verdedigde en
door het hof als juist aanvaarde lezing van de 3GPP2-staandaard, de verschilmaatregelen
tussen de 3GPP2-standaard en het octrooi zijn: (1) dat het mobiele station binnen de
‘predetermined time period’ het datazendvermogen verlaagt bij ontvangst van een TPC-up
commando dat bij opvolging tot overschrijding van een bepaalde drempelwaarde zou leiden
(2) dat het mobiele station het datazendvermogen verhoogt als aan een tweede criterium voor
verhoging van het datazendvermogen is voldaan en (3) dat die verhoging eveneens
plaatsvindt binnen diezelfde ‘predetermined time period’.
—

—

4.86
Het technisch effect van deze verschilmaatregelen is volgens Philips dat een
verbeterd vermogensbesturingssysteem wordt verkregen, waarin het mobiele station in staat
is om direct en zelfstandig te reageren op fluctuaties in kanaalkwaliteit en te voorkomen dat
de dataverzending onnodig lang plaatsvindt op een te hoog of een te laag vermogensniveau.
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Philips heeft het daaruit af te leiden objectieve technische probleem als volgt geformuleerd:
“het verschaffen van een vermogensbesturingssysteem waarin op verbeterde wijze wordt
voorkomen dat een mobiel station met een excessieftransmissievermogen verzendt.”. Ook
Wiko neemt deze probleemstelling tot uitgangspunt. Het hof gaat daar daarom eveneens van
tilt.

(ita)(O gecombineerd met algemene vakkennis
4.87
Wiko heeft onbestreden aangevoerd dat hetgeen is geopenbaard in het handboek
‘Wireless Conununications in the 2lth Centztiy’ uit 2002 (hierna: Wireless Communications)
tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorde. Daarin is onder meer het
navolgende opgenomen:
To avoid divergence of the average power (or an inordinately large value thereot) a
possible strategy is the following. Choose
(11.17)

5(R)

that is, invert the channel only if the power expenditure is not too large; otherwise,
compensate only for a part of the channel attenuation. By appropriately choosing the value
of the threshold 1? we trade off a decrease of the average received power value for an
inerease of error probability.
en voorts:

Using standard methods from the calculus of variations, it can easily be .shown that the
capacity is maximized when
RR0

5(R)
0

0

for some threshold valuc R0. 1f]? is below this threshold during a symbol interval, then no
data is transmitted over that interval.
Niet in geschil is dat met deze formules vermogensbesturingsschema’s worden
4.88
beschreven. De eerste daarvan beschrijft een clipping-mechanisme. In het tweede schema
wordt het zendvermogen altijd verhoogd als de kanaalkwaliteit beter wordt en altijd verlaagd
als de kanaalkwaliteit verslechtert. Gelet op hetgeen hierna wordt overwogen kan in het
midden blijven (de reLevantie van de vraag) of de in Wireless Communications beschreven
vermogensbesturingsschema’ s een conventioneel vermogensbesturingssyteem met TPC
commando’s openbaren, zoals Wiko stelt en Philips heeft bestreden.
Het standpunt van Wiko is dat de gemiddelde vakman weet dat het soms beter is om
4.89
niet het conventionele besturingsschema te volgen en te aanvaarden dat de kans dat
verzonden data goed worden ontvangen afneemt, of om zelfs helemaal niets te verzenden.
Daarmee ligt het volgens Wiko voor de hand om ook in de 3GPP2-standaard even te stoppen
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met zenden zo lang de kanaaikwaliteit te slecht is en de verzending weer op te pakken als de
kanaaikwaliteit verbetert (par. 194 AMnC). Aangezien het octrooi de maatregelen van het
staken van de verzending en het voortzetten van de verzending met een lager zendvermogen
als twee geljkwaardige alternatieven beschrijft, ligt de maatregel van het verzenden met een
lager zendvermogen volgens het tweede hulpverzoek evenzeer binnen het bereik van de
gemiddelde vakman, zo begrijpt het hof het standpunt van Wiko.
4.90
Anders dan Wiko stelt, is de uitvindingsgedachte van het octrooi niet gelegen in de
enkele maatregel dat het zendvermogen wordt gestaakt of verlaagd als de kanaalkwaliteit
slechter is dan een bepaalde grenswaarde en dat het zendvermogen wordt hervat of verhoogd
als de kanaaikwaliteit weer boven een bepaalde grenswaarde uitstijgt. Wat het octrooi
onderscheidt van de 3GPP2-standaard en de overige stand van de techniek is dat met
regetmiddelen in het mobiele station, in afwijking van het overigens gehanteerde
conventionele vermogensbesturingsschema, met gebruikmaking van de gebruikelijke
kwaliteitsindicaties, het datazendvermogen tijdelijk kan worden aangepast binnen zo’n kort
tijdsbestek dat het mogelijk is binnen een frame adequaat te reageren wanneer het
datazendvermogen ten gevolge van een dalende kanaaikwaliteit een vooraf bepaalde limiet
dreigt te overschrijden en de kanaalkwaliteit daarna weer boven een bepaald niveau uitstijgt.
4.91
Naar Wiko wel terecht aanvoert behoorde het inzicht dat er een grens is aan de
effectiviteit van het verhogen van het datazendvermogen bij een dalende kanaalkwaliteit tot
de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, met name gelet
op het aan een hoog zendvermogen verbonden hoge energieverbruik en het optreden van
interferentie in CDMA-systemen. In de stand van de techniek zijn diverse oplossingen
voorgesteld voor dit op zichzelf bekende probleem, waaronder de maatregelen op pag. 2-47
van de 3GPP2-standaard, of het gebruik van op andere uitgangspunten gebaseerde
vermogensbesturingsschema’s zoals in Rulnick.
4.92
Wiko heeft niet inzichteljk gemaakt op grond waarvan de gemiddelde vakman, die
uitgaat van de 3GPP2-standaard die bij het bereiken van een bepaalde limiet verlaging van
het zendvermogen alleen op framebasis openbaart tot de oplossing volgens het octrooi
(verlaging en weer verhoging van het zendvermogen binnen een frame) zou komen. Dat de
passage in Wiretess Communications (“we frade offa decrease of the average received
power value for an increase of error probability”) hem duidelijk zou maken dat het
zendvermogen wordt verlaagd ten koste van een grotere foutkans en daarom hem ertoe zout
leiden verlaging van het zendvermogen te realiseren door het loslaten van de offset (in plaats
van verlaging van de datasnelheid) kan niet worden aangenomen. In die publicatie is immers
juist gekozen voor andere oplossingen. De eerste betreft het clipping mechanisme (het
maximeren van het datazendvermogen op een bepaald niveau, waarbij de offset wordt
gehandhaafd, en waarbij dus niet eerst verlaging en vervolgens weer verhoging van het
datazendvermogen plaatsvindt binnen de vooraf vastgestelde tijdsperiode) zoals ook bekend
uit de ten tijde van de prioriteitsdatum toepasselijke UMTS-standaard. De tweede in Wireless
Communications voorgestelde oplossing betreft een volledige omkering van het
conventionele vermogensbesftiringsschema (zoals ook geopenbaard in US 214). Een
verlaging van het datazendvermogen bij verbetering van de kanaalkwaliteit en vice versa
wordt daarin niet geopenbaard en evenmin toepassing van eerste en tweede criteria aan de
hand waarvan tijdelijk wordt afgeweken van het gebruikelijke besturingsschema. In Wireless
Communications, die dateert van na de 3GPP2-standaard, is niet gekozen voor verlaging van
het datazendvermogen op slotbasis onder (noodzakeljkerwijs) loslating van de in de 3GPP2standaard dwingend voorgeschreven handhaving van de offset. Daaruit volgt dat de
—

—
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oplossing volgens het octrooi voor de gemiddelde vakman niet voor de hand lag.
Andere tot zijn algemene vakkennis behorende feiten of omstandigheden op grond
4.93
waarvan de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum ctitgaande van de 3GPP2-standaard
zonder inventieve denkarbeid tot het inzicht zou komen dat en hoe aanpassing van het
datazendvermogen op slotbasis zou kunnen worden uitgevoerd, niettegenstaande doel en
belang van het handhaven van de offset, zijn door Wiko niet (voldoende gemotiveerd)
gesteld. Dat de gemiddelde vakman wist dat hij onder omstandigheden een grotere foutkans
zou moeten accepteren om vermogen te sparen en dat het voor hem vanzelfsprekend is zo
snel mogelijk te reageren wanneer er informatie binnenkomt over veranderende
kanaaikwaliteit, zoals Wiko heeft aangevoerd, moge zo zijn. Daarmee is evenwel niet
evident dat de gemiddelde vakman bij het bereiken van een grenswaarde voor het
datazendvermogen ervoor zou kiezen de offset los te laten. De offset waarborgt immers de
correcte ontvangst van verzonden data bij een bepaalde snelheid en bepaald zendvermogen
die aan elkaar zijn gerelateerd; om dezelfde ontvangstkwaliteit te kunnen realiseren zal een
verlaging van het zendvermogen gepaard moeten gaan met verlaging van de datasnelheid.
Dat geldt temeer omdat op de prioriteitsdatum juist groot belang werd gehecht aan
handhaving van die offset. In de 3GPP2-standaard is bepaald dat de offset ‘shati be
maintained’ en in de toen toepasselijke UMTS-standaard werd voorgeschreven dat in het
geval van dreigende overschrijding van de drempelwaarde voor het datazendvermogen
gebruik moet worden gemaakt van clipping, onder nadrukkelijke vermelding dat de offset
the case that the total UE transmit power (...) would
gehandhaafd diende te worden:
the UE shatt apply additional scaling to the total
vaitte,
exceed the maxinzttm allowed
transmit power so that it is eqital to the maxitnum allowed power. This additional scaling
fhof clippingj shalÏ be such that the power ratio between DPCCH and DPDCH remains as
reqitired by sztb-claztse 5.1.2.5.”. Wiko heeft niet voldoende onderbouwd op grond waarvan
de gemiddelde vakman desalniettemin ervoor zou kiezen de offset los te laten,
niettegenstaande de beschikbaarheid van andere oplossingen waarbij de offset en daarmee
de kwaliteit van de dataontvangst wel gehandhaafd kon blijven, zoals bijvoorbeeld clipping
en aanpassing van de offset (leidend tot een lager zendvermogen en lagere datasnelheid).
—

—

De slotsom is dat de inventiviteitsaanval uitgaand van de 3GPP2-standaard in
4.94
combinatie met algemene vakkennis niet kan slagen.
(ii(a)(ii,) gecombineerd met US 821
In US 821 wordt een vermogensbesturingsscherna beschreven waarin de verzending
4.95
wordt gestaakt wanneer het (door een TPC-commando) opgedragen zendvermogen
data
van
een bepaalde maximumwaarde bereikt.
De in de figuren 7A-9 geopenbaarde uitvoeringsvariant van US 821 waarop Wiko
4.96
zich beroept is, naar Philips terecht heeft aangevoerd, niet nawerkbaar omschreven. Daarin
wordt ervan uitgegaan dat het basisstation (en dtis niet zoals in het octrooi (de regelmiddelen
van) het mobiele station, welk kenmerk niet in US 821 is geopenbaard) aan de hand van het
van het mobiele station ontvangen signaal monitort wanneer de kwaliteit van het zendkanaal
weer zodanig is verbeterd dat de verzending kan worden hervat. Dat is echter niet mogelijk
omdat het mobiele station de verzending van signalen op alle kanalen volledig heeft gestaakt.
Geen van de door Wiko aangedragen oplossingen voor dit probleem die de
4.97
gemiddelde vakman daar op grond van zijn algemene vakkennis volgens haar zou inlezen,
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bijvoorbeeld het voortgezet verzenden van ‘control signals’ door het mobiele station zoals
volgens Wiko staande praktijk is in CDMA-systemen, kunnen dat probleem ook werkelijk
oplossen, omdat die allemaal onverenigbaar zijn met het in die uitvoeringsvariant
geopenbaarde communicatie tussen het mobiele station en het basisstation. Die is namelijk
daarop gebaseerd dat gedcirende de periode dat de verzending is gestaakt, het van het
mobiele station ontvangen signaal (nagenoeg) gelijk is aan nul. Aan de hand daarvan stelt het
basisstation vast of het mobiele station de verzending heeft gestaakt. Voortgaande
verzending op het besttiringskanaal brengt het signaal boven (nagenoeg) nul, waardoor het
basisstation (ten onrechte) zou menen dat het mobiele station de verzending niet heeft
gestaakt. Dat het basisstation onderscheid zou kunnen maken tussen signalen ontvangen op
enerzijds een datakanaal en anderzijds het besturingssignaal valt uit US 821 niet af te leiden.
In US 821 tvordt voor de bepaling of het mobiele station in ‘suspend mode’ is immers
gekeken naar de waarde RP, omschreven als ‘power of the received signal’, wat door de
vakman zal worden begrepen als liet totale zendvermogen.
4.98
Bovendien en los van het voorgaande vindt tijdens de suspend mode geen
vermogensbesturing plaats. De TPC-commando’s die gedurende die periode wel verzonden
blijven worden hebben een andere betekenis: TPC-up commando’s moeten worden
genegeerd en houden in dat de verzending gestaakt moet blijven en een TPC-dgwn
commando houdt de instrtictie in dat de verzending weer moet worden hervat. Bij
voortgaande verzending op een vermogensbestuurd besturingskanaal zullen deze
commando’s onbedoelde effecten hebben (namelijk het zendvermogen op het
besturingskanaal zal steeds verder worden verhoogd) en het vermogensbesturingssyteem
ontregelen. Het (nadere) standpunt van Wiko dat het zendvermogen op het besturingskanaal
niet vermogensbestuurd zou zijn maar bevroren zou worden, is in tegenspraak met hetgeen
zij zelf heeft gesteld en door haar deskundigen is verklaard, namelijk dat de gemiddelde
vakman het uit CDMA bekende besturingssignaal zou inlezen, wat een vermogensbestuurd
signaal is. Bovendien maakt US 821 ook niet duidelijk hoe dit bevriezen op het
besturingskanaal niettegenstaande de voortdurend verzonden TPC-up commando’s
bewerkstelligd zou kunnen worden. De gemiddelde vakman zou daarom inzien dat
voortgaande verzending op het besturingssignaal niet in US $21 is voorzien en tot allerlei
problemen leidt. Hij zou daarom de voortgaande verzending op het besturingskanaal ook niet
in US 821 ‘inlezen’.
—

—

—

—

De gemiddelde vakman zal een vermogensbesturingsschema dat niet werkt en
4.99
waarvoor hij niet op grond van zijn algemene vakkennis een oplossing ziet, niet toepassen.
4.100 Wiko heeft bovendien niet toegelicht hoe de gemiddelde vakman, uitgaande van de
3GPP2-standaard en kennis nemend van US 821, waarin onbestreden de verzending van data
tijdelijk wordt gestaakt, tot de uitvinding van het octrooi volgens het tweede huipverzoek zou
komen, waarin de verzending van data met lager vermogen wordt voortgezet. Aangezien de
TPC-commando’s gedurende de periode dat de verzending is gestaakt een andere betekenis
krijgen, is zonder toelichting, die Wiko achterwege heeft gelaten, niet inzichteljk hoe het in
US 821 geopenbaarde systeem zou kunnen functioneren indien de verzending van data niet
zou worden gestaakt, maar op een lager vermogensniveau voortgezet. Daarop strandt ook de
alternatieve inventiviteitsaanval gebaseerd op figuur 1 en paragraaf 47 van US $21 nog
daargelaten dat daarin niet wordt geopenbaard dat (de regelmiddelen van) het mobiele station
toetst of aan de criteria is voldaan en het zendvermogen daarop aanpast, en evenmin dat het
naar en uit de ‘suspend mode’ schakelen binnen een dataframe kan plaatsvinden.
—
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(ii,.fu)(iij) gecombineerd net Rttlnick
4.101 Gelet op hetgeen hiervoor ter zake van Rulnick is overwogen faalt ook de
inventiviteitsaanval gebaseerd op de 3GPP2-standaard gecombineerd met die publicatie. In
Rulnick wordt het in de 3GPP2-standaard gehanteerde conventionele
vermogensbesturingsschema verlaten. In plaats daarvan wordt aan de hand van
interferentiewaarden op basis van twee vergeljkingen het datazendvermogen vastgesteld.
Volgens Rulnick leidt dit tot een verbetering van het energieverbruik. Het ligt daarom voor
de hand dat als de gemiddelde vakman de 3GPP2-standaard al zou combineren met Rulnick,
hij gebruik zoti maken van het in Rulnick geopenbaarde optimale
vermogensbesturingsschema.
4.102 Rulnick openbaart bovendien expliciet noch impliciet een framestructuur en evenmin
eerste en tweede criteria aan de hand waarvan het datazendvermogen binnen de vooraf
vastgestelde tij dsperiode wordt aangepast in afwijking van het regctliere
vermogensbesturingsschema, al helemaal niet bij een door de 3GPP2-standaard gehanteerde
minimale streefwaarde voor correcte dataontvangst van 95%. Aldus valt niet in te zien hoe
de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid aan de hand van Rutnick tot de in
3GPP2-standaard ontbrekende maatregel van aanpassing van het datazendvermogen bij
toepassing van eerste c.q. tweede critera binnen de vooraC vastgestelde tijdsperiode voor
verzending van een frame zoti komen.
(ii](b) Rulnick
4.103 Wiko heeft eerst bij AMnC een beroep gedaan op gebrek aan inventiviteit uitgaande
van Rulnick. Voor een beroep op gebrek aan inventiviteit van het tweede hulpverzoek
uitgaande van Rulnick biedt de MvA geen basis. Daarin is slechts gesteld dat het tweede (en
derde) huipverzoek wordt geanticipeerd door het optimale vermogensbesturingsschema uit
Rulnick. Een inventiviteitsaanval kan niet worden afgeleid uit de titel van het hoofdstuk uit
de MvA, waarin immers ook de niet-inventiviteit van conclusies 9 en 10 wordt ingeroepen.
Evenmin kan een beroep op gebrek aan inventiviteit worden afgeleid uit de stelling dat de
additionele maatregelen van volgconclusies 9 en 10 niet inventief zouden zijn ten opzichte
van de door Wiko niet nieuw geachte hoofdconclusie. Voorts houdt het argument van Wiko
dat de omstandigheid dat Philips bij MnC, bij de bespreking van de op Rutnick gebaseerde
niet-nieuwheidsaanvat, heeft bestreden dat Rulnick een framestructuur openbaart,
rechtvaardigt dat Wiko daarop bij AMnC reageert met een niet eerder ingeroepen
nietigheidsgrond, geen stand. Die nietigheidsgrond had zij bij MvA (al dan niet als stibsidiair
standpunt) moeten inroepen. Het beroep op gebrek aan inventiviteit van conclusie 1 volgens
het tweede hulpverzoek zoals aangevoerd in de AMnC moet derhalve in strijd worden geacht
met de twee-conclusieregel.
4.104 Overigens, ook indien het beroep van Wiko op gebrek aan inventiviteit in het licht
van Rulnick en de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum
wel tijdig zou zijn gedaan, dan had dat Wiko niet kunnen baten. Naar het oordeel van hof
moet het standpunt van Wiko, dat de gemiddelde vakman, uitgaande van Rulnick, reeds op
grond van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding volgens conclusie 1 zou zijn gekomen,
worden verworpen.
4.105 In de eerste plaats acht het hof Rulnick geen reëel uitgangpunt, omdat het
conventionele verrnogensbesturingsschema daarin juist wordt verlaten. Als de gemiddelde
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vakman toch zou uitgaan van Rulnick, dan lag het vanwege de expliciete keuze die in
Rulnick is gemaakt om het datazendvermogen vast te stellen aan de hand van de
interferentiewaarden, geenszins voor de hand om weer van dit door Rtilnick ontwikkelde
systeem af te stappen en terug te keren naar het gebruik van het door Rulnick bewust
verlaten conventionele vermogensbesturingsschema.
—

—

4.106 Voorts biedt Rulnick geen enkele aanwijzing voor het door het mobiele station
toepassen van criteria aan de hand waarvan tijdelijk wordt afgeweken van het gebruikelijke
vermogensbesturingsschema. Daarin schuilt de inventieve bijdrage van het octrooi en niet
aangenomen kan worden en Wiko heeft ook niet voldoende onderbouwd dat, waarom en
hoe de gemiddelde vakman daar zonder inventieve denkarbeid op grond van zijn algemene
vakkennis toe zou zijn gekomen.
—

—

4.107 Naar Philips terecht heeft aangevoerd kan een aanwijzing voor de toepassing van
criteria volgens conclusie 1 niet worden afgeleid uit de curves van de figuren 3 en 5
(hiervoor weergegeven) uit Rutnick omdat deze uitgaan van target transmission rates
variërend van 0,2 tot 0,5 neerkomend op een streefvaarde van 20%-50% correcte
gegevensontvangst, wat een voLstrekt onrealistisch uitgangspunt is voor implementatie in een
praktisch werkend systeem. Naar de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene
vakkennis (inhoudend onder meer de 3GPP2-standaard) weet, liggen de streefwaarden voor
correcte data-ontvangst in praktische werkende systemen aanzienlijk hoger, namelijk target
error rates van 0,01 en 0,05, overeenkomend met een correcte ontvangst van 95%-99% van
de verzonden data, derhalve een target transmission rate van 0,95 0.99. De bij een target
transmission rate van 0.99 horende curve van het unrestricted vermogensbesturingsschema
volgens Rulnick is getoond in figuur 6 en laat een uitsluitend stijgende lijn zien. Voor zover
de gemiddelde vakman derhalve al zou uitgaan van Rulnick voor de ontwikkeling van een
verbeterd vermogensbesturingsschema, dan zou hij geen acht slaan op de in figuren 3 en 5
getoonde curves, maar op de curve van figuur 6.
-

4.108 Niet valt in te zien, en Wiko heeft niet onderbouwd, hoe de gemiddelde vakman,
ttitgaande van de curve getoond in figuur 6, zonder inventieve denkarbeid zou komen tot het
inzicht dat ten grondslag ligt aan de uitvinding volgens het octrooi, ook niet indien de
interferentiewaarde zou worden geljkgesteld aan de (inverse van de) kanaalkwaliteit.
Nergens in de curve van figuur 6 is immers een aanwijzing te vinden dat als de
interferentiewaarde een bepaald niveau bereikt (volgens een eerste criterium), het
datazendvermogen zou moeten worden verlaagd en voorts als al zou worden uitgegaan van
toepassing van het systeem van Rctlnick binnen een framestructuur evenmin een
aanwijzing dat, binnen de voor de verzending van het frame benodigde tijd, het
datazendvermogen weer wordt verhoogd indien de interferentiewaarde weer beneden een
bepaalde waarde komt.
—

—

4.109 Naar het oordeel van het hof kan conclusie 1 in het licht van Rulnick en de algemene
vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen inventiviteit worden
ontzegd. Datzelfde heeft dan te gelden voor de onderconciusies.
4.110 Ten overvloede en daargelaten de door Philips aangevoerde bezwaren (op grond
van de twee-conclusieregel) tegen hetgeen Wiko ter zake van het gestelde gebrek aan
inventiviteit van (onder meer) conclusies 9 en 10 (resp. 32 en 33) eerst na MvA heeft
aangevoerd, waarop niet hoeft te worden beslist overweegt het hof dienaangaande als
volgt. De in conclusies 9 en 10 opgenomen maatregelen vormen een nadere invulling van de
—

—

4$
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in conclusie 1 genoemde kenmerken ‘indicatie van de neergang in kanaaikwaliteit’ en ‘eerste
criterium voor het verlagen van het datazendvermogen’.
4.111 Voor de maatregel van conclusie 9 (resp. 32) dat het eerste criterium bestaat uit een
indicatie om het zendvermogen te verhogen boven een vooraf bepaalde drempelwaarde (P2),
is in Ritlnick geen aanwijzing te vinden. Uitgaande van de curve van figuur 6 als het enige
realistische uitgangspunt is er immers geen enkele indicatie dat bij het bereiken van een
bepaalde drempelwaarde het datazendvermogen bij een verder stijgende interferentiewaarde
niet langer wordt verhoogd maar daarentegen juist wordt verlaagd. De in Rulnick
geopenbaarde vergeljkingen aan de hand waarvan het datazendvermogen wordt vastgesteld
bieden daarvoor ook geen ruimte. Een drempelwaarde maakt geen deel uit van die
vergeljkingen en de berekening wordt dtts niet ook anders uitgevoerd als de
interferentiewaarde onder of boven een bepaalde drempel uitkomt.
4.112 Voor de maatregel van conclusie 10 (resp. 33) dat de indicatie om het zendvermogen
te verhogen bestaat uit een ontvangen commando bevat Rulnick ook geen aanwijzing. De
omstandigheid dat alle bekende vermogensbesturingssystemen gebruik maken van power
control commando’s maakt dat niet anders. In Rtilnick wordt immers juist en ook bewust,
in afwijking van het conventionele vermogenbesturingsysteern en de daarbij gebruikte
commando’s— geen gebrtiik gemaakt van vermogensbesturingscommando’s, zodat Rulnick
eerder een pointer-away dan een pointer naar de maatregel van conclusie 10 bevat. Ook
indien het gebritik van ‘indicator-bits’ op slotbasis in Rutnick zou moeten worden ingelezen,
zoals Wiko heeft betoogd, maar waarvoor geen enkele aanwijzing bestaat, leidt dat niet tot
de tiitvinding volgens het octrooi. Dergelijke indicator-bits zijn hoogtiit een indicatie van de
(stijging of daling van de) interferentiewaarde, maar ook dan fungeren ze niet anders dan als
inpltt voor de berekening van het transmissievermogen aan de hand van de vergeljkingen (1)
en (2). Ze kunnen bij gebreke van enige aanwijzing daarvoor in Rulnick niet worden
beschouwd als (een aanwijzing voor) een commando dat door het mobiele station moet
worden opgevolgd of, bij toepassing van het eerste of tweede criterium,juist moet worden
genegeerd.
—

4.113 Gelet op het voorgaande moeten ook de volgconclusies 9 en 10 in het licht van
Rutnick inventief worden geacht.
(ii) (c) algemene vakkennis

4.114 Wiko heeft aangevoerd dat het ‘logisch’ zoti zijn de door het octrooi voorgestelde
maatregelen toe te passen om te voorkomen dat het maximtim zendvermogen wordt
overschreden. Volgens Wiko zouden US 214 en US $21 de vakman op het spoor zetten om
het vermogen van een van de kanalen tijdelijk te verlagen in plaats van te verhogen. Zoals
hiervoor overwogen (zie 4.76 e.v. en 4.95 e.v.) kan dat niet als jtlist worden aanvaard. US
214 openbaart geen tijdelijke afwijking van het conventionele besturingsschema zoals het
octrooi (of zoals Wiko het formuleert in par. 2 MvA: het systeem volgens het octrooi doet in
sommige gevallen juist het omgekeerde). US 214 bevat daarvoor ookgeen pointer. US$21
openbaart geen nawerkbare oplossing voor het probleem, al helemaal niet de oplossing
volgens het tweede huipverzoek waar data op lager vermogen verzonden blijven worden.
Zoals volgt uit hetgeen hiervoor reeds is overwogen (4.87 e.v.) leidde de algemene
vakkennis op de prioriteitsdatcim de gemiddelde vakman ook niet naar de oplossing volgens
het octrooi. De door Wiko gestelde ‘logica’ ontbeert derhalve voldoende onderbotiwing.
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andere combinaties

4.115 Wiko heeft onvoldoende gesteld, laat staan onderbouwd, op grond waarvan de
gemiddelde vakman, op basis van andere combinaties van de door Wiko in het kader van de
niet-nieuwheid aangevoerde documenten, zonder inventieve denkarbeid tot de ttitvinding
volgens conclusie 1 van het octrooi zou zijn gekomen. Reeds daarom moet aan die
inventiviteitsaanvallen voorbij worden gegaan. Overigens volgt uit hetgeen hiervoor ten
aanzien van die publicaties is overwogen dat geen enkele combinatie daarvan de gemiddelde
vakman zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding volgens EP 511 zou leiden.
slotsom geldigheid
4.116 De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies volgens het tweede
hulpverzoek naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten.
inbreuk
conclusie 1 gemcorporeerd in het HSUPA-protocol
4.117 Volgens Philips wordt in (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard gebruik
gemaakt van de uitvinding van EP 511 (volgens het tweede hulpverzoek). Omdat Wiko (het
HSUPA-protocol van) die standaard toepast maakt zij inbreuk op het octrooi, aldus Philips.
4.118 Wiko stelt zich op het standpunt dat niet alle kenmerken van conclusie 1 in de
UMIS-standaard (met name TS 125 214) zijn opgenomen, zodat toepassing van (het
HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard in haar in Nederland op de markt gebrachte
telefoons hetgeen zij op zichzelf niet bestrijdt derhalve niet met zich brengt dat zij
inbreuk maakt op het octrooi.
—

-

4.119 Philips heeft haar standpunt dat de UMIS-standaard de uitvinding volgens het
octrooi incorporeert als volgt toegelicht.
4.120 De kwaliteit van het uplink-kanaal wordt door het basisstation gemeten aan de hand
van de “signal-to-interference ratio” (SIR) van het signaal op de DPCH. De DPCH
(“Dedicated Physical Channel”) omvat de vijf physical channels die tezamen het uplink
dedicated kanaal vormen, te weten de DPCCH, de DPDCH, de E-DPDCH, de E-DPCCH en
de HS-DPCCH. De DPCCH (“Dedicated Physical Control Channel”) vormt de basis van de
vermogensbesturing.
4.121 Naar aanleiding van de uitgevoerde meting stelt het bassistation een TPC-commando
op dat aan het mobiele station wordt verzonden. Wanneer de gemeten SIR ( SiRest) lager is
dan de gewenste SIR ( SlRtarget) geeft het basisstation aan het mobiele station het
commando om het transmissievermogen te verhogen (TPC-commando = “1”). In het
omgekeerde geval geeft het basisstation aan het mobiele station het commando om het
transmissievermogen te verlagen (TPC-commando = “0”). Het TPC-commando om het
transmissievermogen te verhogen, is voor het mobiele station een aanwijzing van een
teruggang in kanaalkw’aliteit.
4.122 Op basis van het TPC-commando berekent het mobiele station de waarde
“TPC_cmd” en aan de hand hiervan bepaalt het mobiele station hoeveel het
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transmissievermogen van de uplink DPCCH moet worden verhoogd (resp. verlaagd). De
transmissievermogens van de overige signalen in het uplink DPCH-kanaal, waaronder het E
DPDCH datakanaal waarover de datablokken worden verzonden, zijn geschaald ten opzichte
van het transmissievermogen van de DPCCH (twee keer zoveel, de helft etc.). Wanneer het
transmissievermogen van de DPCCH wordt verhoogd of verlaagd, gaat het
transmissievermogen van de andere signalen door de koppeling met het transmissievermogen
van de DPCCH, eveneens omhoog of omlaag overeenkomstig de voor dat signaal
toepasselijke verhouding tot de DPCCH.
4.123 Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van zgn. gain factors. Elk physical
channel heeft een eigen gain factor, die wordt gebruikt om het zendvermogen van het
betreffende kanaal aan te passen. De gain factor wordt aangeduid met de letter “f3” en een
achtervoegsel ter aanduiding van het specifieke physical channel. De gain factor van de E
DPDCH is Ped. Omdat er verschillende E-DPDCHs kunnen zijn, wordt nog een extra
variabele “k” aan het achtervoegsel toegevoegd, waarmee de specifieke E-DPDCH wordt
aangeduid. Een en ander is weergegeven in figuur 1C van TS 125 213:
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Figure Ic: Spreading for E-DPDCH/E-DPCCH

4.124 Na ontvangst van een TPC-commando ter verhoging van het transmissievermogen,
berekent het mobiele station het totale transmissievermogen (van alle physical channels
tezamen, dus het transmissievermogen van de PDCCH en de overige kanalen van de uplink
DPCH) bij opvolging van dit TPC-commando. Indien het totale transmissievermogen het
maximaal toelaatbare vermogen overschrijdt, verlaagt het mobiele station de gain factors van
de E-DPDCH datakanalen met een bepaalde scaling factor tot f3ed.k,reduced, zodat het totale
transmissievermogen komt te liggen op het maximaal toelaatbare niveau. Dit volgt uit TS
125 214, paragraaf 5.1.2.6:
“When E-DCH is configztred [hof: volgens het HSUPA-protocol), f the total UE
transmit power (after applying DPCGHpower adjustments and gainfactors) would
exceed the maximum alÏowed value, the UE shaÏtfirstly reduce all the E-DPDcH
gainfactors fiecl,k by an equal scalingfactor to respective values /3uakrcduccd so that the
total transmit power would be equat to the maximum allowed power. After
calculating the reduced E-DPDCHgainfactors, quantization according to table
13.2 in [3] subctause 4.2.1.3 may be applied, where each ficclk,rectucej is quantized such
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that /3edk,Bc is the largest quantised value for which the condition fled.k
ho/ds.”

fied,kreduccd

4.125 Hieruit volgt volgens Philips dat een mobiel station dat werkt volgens het HSUPA
protocol van de UMTS-standaard over regelmiddelen beschikt, die het zendvermogen van de
E-DPDCH datakanalen verlaagt wanneer het opvolgen van een ontvangen TPC-commando
om het zendvermogen te verhogen zoti resulteren in overschrijding van het maximaal
toelaatbare zendvermogen. Het mobiele station reageert aldus op een aanwijzing van een
teruggang in kanaalkwaliteit volgens een eerste criterium voor het verlagen van het
vermogen voor het verzenden van de datablokken op de E-DPDCH datakanalen, zoals
bedoeld in conclusie 1. Deze reactie vindt blijkens de UMTS-standaard plaats binnen het
dataframe. In paragraaf 5.1.2.6 van IS 125 214 is bepaald dat de schaling en verlaging van
de gain factors plaatsvindt op slotbasis en wel op de slotgrens: “Any scaÏing, and any
redttction in the E-DPDC’Hgainfactor as described above, shalt only be applied orchanged
at a DPCCH slot boundaiy”
4.126 Het slotsgewijs verzenden van de TPC commando’s door het basisstation aan het
mobiele station ter aanpassing van het zendvermogen gaat ook door na toepassing van het
eerste criterium. Wanneer de kanaalkwatiteit vervolgens verbetert, stuurt het basisstation een
TPC-downs commando (een aanwijzing voor een verhoging in kanaalkwaliteit) aan het
mobiele station, derhalve de instructie om het vermogen van de DPCCH (en daaraan
gerelateerd het vermogen van de andere kanalen op de uplink DPCH) te verlagen. Als het
mobiele station vaststelt dat de drempelwaarde niet langer wordt overschreden bij opvolging
van het commando (het tweede criterium), vermindert resp. schrapt het mobiele station de
schaalfactor van de gain factor voor de E-DPDCHs, waardoor het datazendvermogen van de
E-DPDCHs weer wordt verhoogd, een en ander op voorwaarde dat het maximaal toelaatbare
zendvermogen hierdoor niet wordt overschreden. Zoals reeds opgemerkt schrijft de UMTS
standaard voor dat schat ing en aanpassing van de gain factors op slotbasis gebeurt. Een
mobiel station volgens de UMTS-standaard is derhalve in staat het eerste en tweede criterium
binnen hetzelfde frame (en dus binnen de vooraf bepaalde tijdsperiode) toe te passen.
4.127 Dat de toepassing van het eerste respectievelijk het tweede criterium volgens het
octrooi besloten ligt in het schalingsmechanisme dat in de UMIS-standaard is
voorgeschreven wordt door Wiko niet bestreden. Zij heeft erop gewezen (par. 227
CvAJCvErec) dat in paragraaf 5.1.2.6 van IS 125 214 (slechts) wordt voorgeschreven dat het
vermogen van de signalen op de datakanalen wordt verlaagd wanneer het vermogen tegen
het maximaal toelaatbare vermogen aanloopt en weer wordt verhoogd wanneer dit niet
langer het geval is. Volgens Wiko kan het maximaal toelaatbare zendvermogen van het
mobiele station echter niet zowel als het eerste criteritim als ook als het tweede criterium in
de zin van het octrooi fungeren. Het boven resp. beneden het maximaal toelaatbare
zendvermogen van het mobiele station komen, kan evenmin worden aangemerkt als een
eerste en tweede criterium in de zin van het octrooi, omdat het immers niet mogelijk is boven
het maximaal toelaatbare zendvermogen te verzenden, aldus Wiko.
4.12$ Dat standpunt kan niet worden gevolgd. Van overschrijding van het maximaal
toelaatbare zendvermogen is geen sprake, omdat de maatregelen beschreven in paragraaf
5.1.2.6. er nu juist op zijn gericht (en bewerksteltigen) dat dit wordt voorkomen. Voorts valt
niet in te zien en Wiko licht ook niet toe waarom het (bij opvolging van een IPC
commando) uitkomen boven respectievelijk beneden het maximale totale
transmissievermogen, niet zou kunnen worden aangemerkt als een eerste en tweede criterium
—

—
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in de zin van het octrooi. In paragraaf 54 van de beschrijving van het octrooi tvordt de
mogelijkheid dat het eerste criterium bestaat uit het overschrijden, en het tweede criterium
bestaat uit het onderschrjden van dezelfde drempelwaarde immers expliciet beschreven:
“[0054] In the example itlustrated in figure 4, the first criterion is met when the
channel qualityfaÏls below a predetermined level, and the second critetion is met
when the channel qztaÏity increases above the same predeterniined level. However,
these two levels iieed not be identical.”
4.]29 Het standptint van Wiko dat uit de standaard niet zou blijken dat de
vermogensbesturing plaatsvindt binnen een frame (‘the predetermined time period’ in de
bewoordingen van het octrooi) wordt verworpen. Uit het feit dat de aanpassingen van het
zendvermogen steeds op slotbasis moeten plaatsvinden (zie 4.125) volgt dat bij toepassing
van het eerste en tweede criterium binnen een frame, die aanpassingen evenzeer binnen
datzelfde frame kunnen plaatsvinden.
4.130 Wiko heeft voorts bestreden dat het door de uitvinding volgens het octrooi bereikte
effect wordt gerealiseerd door toepassing van paragraaf 5.1.2.6. van TS 125 214, omdat het
effect van het toepassen van de scaling factor is dat “the total transnzit power would be eqztal
to the inaximutn allowed power”, waardoor het totale zendvermogen van het mobiele station
op het maximaal haalbare niveau blijft.
4.131 Hierin kan Wiko niet worden gevolgd. Anders dan zij veronderstelt schrijft het
octrooi niet voor dat het totale zendvermogen moet worden verlaagd maar dat
datazendvermogen wordt verlaagd (resp. verhoogd). Dat is ook geïncorporeerd in de UMIS
standaard. Zoals volgt uit bedoelde passage uit de TS 125 214 specificatie en de niet
bestreden toelichting daarop van Philips (zie 4.124 hiervoor) worden de gain factors van de
E-DPDCH kanalen verlaagd, leidend tot een verlaging van het datazendvermogen. Deze
verlaging is zodanig dat het totale transmissievermogen dus inclttsief het vermogen
waarmee over het PDCCH besturingskanaal verzonden blijft worden, waarbij de TPC
commando’s wel gewoon opgevolgd blijven worden en dat dus in reactie op het ontvangen
TPC-up commando tvordt verhoogd (vgl. concltisie 12)— wordt gemaximeerd. Een en ander
is in overeenstemming met hetgeen is beschreven in en wordt beoogd met het octrooi:
overschrijding van de drempelwaarde van het totale zendvermogen en daarmee excessief
stroomverbruik en interferentie wordt voorkomen, door een daling van het
datazendvermogen.
—

—

—

4.132 Daarnaast zou volgens Wiko uit paragraaf 5.1.2.6. van TS 125 214 niet duidelijk zijn
dat er verlaging respectievelijk verhoging van het datazendvermogen plaatsvindt bij
toepassing van een eerste en tweede criterium. Ook dat standpunt is onjuist. Bedoelde
passage schrijft voor dat het datazendvermogen wordt verlaagd in reactie op een TPC-up
commando, welk commando een indicatie is van verslechtering van de kanaalkwaliteit. Deze
maatregel wordt toegepast indien het totale transmissievermogen bij opvolging van het TPC
up commando het maximaal toelaatbare vermogen zou overschrijden. Deze omstandigheid is
aan te merken als een ‘eerste criterium’ zoals bedoeLd in het octrooi. Uit het
schalingmechanisme volgt dat zodra de drempelwaarde wordt onderschreden bij opvolging
van een TPC-down commando (het tweede criterium) het zendvermogen op de E-DPDCH
weer wordt verhoogd, zoals Wiko heeft onderkend (zie 4.127 hiervoor).
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4.133 Verder voert Wiko aan dat uit de UMTS-standaard niet volgt dat toepassing van het
eerste en tweede criterium plaatsvindt in reactie op de ontvangst van een TPC-commando,
omdat het bereiken van het maximale transmissievermogen en toepassing van de in dat geval
voorgeschreven maatregelen, ook kan worden bereikt door aanpassing van de ‘gain factors’
onafhankelijk van de ontvangen TPC-commando’s. Zij heeft daartoe verwezen naar de
volgende passage uit TS 125 214 (paragraaf 5.1.2.5.1):
“The gainfactors may vary on radio frame basis depending om; the current TFC
ttsed. further, the setting ofgainfactors is independent of the inner loop power
control.
After appÏying the gainfactors, the UE shaÏÏ scale the total transmit power of the
DPCCH and DPDCH(s,), such that the DFCC’H ozttput powerJollows the changes
required by the prnt’er control procedttre with power adjustments ofADFCcH dB,
subject to the provisions ofstib-clause 5.1.2.6.”
De aanpassing van de gain factors zoals geopenbaard in deze passage vindt plaats op
framebasis. TPC-commando’s worden op slotbasis verzonden. Tijdens de verzending van
een datablok binnen een frame vindt aanpassing van het datazendvermogen bij voldoen aan
het eerste of tweede criterium derhalve altijd plaats in reactie op ontvangen TPC
commando’s en daarmee op basis van de kanaaikwaliteit. Dat er ook andere omstandigheden
zijn die ertoe kunnen leiden dat het datazendvermogen op de framegrens wordt aangepast
kan daar niet aan afdoen.
4.134 Het standpunt van Wiko ten slotte dat de UMTS-standaard, in het bijzonder TS 125
214, slechts (een niet-inventieve variant van) de stand van de techniek toepast, moet in het
licht van het voorgaande worden verworpen. Immers, naar het oordeel van het hof past TS
125 214 de uitvinding volgens het octrooi toe en dat octrooi is, zoals hiervoor overwogen,
inventief te achten in het licht van de stand van de techniek en de algemene vakkennis van de
gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum.
4.135 Wiko heeft niet bestreden dat zij in Nederland telefoons op de markt brengt die
voldoen aan (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard. Met de vaststelling dat alle
kenmerken van conclusie 1 van het octrooi daarin zijn geïncorporeerd staat daarmee vast dat
Wiko inbreuk maakt op EP 511.
meetrapporten
4.136 Ten overvloede overweegt het hof dat de toepassing van (het HSUPA-protocol van)
de UMTS-standaard in de producten van Wiko, en daarmee op het octrooi, wordt bevestigd
in (onder meer) het door Philips als productie 19 overgelegde meetrapport. De in dat rapport
opgenomen figuur 7 is in de door Philips bewerkte vorm, voorzien van verwijzingscijfers 1
en 2 hieronder weergegeven.
—

—
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Bij de meting is de drempelwaarde ingesteld op 24 dBm, onder het 1’sieke maximum. Te
zien is dat het zendvermogen van de datasignalen (E-DPDCH; rood gekleurd) door de
mobiele telefoon wordt verhoogd op basis van de eerste vijf TPC-up commando’s. Bij
opvolging van het zesde TPC-up commando zou de ingestelde drempelwaarde worden
overschreden. Naar aanleiding daarvan wordt het datazendvermogen (in het volgende slot)
verlaagd in plaats van verhoogd (verwijzingscijfer 1). Dit is toepassing van het eerste
criterittm, volgens de door conclctsies 9 en 10 onder bescherming gestelde uitvoeringsvorm.
4.137 Ook is te zien dat het vermogen van de DPCCH (groen gekleurd) na toepassing van
het eerste criteritim aangepast blijft worden op basis van de ontvangen TPC-commando’s.
Bij opvolging van het elfde TPC commando (een TPC-down commando), komt het
vermogensniveau van het besturingssignaal in het volgende tijdslot (verwijzingscijfers 2) op
het niveau waar het was, toen aan het eerste criterium werd voldaan (verwijzingscijfer 1)).
Bij opvolging van dit TPC-down commando door de DPCCH (en de andere uplink-kanalen)
zal het totale zendvermogen in het opvolgende tijdslot de dremplwaarde niet langer
overschrijden. Naar aanleiding van dat TPC-down commando wordt de schaling opgeheven
en wordt het datazendvermogen in het opvolgende tijdslot verhoogd (verwijzingscijfer 2) en
wordt de conventionele vermogensbesturing hervat. Dit is toepassing van het tweede
criterium volgens concLusie 1, in de door conclusie 12 onder bescherming gestelde
uitvoeringsvorm.
4.138 Het standpunt van Wiko dat uit het rapport niet zou blijken dat inbreuk wordt
gemaakt op conclusie 12 mist retevantie, nu reeds sprake is van inbrettk door toepassing van
de maatregelen volgens de conclusies 1, 9 en 10. Overigens is het standpunt onjuist, zoals
volgt uit de hiervoor weergegeven (bewerkte) figuur 7 van het meetrapport en hetgeen
hiervoor in 4.35 is overwogen. In aanvulling daarop geld het volgende. Concltisie 12 schrijft
voor dat het tweede criterium is dat het zendvermogen van het besturingskanaal gelijk wordt
(en niet: ‘is’, zoals Wiko ten onrechte stelt) aan of lager wordt dan het niveau van het
zendvermogen van het besturingskanaat toen werd voldaan aan het eerste criterium. Bij
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ontvangst van het zesde TPC-up commando wordt aan het eerste criterium voldaan (zoals
Wiko ook stelt, par. 128 pleitnota EA; in paragraaf 446 MvA gaat Wiko ten onrechte uit van
het moment waarop liet eerste criterium ‘is toegepast’: met de ontvangst van het zesde TPC
up commando wordt aan het eerste criterium voldaan bij uitvoering daarvan zou de
drempelwaarde worden overschreden in reactie daarop wordt het datazendvermogen in het
volgende slot verlaagd). Ten gevolge van het elfde TPC commando (een TPC-down
commando) wordt in het opvolgende slot het zendvermogen van het besturingssignaal
verhoogd, en wordt daarmee gelijk aan het niveau dat het zendvermogen had bij ontvangst
van het zesde TPC-up commando. Daarmee past de mobiele telefoon ook het tweede
criterium zoals beschreven in conclusie 12 van het octrooi toe.
—

—

4.139 Het tegen het meetrapport door Wiko ingebrachte bezwaar dat niet is aangegeven
wat de grenzen zijn van de ‘predetermined time period’ wordt verworpen. Duidelijk is
daaruit immers dat binnen een tijdsbestek van 15 slots (en dus binnen het tijdsbestek van een
frame) op slotbasis wordt gereageerd op zowel een eerste als een tweede criterium, waarmee
duidelijk is dat de geteste mobiele telefoon regetmiddelen bevat die het in staat stelt de
maatregelen volgens EP 511 binnen de predetermined time period toe te passen. Dat de
Wiko-telefoon ook binnen de predetermined time period zowel het eerste als tweede
criterium toepast wordt door Wiko onvoldoende gemotiveerd bestreden ook bevestigd
door het als productie 4$ door Philips overgelegde tweede meetrapport..
—

—

4.140 Dat het meetrapport onbegrijpelijk zou zijn, zoals Wiko verder heeft gesteld, omdat
het totale vermogen niet gelijk zou zijn aan de som van de de twee getoonde signalen, is
evenmin juist. Naar Philips terecht heeft opgemerkt, miskent Wiko dat de mobiele telefoon
ook uitzendt over andere uplink signalen, zoals ook getoond in de figtiren 3 en 4 van het
rapport.
4.141 Aan de stelling van Wiko dat uit de meetrapporten niet is te zien of de telefoons een
look-up table toepassen en indicators gebruiken wordt voorbij gegaan. Niet alleen is dit
standpunt voor het eerst ter zitting naar voren gebracht, ook is liet onverenigbaar met het feit
dat zij niet heeft bestreden dat zij (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard toepast,
zoals Philips reeds bij dagvaarding EA heeft gesteld.
4.142 Volgens Wiko zou ten slotte met het meetrapport niet zijn aangetoond dat aan het
eerste en tweede criterium is voldaan, omdat een enkele meting daarvoor onvoldoende zou
zijn. Het hof verwerpt dat standpunt. Philips heeft meerdere metingen verricht aan meerdere
telefoons. Het is dan aan Wiko die resultaten gemotiveerd (bijvoorbeeld door een
tegenrapport) ter discussie te stellen, hetgeen zij heeft nagelaten. Bij die stand van zaken ziet
het hof geen aanleiding eraan te twijfelen dat ook bij nog verdere metingen de door Philips
getoonde resultaten zullen worden bevestigd.
4.143 De slotsom is dat Wiko inbreuk maakt op in elk geval conclusie 1 (volgens het
tweede hulpverzoek) van het octrooi.
4.144 Over het door Wiko opgeworpen frand-verweer zullen partijen nog afzonderlijk
pleiten (tegelijk met de behandeling van de frand-verweren in de zaken betreffende EP 659
en EP 525). Op de vraag of Philips aanspraak kan maken op een inbreukverbod en over de
toewijsbaarheid van het overigens door haar gevorderde, zal derhalve eerst daarna kunnen
worden beslist.

56

Zaaknummer: 200.219.487/01

5.

De beslissing

Het hof houdt iedere beslissing aan. Eindarrest zal worden gewezen op de datum die zal
worden bepaald na afloop van de pleidooien die zullen worden gehouden op 28 mei 2019.

Dit arrest is gewezen door mrs R. Kalden, M.Y. Bonnetir en M.W.D. van der Burg en in
bijzijnvan de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 april 2019.
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