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Abstract 

The mobile cellular communications sector has shown great dynamism in the last two 
decades. First of all with GSM, then with the deployment of UMTS and since the end of 
2008 with the first specification by the 3GPP of the LTE (Long Term Evolution) system. 

This project intends to study the LTE network through the Amari LTE 100 device of the 
company Amarisoft, in charge of implementing a base station. It is based on SDR 
technology and is compatible with Release 13 of the 3GPP.  

The project is based on experimenting with the software component of the system in 
order to discover, analyse and test the different features offered by the instrument. In 
terms of hardware nothing has been modified since it came all incorporated with the 
Amari kit.  
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Resum 

El sector de les comunicacions mòbils cel·lulars ha mostrat un gran dinamisme en les 
dues últimes dècades. Primer de la mà de GSM, després amb el desplegament d'UMTS i 
des de finals del 2008 amb la primera especificació per la 3GPP del sistema LTE (Long 
Term Evolution). 

En aquest projecte es pretén estudiar la xarxa LTE mitjançant el dispositiu Amari LTE 100 
de l'empresa Amarisoft, encarregat de implementar una estació base. Es basa en la 
tecnologia SDR i és compatible amb la Release 13 de la 3GPP. 

El projecte està basat en experimentar amb el component software del sistema per 
poder descobrir, analitzar i testejar les diferents prestacions que ofereix l'instrument. A 
nivell hardware no s'ha tocat res ja que venia tot incorporat amb el kit Amari.  
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Resumen 

El sector de las comunicaciones móviles celulares ha mostrado un gran dinamismo en las 
dos últimas décadas. Primero de la mano de GSM, luego con el despliegue de UMTS y 
desde finales de 2008 con la primera especificación por la 3GPP del sistema LTE (Long 
Term Evolution).  

En este proyecto se pretende estudiar la red LTE mediante el dispositivo Amari LTE 100 
de la empresa Amarisoft, encargado de implementar una estación base. Se basa en la 
tecnología SDR y es compatible con la Release 13 de la 3GPP.  

El proyecto está basado en experimentar con el componente software del sistema para 
poder descubrir, analizar y testear las distintas prestaciones que ofrece el instrumento. A 
nivel hardware no se ha tocado nada ya que venía todo incorporado con el kit Amari.  
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1. Introducció 

Les comunicacions mòbils no han deixat mai d’evolucionar i actualment s’està 
implementant la quarta generació (4G), dins la qual podem trobar la tecnologia WIMAX, 
LTE i LTE Advanced.  

El desenvolupament del sistema LTE[1] s’inicia l’any 2004 amb l’estudi de les 
especificacions que havia de complir detallades per la 3GPP: flexibilitat, velocitat, 
reducció de latència, cobertura i QoS (qualitat de servei). 

Això s’aconsegueix gràcies a que LTE utilitza noves tècniques d’accés múltiple a la capa 
física anomenades OFDMA en DL i SC-FDMA en UL. A més a més, LTE pot fer ús de més 
d’una antena (MIMO) per a transmissió i recepció. 

L’arquitectura de la xarxa LTE està composta per dos tipus de nodes: la xarxa troncal 
coneguda com l’EPC (Evolved Packet Core) i la xarxa d’accés E-UTRAN (Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access Network).  

E-UTRAN està formada únicament per estacions base eNB (evolved Node B), i aquestes 
seran les que proporcionaran la connectivitat entre els usuaris i la xarxa troncal EPC. Per 
altra banda, l’EPC és la unitat encarregada de proporcionar el control i transport dels 
serveis de la xarxa.  

En aquest projecte es pretén estudiar la xarxa LTE mitjançant l’equip Amari LTE 100 de 
l'empresa Amarisoft, encarregat d’implementar una estació base i la EPC. Es basa en la 
tecnologia SDR i és compatible amb la Release 13 de la 3GPP. 

El projecte està basat en experimentar amb el component software del sistema per 
poder descobrir, analitzar i testejar les diferents prestacions que ofereix l'instrument, per 
tal d’entendre la gran varietat de paràmetres que intervenen en el funcionament de la 
xarxa d’accés ràdio de LTE. A nivell hardware no s'ha tocat res ja que venia tot incorporat 
amb el kit Amari. 

En particular en aquest projecte es farà un estudi sobre les prestacions que ofereix 
l’Amari LTE 100 [6] a nivell de la xarxa d’accés i del component MME respecte la xarxa 
troncal.  

Els principals objectius d’aquest projecte són: 

- Documentar-se sobre la xarxa LTE. 
- Identificar i documentar les capacitats i prestacions que suporta l’equip. 
- Seleccionar un conjunt limitat de prestacions per poder fer un estudi detallat amb 

casos pràctics: tipus de configuracions ràdio front-end, MIMO, estudi de cel·les, 
handover, casos realistes de canal (channel Simulator). 

- Fer una guia d’ús per a la posada en marxa del sistema, de cada component 
software i sobre l’execució de diferents escenaris creats o modificats. 
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- Preparar una pràctica docent que permeti transmetre el coneixement obtingut de 
l’estudi detallat en una sessió de pràctiques de l’assignatura de Laboratori en 
Comunicacions Mòbils i/o de Wireless Lab. 
 

Els requisits del projecte són: 

- Tenir coneixements bàsics de Linux. 
- Tenir coneixements bàsics de LTE. 

 

Les especificacions del projecte són: 

- Equip OTS 100 d’Amarisoft 
- Entorn de treball Linux 

 

Cal comentar que aquest projecte fi de grau té com a precedent un projecte previ que es 
basava en la instal·lació, configuració i posada en marxa de la xarxa Amarisoft. 

1.1  Work Packages, Tasks and Milestones 

Work Packages:  

Project: Estudi Experimental d’una xarxa privada LTE amb OTS 
100 

WP ref: WP1 

Major constituent: Work Plan  

Short description: Descripció de l’origen, objectius, requisits i 
especificacions del projecte.  

 

Planned start date:27/02/2017 

Planned end date:03/03/2017 

 

Internal task T1: Escriure el Document Work Plan Dates: 03/03/2017 

 

Project: Estudi Experimental d’una xarxa privada LTE amb OTS 
100 

WP ref: WP2 

Major constituent: Documentació sobre el projecte  

Short description: Documentació sobre manuals d’ús de l’OTS 
100 d’Amarisoft, estudi de la xarxa LTE, etc. 

Planned start date:27/02/2017 

Planned end date:15/03/2017 
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Internal task T1: Entendre funcionament LTE i OTS 100 Dates: 15/03/2017 

 

Project: Estudi Experimental d’una xarxa privada LTE amb OTS 
100 

WP ref: WP3 

Major constituent: Estudi diferents prestacions  

Short description: estudi de les prestacions que ofereix 
Amarisoft a nivell de xarxa LTE: eNB, MME,IMS, MBMS. També 
a nivell de paràmetres de configuració: diferents amples de 
banda, earfcn, cel·les,etc.   

Planned start date:15/03/2017 

Planned end date:10/04/2017 

 

Internal task T1: Anàlisi de connectivitats, logs, canvis de 
configuracions dels fitxers. 

Dates: 10/04/2017 

 

Project: Estudi Experimental d’una xarxa privada LTE amb OTS 
100 

WP ref: WP4 

Major constituent: Estudi a fons sobre diferents prestacions de 
eNB 

 

Short description: Seleccionar features sobre eNB i fer-ne 
anàlisi amb profunditat. 

Planned start date:10/04/2017 

Planned end date:10/05/2017 

 

Internal task T1: Estudi feature a fons. Dates: 10/05/2017 

 

Project: Estudi Experimental d’una xarxa privada LTE amb OTS 
100 

WP ref: WP5 

Major constituent: Critical Design Report  

Short description: Realitzar CDR (workpackage transversal) Planned start date:04/03/2017 

Planned end date:07/05/2017 

 

Internal task T1: Escriure document CDR Dates: 07/05/2017 
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Project: Estudi Experimental d’una xarxa privada LTE amb OTS 
100 

WP ref: WP6 

Major constituent: Realitzar pràctica docent  

Short description: Fer ús dels coneixements obtinguts per a 
poder realitzar una pràctica docent pels estudiants de LCM o 
Wireless Lab.  

 

Planned start date:11/05/2017 

Planned end date:31/05/2017 

 

Internal task T1: Escriure la pràctica  Dates: 31/05/2017 

 

Project: Estudi Experimental d’una xarxa privada LTE amb OTS 
100 

WP ref: WP7 

Major constituent: Final Report  

Short description: Finalment, realitzar el final report 
(WorkPackage transversal). Després del CDR ja es pot 
començar a treballar-hi.  

 

Planned start date:11/05/2017 

Planned end date:15/06/2017 

 

Internal task T1: Escriure el document Dates: 31/05/2017 

Milestones: 

 

WP# Task# Short title Milestone / deliverable 

1 1 Work Plan Escriure el Document 

2 1 Documentació projecte 
Entendre funcionament LTE 

i OTS 100 

3 1 Estudi prestacions 
Anàlisi de connectivitats, 

logs, canvis de 
configuracions dels fitxers. 

4 1 Estudi/anàlisi features Guia dús, exemples, etc. 

5 1 Critical Design Report Escriure document CDR 

6 1 Pràctica docent Escriure la pràctica 

7 1 Final Report Escriure el document 
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1.2 Diagrama de Gantt 
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1.3  Incidències 

La incidència més important que va requerir l’ajuda de l’equip de suport d’Amarisoft va 
ser quan es feia recerca en el ‘Channel Simulator’. La configuració proporcionada per 
aquesta empresa tenia un ‘bug’ i impedia al terminal mòbil connectar-se a la xarxa 
Amarisoft quan s’executava el Channel Simulator.  

Després de comunicar-nos amb aquesta empresa per notificar la incidència, ens van 
proporcionar un workaround incorporat amb la instal·lació d’una nova actualització 
software.  

També es va tenir alguna incidència quan es va voler realitzar un test sobre un escenari 
multi-cell de tres cel·les. Es pretenia connectar a la xarxa Amarisoft dos terminals mòbils, 
el Nexus i un Sony Ericsson. Però aquest segon no es connectava a la xarxa. Es va 
descobrir que el component IMS té una base de dades amb tots els terminals possibles 
per a connectar-se a la xarxa i el Sony no estava entrat.  
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2. Metodologia de treball  

La metodologia emprada en aquest projecte ha estat bàsicament un continu 
aprenentatge dels diferents fitxers de configuració respecte les seves variables, segons 
quin escenari es volgués executar.  

Per tant tot el projecte està basat en la modificació software i a testejar el nou 
comportament. Si l’escenari no venia determinat en un fitxer de configuració per defecte, 
aleshores s’ha creat un nou fitxer en format JSON.  

Un cop provada la nova funcionalitat s’ha fet una guia per a poder explicar i executar pas 
per pas el nou escenari. Aleshores s’han realitat casos pràctics i exemples a poder veure 
les funcionalitats. 

A nivell hardware no s’ha tocat res ja que tots els elements ja eren incorporats amb el kit 
Amari obtingut pel grup de recerca en comunicacions mòbils (GRCM) del departament de 
TSC.  
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3. La xarxa LTE [1][2] 

LTE és l’acrònim de Long Term Evolution. És un estàndard de comunicacions mòbils 
desenvolupat per la 3GPP, l’associació que va crear i manté les especificacions dels 
sistemes GSM i UMTS.  LTE destaca per la seva interfície radioelèctrica basada en OFDMA 
per l’enllaç descendent i SC-FDMA per l’ascendent.  

  
 

L’OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) s’aconsegueix dividint el canal 
en un conjunt de subportadores que es reparteixen en grups depenent de la necessitat 
de cada un dels usuaris.  

El mètode d’accés per l’Uplink és el SF-FDMA. És una versió precodificada de l’OFDMA on 
la informació es distribueix al llarg de les portadores.  

Els tres elements més importants pel que fa a la xarxa LTE són: 

 
 

- User Equipment 
- Access Network 
- EPC (Evolved Packet Core) 

Il·lustració 1: Tècniques d’accés múltiple

Il·lustració 2: Elements de la xarxa LTE



 

 18 

El User Equipment és l’equip que permet a l’usuari connectar-se a la xarxa. Aquest té una 
SIM (Subscriber Identity Module), que és un xip que conté codis d’identificació única per 
cada usuari per a poder autentificar i identificar la sessió de l’usuari a la xarxa. 

L’arquitectura de l’Access Network es compon d’una única entitat de xarxa denominada 
evolved NodeB (eNB) que constitueix l’estació base E-UTRAN. Per tant, una xarxa d’accés 
E-UTRAN està formada per eNBs que proporcionen la connectivitat entre els UE i la xarxa 
troncal EPC. 

Finalment, el disseny de la xarxa troncal EPC ha set concebut principalment per a 
proporcionar un servei de connectivitat IP.   

 

3.1 Arquitectura Hardware 

Pel bon funcionament del software Amari LTE 100, es requereix d’un ordinador amb altes 
prestacions de processat, i és per això que el kit està equipat amb l’ordinador OTS 100. 
Aquestes són algunes de les prestacions:  

- Processador Intel Core i7 – 4790 3.6 GHz 
- 1 port Gigabit Ethernet 
- Memòria de 500 GB 
- RAM de 8 GB 
- 10 ports USB 

Aquest software utilitza la tecnologia SDR (Software Defined Radio) per implementar la 
xarxa LTE. L’element encarregat d’enviar i rebre dades de la xarxa és la targeta PCIe SDR, 
que ve incorporada a la placa base de l’ordinador. Es tracta de la targeta Front-End que 
incorpora el transceptor RF AD9361 amb la integració dels conversos Digital-Analògic i 
Analògic-Digital de 12 bits.   

Permet freqüències en transmissió des de 47 MHz a 6 GHz i en recepció des de 70 MHz a 
6 GHz amb rang d’ample de banda de 200 KHz a 56 MHz. Suporta arquitectures TDD i 
FDD.  

També disposa de quatre connectors SMA femella i un connector GPS. El voltatge 
requerit és de 12 V.  

Al kit Amari incorpora quatre antenes juntament amb la targeta PCIe. Cada targeta pot 
contenir fins a 4 antenes i l’OTS disposa de 3 ranures més a poder fer una infraestructura 
més gran.  

Les antenes que van connectades a la targeta són omnidireccionals de la marca MPD 
Digital. Les seves característiques bàsiques són: 

- Guany de 5 dBi 
- Rang de freqüències mòbils: 698 – 960 MHz, 1710 – 2170 MHz, 2500 – 2700 MHz 
- Connector SMA mascle 
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- Diàmetre de 14 cm 

 

3.2 Arquitectura Software 

Pel que fa a nivell software, podem destacar quatre components: 

- ENB 
- MME 
- IMS 
- MBMS 

3.2.1 eNB 

L’Evolved NodeB és l’estació base de la tecnologia LTE. És l’encarregada de gestionar els 
recursos ràdio, la mobilitat a la cel·la i al sector per optimitzar la comunicació dels UE 
amb la xarxa d’accés radio. 

Algunes de les característiques que suporta són les següents:  

• LTE release 13 compliant 

• FDD and TDD configurations 

• Tested bandwidths: 1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz 

• Handle several cells in intra-band or inter-band configurations 

• Transmission modes: 1 (single antenna) and 2 to 10 (MIMO 4×2) 

3.2.2 MME 

L’entitat MME constitueix l’element principal de l’EPC per a gestionar l’accés dels 
terminals a través de E-UTRAN. Tots els terminals que es troben registrats a la xarxa LTE i 
són accessibles a través de E-UTRAN, tenen una entitat MME assignada. S’encarrega de 
controlar les senyals de mobilitat i seguretat de la xarxa d’accés, i és responsable de la 
ubicació i autentificació dels usuaris. 

 

3.2.3 IMS 

IP Multimedia Subsystem és una arquitectura genèrica que ofereix contingut multimèdia 
i veu sobre serveis IP, definida per la 3GPP. Aquest component és independent a LTE ja 
que també suporta GSM, WCDMA, CDMA2000, WLAN, etc.  

 

3.2.4 MBMS 

Multimedia Broadcast Multicast Services, que s’encarrega de proporcionar una 
transmissió broadcast i de serveis multicast de les xarxes mòbils 3GPP. En el cas de la 
xarxa LTE, està orientat a serveis de videostreaming i de connexions interactives. 
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4. Especificacions UE [3] 

Les especificacions al complet del Google Nexus 5X es troben a l’apèndix. Aquí s’indica 
solament la més important que és quines connectivitats de xarxes suporta aquest 
terminal: 

 
 

 

Observant les bandes de 4G, el Nexus suporta LTE banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 20, 25, 
26 i 29. En aquest projecte només es farà ús de la banda 7 LTE, però igualment convé 
destacar que el kit Amarisoft suporta també la banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 38 i 42.  

En cas que es canviés de terminal s’hauria de mirar les seves especificacions si compleix 
els requisits per connectar-se a totes les bandes operatives pel software Amarisoft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3: Especificacions UE
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5. Configuracions Radio Front-End [4][5] 

5.1  Tipus de configuracions Radio 

Hi ha 4 tipus de configuracions radio front end per a l’OTS.  

• USRP N200/N210 
 
El radio front end ha d’estar connectat a un cable Ethernet d’un Gigabit. Si 
disposes de dos radio front ends tens la possibilitat de fer transferències MIMO 
fent servir un cable mimo connectat al segon dispositiu.  
 

 
 
 
 
I aquest és l’esquema resultant de fer servir MIMO 2x2 amb dos USRP n210: 
 

 
 
 
 

 

Il·lustració 4: USRP N210 

Il·lustració 5: MIMO 2x2 amb N210
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• USRP B200/B210 
 
L’USRP B200/B210 és també possible, però en alguns ordinadors la interfície 
USB3 no és del tot fiable. Per tant és recomanable usar l’USRP anterior.  
 

 
 

• PCIe SDR 
 
Aquesta configuració és la que va venir amb el KIT Amari i per tant és la que 
disposem per defecte com a Radio Front End.  Les seves especificacions físiques 
són les següents: 
 

- RF power output < 10 dBm 
 

- 4 SMA female (TX1, TX2, RX1, RX2) 

 
- 1 SMA female (GPS antenna with 3.3V DC power supply) 

 
- 2 internal 5-pin connectors for inter-card time synchronization 

 
- PCIe full height, short length 

 
- Uses single 12V power supply from PCI connector 

 

Il·lustració 6: USRP B210
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I aquest és l’esquema MIMO 2x2 utilitzant la PCIe SDR: 

 
 

 
 
 
 

 

 

Il·lustració 7: PCIe SDR

Il·lustració 8: MIMO 2x2 amb SDR
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• USRP X300/X310  
 
Aquest Radio Front End també és possible configurar-lo. La configuració és molt 
semblant al N200/N210. L’X3x0 té un suport específic per a les freqüències de 
mostreig LTE. 
 

 
 

5.2 Tipus de configuració de les antenes 

Per tant el kit Amari disposa de 4 antenes en total. Els tipus de configuracions que 
podem arribar a fer amb les antenes de l’estació base és la següent: 

- Una antena receptora per UL i una antena transmissora pel  DL  
- Dues antenes receptores per l’UL i dues antenes transmissores pel DL 

Tal i com es veurà més endavant, Amarisoft dóna la possibilitat de simular més d’una 
cel·la. Si volem simular un escenari multi-cell amb dues cel·les, la configuració lògica és 
posar dues antenes en la cel·la 1 (UL i DL) i dues antenes més a la cel·la 2 (UL i DL).  

Podria semblar que la màxima limitació és simular dues cel·les (ja que no disposem de 
més antenes) però la realitat és que podem simular múltiples cel·les. Això és degut a que 
les antenes MPD poden transmetre i rebre a diferents bandes freqüencials. Per tant, en 
una mateixa antena podem simular l’UL o el DL de dos cel·les.  

 

 

 

Il·lustració 9: USRP X310
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6. Posada en marxa de l’OTS 

Els primers passos per posar en marxa l’OTS 100 es descriuen a continuació. Primer de 
tot cal engegar l’ordinador i automàticament aquest entrarà a la distribució Linux Fedora. 
Per tant el primer que s’ha de tenir clar és que l’Amarisoft funciona amb el sistema 
operatiu Linux.  

Un cop introduïdes les credencials, l’OTS ja està configurat per a què s’engeguin 
automàticament les 4 funcionalitats a nivell software: enb, ims, mme, mbmsgw.  

Per accedir als components software cal obrir un terminal i escriure: screen –x lte. Cada 
component software es troba en una pestanya diferent  la qual podem canviar de la 
següent manera:  

 

 
 

 

També pots saltar d’un component a un altre utilitzant:  ctrl + a <space>. Per a sortir de 
la pantalla s’utilitza el comandament: ctrl + a d.  

Seguidament es recomana entrar a la interfície gràfica mitjançant el comandament: 
startx.  A continuació s’entra a un sistema operatiu Linux molt més entenedor.  

També hi ha altres comandaments que són molt útils per a habilitar o deshabilitar 
connexions:  

• service lte stop: parar tot els components LTE 
• service lte start: engegar tots els components LTE 
• systemctl disable lte: prevenir que s’engeguin sols a l’inici. 
• systemctl enable lte: tornar a habilitar que s’engeguin automàticament.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 10: Components Software
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6.1 Scripts d’arrencada 

Aquest projecte s’ha dedicat a estudiar a fons els components eNB i MME des de 
terminals Linux. Per defecte l’OTS engega els 4 components, però nosaltres no 
necessitem els quatre. Per tant, s’han creat dos scripts bash per tal d’arrencar 
automàticament aquests dos components software.  

Els dos estan situats en la següent ruta:  

/root/Documents/marccunill/ 

El primer script s’anomena start_enb.sh: 

 
 

 

Aquest script executa el component eNB. Com es pot veure, per defecte s’executa el 
compilat lteenb amb argument el fitxer de configuració enb.cfg. Aquest script es pot 
modificar i arrencar algun altre compilat amb diferent argument. Per defecte aquests 
altres venen comentats.  

El segon script s’anomena start_mme.sh: 

 
 

Il·lustració 11: Script eNB

Il·lustració 12: Script MME
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Aquest simplement executa el component software mme.  

Cal destacar que aquests dos scripts s’han d’executar en dos terminals diferents. Els dos 
scripts no tenen al final cap comandament de parar els respectius softwares perquè quan 
l’script acaba ja es paren per defecte.  

Per parar l’execució de cada procés, només cal utilitzar el comandament quit al terminal. 

7. Traces de Connexió 

Quan tenim connectats el component eNB i el component MME (com a mínim) podem 
observar els següents paràmetres d’informació sobre l’estat de la connexió entre l’equip i 
el terminal mòbil. 

Si ens situem sobre el terminal on hem executat l’eNB i fent servir el comandament t 
podem observar el següent:  

 

 
 

 

I la descripció dels paràmetres és la següent: 

- UE_ID: identificador de User Equipment 
- CL: Identificador de cel·la (Lower 8 bits) 
- RNTI: C-RNTI del terminal (hexadecimal) 
- C: Número de cel·les DL agregades 
- cqi: Channel Quality Indicator. Es pot trobar entre 0 i 15 (òptim). Si hi ha 

més d’una cel·la agregada, es mostra el CQI mínim 
- ri: Rank Indicator. És el nombre de capes per MIMO. En el nostre cas el 

màxim que es pot realitzar és una MIMO 2x2, per tant, ri seria 2 
- mcs: Average Modulation and Coding Scheme 
- retx: Nombre de blocks retransmesos 
- txok: Nombre de blocks transportats acabats amb èxit 
- brate: Velocitat mitjana de bit (a la capa MAC), en bps 
- snr: és la mesura de Signal to Noise Ratio per l’uplink 
- puc1: és la mesura de Signal to Noise Ratio per l’últim PUCCH1 
- rxko: Número de blocks rebuts en Uplink amb errors CRS 
- rxok (UL): Nombre de blocks rebuts acabats amb èxit 
- brate(UL): Velocitat mitjana de bit de l’Uplink 

Il·lustració 13: Paràmetres comandament t
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- turbo: dóna el nombre mínim, mig i màxim d’iteracions del descodificador 
turbo. 

- phr: és el contingut de l’últim Power Headroom MAC control element que 
és enviat per l’UE. Està expressat en dB. Si el valor és negatiu, significa que 
l’UE no ha pogut transmetre amb la potència requerida.  

- pl: Uplink Path Loss en dB. És mesurat del phr reportat i de l’uplink power 
level mesurat. Només és significatiu si l’interfície RF reporta correctament 
el valor absolut de potència rebuda.    

També estan descarregades algunes aplicacions al terminal mòbil que poden ser de certa 
utilitat pel que fa a nivells de potència, PCI de cel·la i molts altres paràmetres. 

Un exemple és el Network Cell Info Lite, que ens mostrarà la següent imatge en cas que 
estiguem connectats a la xarxa Amarisoft. Sabem que hi estem connectats perquè es pot 
veure com la xarxa és LTE USIM (és la xarxa d’Amarisoft) i amb el comandament t ens 
mostra el flux. 

 

 

Il·lustració 14: Connexió a la xarxa LTE 
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Aquesta aplicació ens assegura que el terminal mòbil està connectat a la xarxa LTE 
d’Amarisoft i ens proporciona informació com el RSCP, RSSNR, RSRQ, PCI, Banda, etc.  

A continuació es descriuran els diferents comandaments (de línia de comandes): 

Mitjançant el comandament t g podem veure estadístiques globals de l’eNodeB. 

 

 
 

 

El paràmetre conn es tracta d’un bit (0 o 1). Si el terminal està connectat a internet es 
mostrarà actiu i sinó no. En aquest cas, s’ha iniciat el comandament quan el terminal no 
estava connectat a internet. Passat uns segons, el terminal s’ha connectat 
a www.google.es i el paràmetre conn s’ha activat. Aleshores les traces també comencen 
a informar sobre la velocitat de bit i les transmissions i retransmissions.  

Quan aquest paràmetre es troba a zero vol dir que no estaríem connectats a la xarxa i, 
per tant, si volguéssim veure els logs de connexió mitjançant el comandament t no 
veuríem res.  

També es pot observar l’ús de CPU des del transmissor i estadístiques de latència de TX-
RX.  

 

Il·lustració 15: Comandament t g

Il·lustració 16: Comandament t cpu

http://www.google.es/
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Finalment, el comandament t spl mostra estadístiques vàries sobre les mostres 
complexes rebudes i transmeses.  

 
 

Pel que fa la part transmissora, l’RMS, el PAPR i el màxim valor de mostra són 
representats. El nombre d’esdeveniments saturats (abs(sample) > 1) també són mostrats. 
Pel que fa la banda receptora, l’RMS i el màxim valor de mostra són representats. La 
unitat de mesura és el DBFS (dB Full Scale), on 0 dBFS s’aconsegueix amb una senyal 
quadrada d’amplitud 1.  

El fitxer de configuració enb.cfg està en format JSON (Java Script Object Notation) i és on 
es guarden els diferents paràmetres per a aquest component. Aleshores aquest fitxer es 
passa com a argument a l’script del lteenb-avx2 o lteenb.  

En aquesta imatge podem veure alguns dels diferents paràmetres de configuració de la 
cel·la: 

Il·lustració 17: Comandament t spl
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Tal i com es pot observar, al vector cell_list podem triar a quina freqüència downlink 
volem que operi l’estació base. Per defecte estan totes les bandes comentades excepte 
la banda 7 amb earfcn 3350, que equival a 2680 MHz. 

En aquesta altre imatge podem veure altres paràmetres de configuració de la cel·la: 

 
 

Concretament, dins de l’objecte cell_default, els paràmetres més importants són els 
mostrats a sobre. Podem triar el número de antenes DL i UL, l’ample de banda i el cyclic 
prefix.  

L’únic paràmetre opcional és el nombre d’antenes UL, ja que per defecte és una. Els 
altres tres són completament obligatoris i en cas de que fossin comentats o eliminats no 
podríem executar l’script ja que donaria un error en els arguments.  

Els diferents amples de banda que podem utilitzar són: 5, 10, 15 i 20 MHz. Com ja se sap, 
com més ample de banda agafem més elevada serà la velocitat de bit.  

Il·lustració 18: enb.cfg (1)

Il·lustració 19: enb.cfg (2)
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El prefix cíclic pot tenir dos valors: normal o extended. Per defecte ve definit com a 
normal.  

Un cop ja sabem els paràmetres més importants, anem a fer alguns exemples per veure 
les seves diferències.  

L’experiment següent serà veure com varia la velocitat de bit si anem canviant l’ample de 
banda. Es deixarà el terminal sempre a la mateixa posició per intentar no influir en les 
velocitats i es procedirà a fer la descàrrega de l’aplicació mòbil de Facebook que ocupa 
un total de 63.7 MB. 

5 MHz:  

 
 

 

La màxima velocitat de bit durant la descàrrega és de 17.2 Mbps. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 20: 5 MHz d’ample de banda
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10 MHz: 

 
 

 

Ara la màxima velocitat de bit és de 35.2 Mbps. 

 

15 MHz: 

 
 

 

Si augmentem l’ample de banda a 15 MHz, la màxima bit rate durant la descàrrega és de 
53.1 Mbps. 

 

Il·lustració 21: 10 MHz d’ample de banda

Il·lustració 22: 15 MHz d’ample de banda
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20 MHz: 

 
 

 

I finalment, amb el màxim ample de banda que podem suportar (20 MHz), la màxima 
velocitat de bit durant la descàrrega és de 68.4 Mbps.  

 

En tots els casos es pot apreciar com el UE_ID no varia mai des de l’inici de la descàrrega 
fins al final. Només variaria si interrompéssim la descàrrega i ens poséssim a fer un altre 
tipus de servei.  

També en tots els casos el cqi és l’òptim, i això vol dir que la qualitat del canal és 
immillorable segons aquest indicador.  

 

8. Handover 

Al llarg d’aquest projecte es va descobrir que podem simular tantes cel·les com vulguem, 
sense dependre del nombre d’antenes UL i DL de l’estació base. Més endavant quan es 
vegi la configuració de 3 cel·les s’explicarà amb més deteniment.  

8.1 Multi-cell 2 cel·les 

A continuació es procedeix a explicar com s’efectua un handover. Per a poder realitzar-lo 
hem de configurar la eNB per tal que tingui dos cel·les. Primer de tot obrim un terminal i 
escrivim el següent comandament:  

ps –ef | grep lte : d’aquesta manera veiem els processos que tenim corrent a la màquina.  

Il·lustració 23: 20 MHz d’ample de banda
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Tal i com es pot observar, la configuració per defecte és que s’executin els fitxers 
ltestart.sh, enb.cfg, mme.cfg, mbmsgw.cfg i ims.cfg. 

El fitxer de configuració per aconseguir dos cel·les es troba al següent path: 

enb/config/multi-cell.cfg 

Tal i com s’ha vist anteriorment, la màquina arrenca automàticament amb el fitxer 
enb/config/enb.cfg. Per tant hem de canviar aquesta execució per el fitxer multi-cell.  

També es poden veure i editar les variables del fitxer multi-cell.cfg, però sempre 
efectuant un backup de seguretat. Aquest fitxer és el mateix que el enb.cfg però amb la 
diferència que es defineix una cel·la més i s’indiquen entre sí quines són les cel·les veïnes 
que tenen. En aquest cas només se’n defineixen dos i es tindran com a cel·les veïnes 
l’una de l’altre. 

• Primerament hem de parar tots els processos arrencats amb el comandament: 
service lte stop. 

• Aleshores fem els corresponents backups dels fitxers de configuració enb.cfg i 
multi-cell.cfg per evitar qualsevol tipus d’incidència. 

• Es pot comprovar que actualment ja no tenim cap procés obert i que el UE no 
està connectat a la xarxa LTE AMARISOFT.  

• Obrim dos terminals, un per engegar el enb i l’altre per posar en marxa el mme.  
• En el terminal_enb entrem al directori enb escrivint: cd enb. 
• Seguidament executem el següent comandament: ./lteenb-avx2 config/multi-

cell.cfg 
• I al terminal_mme entrem al directori mme i executem el següent: ./ltemme 

config/mme.cfg 
• Aleshores al terminal_enb escrivim: cell. Ens mostra quantes cel·les hi ha, el TAC, 

les freqüències centrals en DL, el PCI de cada cel·la, el guany en DL, etc. 
 

 
 

Il·lustració 24: comandament ps –ef | grep lte

Il·lustració 25: comandament cell
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Mitjançant el comandament t podem veure a quina cel·la està connectada actualment el 
terminal mòbil (columna CL). També ho podem veure des del terminal amb l’app 
Network Cell Info Lite.  

 
 

 

Una manera per forçar un handover de la cel·la 1 a la cel·la 2 és disminuir la potència que 
rep el terminal en la cel·la on estigui operant.  

Passos a seguir per efectuar un handover: 

• Escrivim t al terminal_enb i mirem a quina cel·la estem connectats (per defecte la 
1). 

• Ara s’ha de disminuir la potència de l’enllaç. Escrivim: cell_gain 1 -30. D’aquesta 
manera disminuïm 30 dB la potència en DL de la cel·la 1. Per a comprovar-ho 
podem tornar a veure les especificacions de les cel·les mitjançant cell.  
 

 
 
 

• Aleshores tornem a mirar a quina cel·la estem connectats mitjançant el 
comandament t. 

Il·lustració 26: comprovació CL 01

Il·lustració 27: comprovació cell_gain 1 -30
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La tècnica que s’acaba d’explicar tracta d’un handover fet de manera manual, és a dir, 
forcem que el guany a la cel·la veïna sigui molt millor que la cel·la actual. Però hi ha una 
manera de fer-ho de forma més automàtica mitjançant un comandament, que a 
continuació s’explica.  

Un cop s’ha executat l’enb mitjançant el fitxer de configuració multi-cell, cal introduir el 
següent comandament:  

handover  <eNB_UE_ID> <pci> <dl_earfcn> 

La situació actual és que estem a la cel·la amb pci=1, earfcn=3350 i volem canviar a la 
cel·la amb pci=2 i earfcn= 3299.  

Per tant al paràmetre de <pci> s’hauria de posar un 2, i al paràmetre de <dl_earfcn> el 
3299. Per trobar el paràmetre <Enb_UE_ID> hem de situar-nos al terminal on s’està 
executant el component MME. Aleshores introduïm el comandament uectx (User 
Equipment Context) i podrem veure el valor d’aquest paràmetre. Cal destacar que aquest 
paràmetre va cambiant segons el UE_ID.  

L’exemple seria el següent:  

Disposem d’aquestes dos cel·les (les mateixes característiques que amb el handover 
manual).  

  
 

 

Aleshores amb el comandament uectx al MME mirem quin Enb_UE_ID hi ha: 

 

Il·lustració 28: comprovació CL 02

Il·lustració 29: comandament cell per a HO automàtic
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Executem el comandament descrit anteriorment amb els paràmetres adequats i el 
resultat és que el UE realitza un handover des de la cel·la 1 a la cel·la 2. I per comprovar-
ho farem el mateix que en el cas anterior:  

 

 
 

 

 
 

Com es pot veure el paràmetre CL és 02 i això indica que estem a la cel·la amb pci 2. 
També ho podem comprovar el handover mitjançant l’app instal·lada al terminal 
Network Cell Info Lite.  

 
 

Il·lustració 30: comandament uectx (context)

Il·lustració 31: comandament handover

Il·lustració 32: comprovació canvi de cel·la

Il·lustració 33: comprovació canvi de cel·la mitjançant app
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Es pot veure que el PCI és 2. Per tant, es comprova que s’ha realitzat el handover.  

Cada cel·la pot tenir freqüències diferents i, per tant, pertànyer a diferents bandes. Totes 
les característiques que tindrà cada cel·la es configuren al fitxer multi-cell.cfg, el qual es 
passa com a argument del fitxer compilat lteenb-avx2.  

En aquest fitxer es decideixen les freqüències, els id de cel·les, qui fa de cel·la veïna i 
quina és la cel·la principal a la que el terminal es connectarà per defecte, els amples de 
banda, el nombre d’antenes UL,DL i molts altres paràmetres més (inclús se’n podrien 
afegir més d’opcionals). 

En la imatge següent es mostren els paràmetres més importants del fitxer de 
configuració multi-cell: 

 
 

 

Tal i com es pot veure, es defineixen dos situacions. El vector cell_list està compost per 
dos cel·les:  

La primera cel·la definida té id 1 i una freqüència de 2680 MHz. En aquest site se li indica 
quina és la seva cel·la veïna, que vindrà descrita posteriorment.  

Il·lustració 34: paràmetres multi-cell
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La segona cel·la definida té id 2 i una freqüència de 2674.9 MHz. En aquesta se li indica 
que la seva cel·la veïna és la primera cel·la definida (id=1).  

Per tant, per tal de simular aquest escenari cal descriure les dues cel·les i en cada cas 
quina és la cel·la veïna que té. D’aquesta manera, en cas de que el terminal es trobi en la 
cel·la 1 i li diem d’efectuar un handover, l’estació base ja sap quina cel·la té com a veïna. I 
el mateix si es trobés a la cel·la 2.  

 

8.2 Multi-cell 3 cel·les 

En un començament es pensava que només podien simular-se dues cel·les, ja que el kit 
Amari només disposava de dos antenes UL i dos antenes DL. Però més endavant es va 
veure que això no era cert.  

La manera com va ser descobert va ser perquè s’estava realitzant un escenari multi-cell 
(2 cel·les) però per error només van ser aplicades com a paràmetres una antena en DL i 
una en UL. Per tant, semblava impossible tenir 2 cel·les amb tan sols dos antenes 
funcionant. Això va fer pensar que una sola antena podia rebre i transmetre a diferents 
freqüències, i això donava moltes altres possibilitats de nous escenaris.  

Per exemple, ara el nombre de cel·les ja no està limitat a dos com a màxim. Doncs s’ha 
creat un nou fitxer de configuració anomenat multi-cell_3cells.cfg. A continuació es 
mostra el detall d’aquest fitxer:  
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Tal i com es pot observar, s’han programat 3 cel·les amb pci 1,2 i 3. Els earfcn tenen el 
requisit d’estar separats per un múltiple de 300 KHz. 

També cal destacar que el nombre d’antenes UL és 2 i el nombre d’antenes DL es 2. Tot i 
això, pel que s’ha comentat anteriorment, també podrien ser una.  

Si per una banda executem el compilat de l’enb passant com a argument aquest fitxer de 
configuració, i per altra banda, el component mme podrem veure en més detall les seves 
característiques d’ús. 

Si en el terminal executem el comandament cell obtenim el següent: 

Il·lustració 35: paràmetres multi-cell (3 cel·les)
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Ara disposem de tres cel·les amb pci 1,2,3 i earfcn separats 300 KHz. A partir d’ara es 
procedeix a comprovar que realment les antenes transmeten a diferents freqüències. Per 
fer-ho necessitem introduir un nou terminal a la xarxa Amarisoft. Cal comentar que per a 
introduir un nou terminal a la xarxa es va haver de registrar aquest en el fitxer de 
configuració ue-db-ims.cfg, que conté informació dels UE que són insertats a la base de 
dades del IMS.  

Per veure que realment el component mme està veient els dos terminals  

podem fer us del comandament ue sobre el terminal mme:  

 
 

Un cop connectats els dos terminals se situen a la cel·la 2 (en aquest cas, pot variar). Això 
ho podem veure mitjançant les aplicacions instal·lades als terminals o mitjançant el 
comandament t sobre el terminal de l’enb.  

Per tant, ara es procedeix a fer un handover. Ens situem sobre el component mme i 
escrivim uectx.  

 
 

 

Ara com es pot veure ja no apareix només un context sinó que n’apareixen dos, ja que 
ara disposem de dos UE connectats a la xarxa Amarisoft.  

Aleshores segons en quin UE volem fer el handover, triem un eNB_UE_ID o l’altre. Per 
exemple es podria fer:  

handover 43 3 3356  

Il·lustració 36: comandament cell (3 cel·les)

Il·lustració 37: comandament ue (2 terminals)

Il·lustració 38: comandament uectx (2 terminals)
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Aleshores tornem a mirar els UE i veurem com un dels dos ja no estarà físicament a la 
cel·la 2 sinó que haurà passat a estar a la cel·la 3. També es pot comprovar amb el 
paràmetre CL del comandament t. 

 

9. MIMO 2x2 

Abans d’efectuar un escenari de 2x2 MIMO cal estar segurs que estem connectats al 
Radio Frontend SDR. Per a poder fer aquesta comprovació entrem al directori enb i 
escrivim el següent comandament:  

./config/rf_select.sh 

En verd apareixerà el component al qual estem connectats. En cas que per defecte no 
estigui a sdr, caldrà escriure:  

./config/rf_select.sh sdr 

Per a veure si estem efectuant una transmissió i recepció MIMO 2x2 escrivim el 
comandament t i verifiquem l’estat del paràmetre ‘ri’: 

ri: Rank Indicator (number of layers for MIMO).  

Es disposen de dos fitxers de configuració per a efectuar l’entorn MIMO.  

- ‘mimo-2x2-5mhz.cfg’ : configuració de una MIMO 2x2 amb ample de 
banda 5 MHz i fent servir transmissió mode 3 (large delay CDD) 
 

- ‘mimo-2x2-20mhz.cfg’ : configuració de una MIMO 2x2 amb ample de 
banda 20 MHz amb transmissió mode 3.  

 

 
 

Per exemple executarem el fitxer que porta l’escenari mimo 2x2 amb un ample de banda 
de 5 MHz. Els passos a realitzar són els següents: 

Il·lustració 39: escenari MIMO 2x2
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- Primer ens assegurem que estem connectats al Radio Frontend SDR, tal i 
com s’ha comentat anteriorment.  

- Aleshores escrivim el següent comandament: ./lteenb-avx2 config/mimo-
2x2-5mhz.cfg 

 
 

 

Tal i com es pot observar, ara el paràmetre ‘ri’ ja no és 1 sinó que ha canviat a 2, ja que 
tenim dos canals diferents.  

 

10. Channel Simulator 

L’OTS incorpora un element anomenat Channel Simulator. El Channel Simulator emula el 
canal ràdio, i aplica a cada port RF, després de la modulació DL, fent servir la freqüència 
de mostratge configurada.  

Agafa el nombre de canals segons el paràmetre cell.n_antenna_dl i els fa servir com a 
inputs (n_input) i dóna com a sortida un nombre diferent de canals (n_output).  

També aplica un retard dels camins amb un cert guany i fase configurables per a cada 
combinació n_input x n_output. Cada camí també pot aplicar un fading Rayleigh. En cas 
de tenir canals MIMO, es pot utilitzar un paràmetre que indica el tipus de matriu de 
correlació en cada camí. Després s’afegeix soroll AWGN.  

Il·lustració 40: comprovació paràmetre ri
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En el nostre cas només disposem de 4 antenes. Per tant, com a molt podem utilitzar dos 
camins.  

Per a poder simular l’escenari del Channel Simulator s’ha hagut de crear un nou fitxer de 
configuració anomenat ‘enb_channel_simulator.cfg’. A continuació es descriuen els 
passos a seguir per executar el Channel Simulator: 

- Primerament caldrà fer una parada del servei lte (si és que hi ha algun 
procés lte arrencat). Recordem que això es realitza mitjançant el 
comandament service lte stop. 

- Un cop tenim tot parat, obrim un terminal i executem el compilat lteenb-
avx2, i li passem com a argument la ruta del nou fitxer de configuració 
creat (config/enb_channel_simulator.cfg).  

- Aleshores obrim un nou terminal i arrenquem el component mme.  

D’aquesta manera ja tenim l’escenari executant-se i, a més a més, es pot comprovar com 
tenim connexió a internet.  

Aquest és un exemple d’una possible configuració del fitxer channel Simulator:  

Il·lustració 41: Escenari Channel Simulator
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Tal i com es pot veure, hi ha dos camins amb característiques diferents. També cal dir 
que el paràmetre ‘snr’ es pot anar canviant des de la línia de comandaments. Únicament 
s’ha d’escriure snr <valor de snr> un cop arrencat el fitxer enb_channel_simulator.cfg. 

Si volem canviar els paràmetres de configuració, ho podem fer, però després haurem de 
tornar a executar el nou fitxer, ja que encara s’estarà executant el vell. Per fer això 
haurem de fer un quit al terminal de l’enb.  

Igual que en els altres casos, també podem veure les traces mitjançant el comandament t, 
i aquest és el resultat: 

Il·lustració 42: Paràmetres del Channel Simulator (1)
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En aquest cas s’estava realitzant una actualització d’una aplicació del Play Store 
d’Android, i per tant, una descàrrega. Com es pot veure, primer els nivells de bit rate són 
molt elevats i un cop acaba la descàrrega tornen a disminuir. També es pot veure que el 
channel quality indicator (cqi) és el màxim possible. 

 

Anem ara a veure uns exemples per a poder entendre millor el channel Simulator, 
sempre efectuant una descàrrega de l’aplicació de Facebook al terminal, i sempre des de 
la mateixa posició.  

El primer exemple és una comparació de bit-rates fent servir en un cas un camí i en l’altre 
cas dos camins: 

Escenari 1:  

 

Il·lustració 43: Log Channel Simulator (1)

Il·lustració 44: Paràmetres Escenari 1
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Com es pot veure, un sol path de tipus Rayleigh, amb guany relatiu de 10 dB, un retard 
de 10 ns, freqüència doppler de 1 Hz, matriu de correlació mitjana i una SNR de 5 dB. Les 
traces són les següents:  

 
 

 

Podem veure com el paràmetre brate varia al voltant dels 5 – 10 Mbps. També es pot 
observar que el paràmetre cqi (channel quality indicator) no és l’òptim com en altres 
casos. Això és degut a que el channel Simulator introdueix soroll AWGN. Ara anem a 
veure l’script de dos camins: 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 45: Log Channel Simulator (2)
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Escenari 2: 

 
 

 

És exactament el mateix cas que l’anterior però amb la diferència que aquesta vegada 
s’ha incorporat un nou path. Anem a veure les traces mentre es feia la descàrrega:  

 
 

 

Il·lustració 46: paràmetres Escenari 2

Il·lustració 47: Log Channel Simulator (3)



 

 50 

Tal i com es pot veure, el paràmetre brate millora molt i, per tant, es pot comprovar com 
el fet d’afegir un nou path fa que millori la qualitat de l’enllaç entre UE i eNB. També 
podem comprovar com el cqi ha millorat molt i en molts moments és l’òptim.  

L’ample de banda utilitzat en ambdós casos és de 5 MHz i això fa que els brates tampoc 
siguin molt elevats. 

 

Ara es procedeix a veure un segon exemple que tracta de com varia la qualitat de l’enllaç 
si en comptes de posar un relative path gain de 10 dB, posem que el canal té pèrdues de 
-10 dB.  

L’escenari és el següent:  

 
 

 

Com es pot veure, els altres paràmetres no varien respecte el cas anterior. Es procedeix a 
fer la descàrrega novament de l’aplicació de facebook i aquestes són les traces:  

Il·lustració 48: Paràmetres del Channel Simulator (2)
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Com es pot veure el cqi és molt baix, el brate molt petit (l’ordre de kbps) i el nombre de 
retransmissions molt elevat. Cal destacar que la connexió entre UE i eNB es perd 
finalment per la mala qualitat de l’enllaç i la descàrrega es para.  

  

Il·lustració 49: Log Channel Simulator (4)
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11. Pressupost 

Aquest projecte ha set realitzat durant quatre mesos amb una dedicació total de 600 
hores. El kit Amari LTE 100 ha sigut adquirit pel GRCM de la UPC per fer-ne ús en 
assignatures com LCM i/o Wireless Lab.  
 
El pressupost aproximat del projecte és el següent: 
 

Concepte Quantitat Preu unitari Total 
Hores Enginyer Junior 600 h 30 € / h 18.000 € 

Kit Amari LTE 100 1 kit 15.750 € 15.750 € 
Cost total   33.750 € 
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12. Conclusions i futurs estudis:  

En l’actualitat ja s’està desplegant la quarta generació (4G) de la mà de la tecnologia LTE. 
Aquesta ofereix múltiples configuracions a la xarxa d’accés ràdio. És per això que 
l’empresa Amarisoft ha desenvolupat un equip que implementa una estació base LTE i 
una arquitectura EPC.  

Per a la xarxa d’accés ràdio Amarisoft ha implementat una eNB incorporant un ràdio 
front-end SDR. Aquesta capa física, tal i com s’ha vist al projecte, ofereix múltiples 
prestacions i configuracions diferents.  L’ús de l’OTS és específicament comercial, tot i 
que el grup de recerca en comunicacions mòbils (GRCM) l’utilitzi per altres funcionalitats 
més encarades al món docent. 

L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat la investigació sobre les diferents 
prestacions i característiques que ofereix l’OTS implementant una estació base LTE. 
Sobretot s’ha investigat els components eNB i MME.  

S’ha pogut investigar sobre els tipus de configuracions Radio Front-End, els diferents 
amples de banda en transmissió i diferents freqüències DL, la configuració de més d’una 
cel·la, la realització d’un Handover (ja sigui baixant la potència en DL o automàticament), 
l’estudi d’un escenari MIMO 2x2 o la realització d’un o diversos canals amb soroll AWGN.  

En totes aquestes configuracions estan implicats molts paràmetres diferents. Per tant, ha 
sigut necessari entendre els paràmetres més rellevants utilitzant una metodologia de 
testeig amb les diferents configuracions. 

També s’ha realitzat una guia d’ús per a futures investigacions sobre tot l’investigat fins 
ara on es detalla pas per pas, des de la posada en marxa de l’OTS fins a l’execució de tots 
els escenaris esmentats anteriorment.  

Finalment s’ha realitzat una pràctica docent per a les assignatures de Laboratori en 
Comunicacions Mòbils (LCM) i/o Wireless Lab. Aquesta agrupa tots els exemples, casos 
d’ús i investigacions obtinguts durant aquest projecte.  

Per a possibles investigacions futures, la meva recomanació és fer una continuació 
d’aquest projecte fent la investigació dels components software IMS i MBMS, així com la 
continuació de la recerca del component eNB.  
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Apèndix: 

Especificacions eNB 

PHY layer: 

• LTE release 13 compliant 

• FDD and TDD configurations 

• Tested bandwidths: 1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz 

• Handle several cells in intra-band or inter-band configurations 

• Transmission modes: 1 (single antenna) and 2 to 10 (MIMO 4×2) 

• Wideband CQI/PMI reports 

• HARQ support 

• Timing measurement thru the PRACH 

• Closed-loop UE power control 

• Frequency based MMSE equalizer 

• Highly optimized software turbo decoder 

• PAPR reduction support 

• Support of other radio heads can be added with an external shared library. 

• Positioning Reference Signals (PRS) support 

• CSI-RS support 

• Multi-cluster PUSCH allocation 

• PUCCH 3 and PUCCH channel selection support 

• Carrier Aggregation support with cross carrier scheduling (tested with 3 DL channels, supports up to 5 DL 
channels) 

• CoMP testing features (DMRS scrambling identity and QCL parameters can be selected) 

• 256QAM DL support for PDSCH and MBMS 

• Support of release 11 TDD special subframe configurations 7 and 9 

• EPDCCH support for Category M1 

Protocol Layer: 

• LTE release 13 compliant 

• Implements the MAC, RLC, PDCP and RRC layers 

• Proportionally fair MAC scheduler with QoS support 

• Support of full and half duplex UEs 

• DRX support 

• Number of active users only limited by the available bandwidth. 

• Fully configurable System Information Blocks 

• Integrity check and encryption using the AES and Snow3G algorithms 

• Support of RRC measurement with measurement gap 

• Supports intra eNodeB, S1 or X2 handovers 

• QoS support with user selectable DRB configuration for each QCI 

• ROHC support (RTP, UDP and IP v1 profiles) 

• Public Warning System (CMAS/ETWS) support 
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• MBMS support 

• Category 0 UE support 

• Category M1 UE support 

NB-IoT: 

• NB-IoT release 13 compliant 

• Single-tone and multi-tone category NB1 UE support 

• 15 kHz and 3.75 kHz subcarrier spacing are supported. 

• All operation modes (in-band, guard band and standalone) are supported. 

• Multiple NB-IoT and LTE cells can be used at the same time in the same eNodeB. 

• Support of multiple coverage levels 

• Support of all NPDCCH, NPDSCH, NPUSCH and NPRACH configurations 

• Support of control plane CIoT optimization 

• Support of multi-DRB mode 

Radio interface: 

• C radio API to integrate any radio device 

• Compatible with various SDR platform and high power RRH. 

Network interface: 

• Standard S1AP and GTP-U interfaces to the Core Network. Several PLMNs and S1 interfaces can be used 
simultaneously. 

• X2AP interface between eNodeBs 

• M1 and M2 interfaces for MBMS 

• IPv6 support 

User interface: 

• Configurable logging system for all channels with built-in text decoders 

• Wireshark MAC-LTE capture 

• Plots for QAM constellations and channel response 

• Remote API using WebSocket 

• Command line monitor 

• Test commands to initiate handover and to dynamically change the power level of each cell 

 

Especificacions EPC 

MME: 

• Implements one MME with built-in SGW, PGW and HSS 

• Supports several eNodeBs with standard S1 interface (S1AP and GTP-U protocols) 

• NAS integrity check and encryption using the AES and Snow3G algorithms 

• Support of USIM cards using the XOR or Milenage authentication algorithm 
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• Handling of UE procedures: attach, authentication, security configuration, detach, tracking area update, 
service access, radio bearer establishment, paging 

• Multi-PDN support and built-in dynamic ERAB setup for easy VoLTE/IMS testing 

• Transparent access to the IP network (no external Serving Gateway nor PDN Gateway are necessary); 
Configurable access point name, IP range, DNS and E-RAB QoS 

• Support of NB-IoT RAT and of control plane CIoT optimization 

• Configurable user database; No external HSS is needed. 

• Support sending of Public Warning System messages (ETWS/CMAS) 

• IPv6 support 

• Configurable logging system for all channels with built-in text decoders 

• Remote API using WebSocket 

• Command line monitor 

IMS server: 

• Implements P-CSCF with built-in I-CSCF, S-CSCF and HSS 

• Support of SIP protocol 

• Support of MD5, AKAv1 and AKAv2 authentication 

• Support of ISIM cards using the XOR or Milenage authentication algorithm 

• Support of IPSec (ESP, hmac-md5-96 and no encryption) 

• Support of voice calls between UEs 

• Support of voice echo test 

• Support of SMS (GSM 3.40) using SIP MESSAGE and SMS over SG 

• Configurable user database; No external HSS is needed. 

• Command line monitor 

MBMS Gateway: 

• User configurable list of service and multicast components 

• M2AP protocol support 

• Generate one stream per service over the M1 interface (GTP + SYNC protocols) 

• Built-in test RTP packet generator 
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Glossari: 

LTE  Long Term Evolution 

OTS  Off the Shelf 

GSM  Global System for Mobile Communications 

WCDMA  Wide-band Code Division Multiple Access 

WLAN  Wireless Local Access Network 

SDR   Software Defined Radio 

3GPP  3rd Generation Partnership Project 

eNB  Evolved Node B 

MME  Mobility Management Entity 

IMS  IP Multimedia Subsystem 

MBMS  Multimedia Broadcast Multicast Service 

UE   User Equipment 

USRP  Universal Software Radio Peripheral 

MIMO  Multiple Input Multiple Output 

OFDMA  Orthogonal Frequency Division Multiple Access 

SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access 

DL  Downlink 

UL  Uplink 

SIM/USIM Subscriber Identity Module/Universal Subscriber Identity Module 

EPC  Evolved Packet Core 

AN  Access Network 

IP   Internet Protocol 

TDD  Time Division Duplex 

FDD  Frequency Division Duplex 

PCI  Physical Cell ID 

RSCP  Received Signal Code Power 

RSSNR   Reference Signal Signal to Noise Ratio 

RSRQ  Reference Signal Received Quality 

CPU  Central Processor Unit 

JSON   Java Script Object Notation 

EARFCN  EUTRA Absolute radio-frequency channel number 

AWGN  Additive White Gaussian Noise 

SNR   Signal to Noise Ratio 
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