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Abstract 

The mobile communications is a sector in continual technological development in reason 

to cover efficiently the increasing demand on mobility services, specially the video 

consumption. The state of the technological art is the system Long Term Evolution (LTE) 

known as 4G. The LTE allows reaching transmission speed higher than 100 Mbps thanks 

to the support of techniques such as MIMO, carrier aggregation, etc 

The department of Radio Communication of UPC has an equipment called OTS 100 that 

implements a LTE private small-scale network with the goal to use it to improve the 

student’s formation about LTE technology. In this context, this project has carried out a 

series of studies to characterize different functionalities offered by OTS 100. The 

functionalities studied cover the different transmission modes, the management of quality 

of service and VoLTE services. 

In addition, with the acquired knowledge, a practice manual has been elaborated that 

serves as a basis for the realization of activities guided with the OTS 100 in the laboratory 

of mobile communications of the ETSETB. 

Keywords: LTE, OTS 100, Amarisoft 

  



 

Pàgina 2 de 91 

 

Resum 

Les comunicacions mòbils són un sector en continua evolució tecnològica per poder cobrir 

de forma eficient la creixent demanda de serveis en mobilitat, especialment el consum de 

video. L’estat de l’art tecnològic és el sistema Long Term Evolution (LTE), conegut com 

4G. LTE permet assolir velocitats de transferència superiors a 100 Mbps gràcies al suport 

de tècniques MIMO, d’agregació de portadores, etc. 

El grup de Comunicacions Radio de la UPC disposa d’un equip anomenat OTS 100 que 

permet muntar una xarxa LTE de petita escala i pretén utilitzar-lo per millorar la formació 

dels estudiants en la tecnologia LTE. En aquest context, en aquest projecte s’ha dut a 

terme un conjunt d’estudis per caracteritzar el funcionament de diferents funcionalitats que 

ofereix el OTS 100. Les funcionalitats estudiades abarquen els diferents modes de 

transmissió LTE, la gestió de la qualitat de servei i serveis VoLTE.  

Addicionalment, amb els coneixements adquirits, s’ha elaborat un manual de pràctiques 

que serveixi de base per a la realització d’activitats guiades amb el OTS 100 en els 

laboratori de comunicacions mòbils de l’ETSETB.  

Paraules clau: LTE, OTS 100, Amarisoft 
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Resumen 

Las comunicaicones móviles son un sector en contínua evolución tecnológica para poder 

cubrir de forma eficiente la creciente demanda de servicios en movilidad, especialmente 

el consumo de video. El estado del arte tecnológico es el sistema Long Term Evolution 

(LTE), conocido como 4G. El LTE permite alcanzar velocidades de transferencia 

superiores a 100 Mbps gracias al soporte de técnicas MIMO, agregación de portadoras, 

etc. 

El grupo de Comunicaciones Radio de la UPC dispone de un equipo llamado OTS 100 

que permite montar una red LTE a pequeña escala y pretende usarlo para mejorar la 

formación de estudiantes de la tecnología LTE. En este contexto, en este proyecto se ha 

llevado a cabo un conjunto de estudios para caracterizar el funcionamiento de diferentes 

funcionalidades que ofrece el OTS 100. las funcionalidades abarcan los diferentes modos 

de transmisión LTE, la gestión de calidad de servicio y servicios VoLTE. 

Adicionalmente, con los conocimientos adquiridos, se ha elaborado un manual de 

prácticas que sirva de base para la realización de actividades guiadas con el OTS 100 en 

el laboratorio de comunicaicones móviles de la ETSETB. 

Palabras clave: LTE, OTS 100, Amarisoft 
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1. Introducció  

Des de fa un parell d’anys el sector de telecomunicacions està experimentant una gran 

expansió per tal de poder cobrir una demanda de volum de dades que no para de créixer 

any rere any. Les connexions requereixen un major ample de dades per tal de poder assolir 

cotes de velocitats de transmissió força més altes. 

Fins aleshores la tecnologia existent (2G i 3G) permet unes velocitats de transmissió que 

s’han quedat obsoletes per a les noves necessitats i per això va néixer la tecnologia 

anomenada LTE (Long Term Evolution). Aquesta tecnologia agrupa tots els serveis 

suportats per les tecnologies anteriors unint-los en el protocol IP. A part d’aportar força 

canvis importants en l’apartat de qualitat de servei, permet velocitats de transferència de 

baixada de fins a 100 Mbps i de fins a 50 Mbps en l’enllaç de pujada, i arribar a assolir una 

taxa de 1 Gbps amb la tecnologia LTE-Advanced. A més afegeix una característica 

important i és que es pot implementar amb l’anomenat Software Designed Radio, que 

proporciona la capacitat de flexibilitat de modificar funcionalitats i capacitats amb el 

software sense necessitat de canviar el hardware i també l’alta capacitat de processat del 

software actual permet separar interfície ràdio purament del processat. 

El grup de Comunicacions Ràdio va adquirir l’OTS 100 d’Amarisoft que és capaç 

d’implementar una xarxa LTE privada a petita escala i permet configurar i analitzar 

diferents configuracions enfocades cap a estudiants per familiaritzar-se amb la tecnologia 

LTE i/o investigadors per a millorar aquesta tecnologia. I aquest projecte tracta d’analitzar 

aquest equip. 

1.1. Objectius 

Els objectius d’aquest projecte són: 

 Recopilació de la informació sobre la tecnologia LTE  i de l’equip OTS100. 

 Generació de documentació que inclogui la descripció, característiques i 

funcionalitats de l’equip. 

 Anàlisi de les funcionalitats i capacitats de l’equip per tal d’escollir algunes 

característiques importants a validar. 

 Realització dels estudis on s’analitzarà les capacitats escollides que s’agrupen en 

3 temàtiques: configuració modes de transmissió ràdio, configuració de la qualitat 

de servei i serveis VoLTE. 

 Realització d’una pràctica autoguiada a partir dels estudis realitzats. 

1.2. Metodologia 

En primer lloc s’ha realitzat un estudi de recopilació de la informació necessària per a 

entendre el sistema LTE (funcionament, estàndards definits pel 3GPP, etc.) i el 

funcionament del sistema OTS 100 Amarisoft (documentació, configuració, capacitats, 

eines que ofereix etc.). Tota la informació relativa al equip es va agrupar en un document 

inicial per tal de disposar-la a mà en qualsevol moment ja que de l’equip només hi ha 

informació relativa als manuals de configuració i algun altre projecte que ha treballat en el 

procés d’instal·lació d’aquest sistema. 

En segon lloc, una vegada assolit el coneixement del equipament s’ha començat a 

modificar configuracions de l’OTS 100. A l’inici d'aquest procés s’ha treballat enfocat en 
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els aspectes següents: on i com s’executen els processos de posada en marxa del sistema, 

on es troben les diferents configuracions i fitxers, primera modificació d’alguns paràmetres 

bàsics a partir d’una configuració per defecte d’una cel·la, etc.  

En tercer lloc, es va decidir quines capacitats s’estudiarien i com. Tal com es mostra en 

l’apartat 1.1, s’ha estudiat configuració de paràmetres relacionats amb la transmissió física, 

per exemple, configuracions segons el tipus de mode de treball (FDD o TDD) o 

configuracions de les cel·les (independents, MIMO o Agregació de portadores), 

paràmetres relacionats amb la qualitat de servei i trucades VoLTE. 

A continuació, a partir de les característiques seleccionades per a estudiar, s’ha realitzat 

els estudis de la següent forma: 

 Contextualitzar l’estudi si cal afegint alguna informació sobre el funcionament en 

la xarxa LTE que es creu necessari remarcar. 

 Explicar els procediments s’han seguit, paràmetres que s’han afegit o modificat i 

quines condicions de configuració s’han treballat. 

 Exposar els resultats obtinguts de forma gràfica i/o taules. 

 Analitzar i fer les conclusions de la característica estudiada en relació a les 

capacitats que diu oferir el fabricant. 

Per finalitzar  amb la creació d’un manual de pràctiques per a treballar amb aquest equip. 

El software usat en aquest projecte és l’OTS 100 d’Amarisoft, el QualiPoc  de SwissQual 

per a terminals Android i l’NQView de SwissQual. 

La evolució de les tasques que s’han realitzat és el reflectit en un altre document entregat 

en la revisió crítica del projecte. 

1.3. Organització de la memòria 

El projecte s’estructura en quatre capítols: 

 En el primer capítol es fa una breu introducció de la tecnologia LTE, incidint en 

aquells aspectes més rellevants de cara a la realització d’aquest projecte. 

 El segon capítol tracta de la descripció de l’equip amb el que es treballarà amb 

les seves característiques i funcionalitats principals. 

 El tercer capítol se centra en quins estudis i quines capacitats s’han estudiat a 

fons de l’equip. 

 En el quart capítol es detalla anàlisis i conclusions de les capacitats estudiades 

amb els estudis del tercer capítol. 

 Finalment un annex on s’adjunta el manual de pràctiques autoguiat. 
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2. Fonaments de la tecnologia 4G (LTE) 

El mercat de les telecomunicacions està en constant actualitzacions tecnològiques i l’LTE 

és fruit d’aquestes actualitzacions per tal de cobrir les noves necessitats. En la seva 

definició aquesta tecnologia tenia com a requisits [1]: 

1. Velocitats de transmissió de pic de 100 Mbps en DL i de 50 Mbps en UL. 

2. Millorar l’eficiència espectral respecte les anteriors. 

3. Reduir la latència de l’usuari. 

4. Interoperabilitat amb xarxes 3G i sistemes no 3GPP. 

5. Optimitzada per a transmissió de paquets. 

6. Ample de banda escalable 

Aquests requeriments són definits per el 3GPP i tots els sistemes especificats pel 3GPP 

tenen una estructura genèrica definida en tres blocs: Equip d’usuari (UE, User Equpment), 

Xarxa d’accés (AN, Access Network) i Xarxa Troncal (CN, Core Network), que es 

representa en la Figura 1. Aquesta estructura s’aplica tant al GSM/EDGE, UMTS i LTE. 

 

 

Figura 1.Arquitectura genèrica dels sistemes 3GPP 

De la figura anterior hi ha components que estan agrupats de totes les tecnologies, per 

exemple la GERAN és del GSM/EDGE, UTRAN del UMTS i E-UTRAN del LTE. Gran part 

dels elements existents en les tecnologies GSM/EDGE i UMTS s’han agrupat o modificat 

en el altres elements més eficients en el LTE. 

A continuació s’explica un breu resum de quina és l’arquitectura del LTE. 
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2.1. Arquitectura de xarxa LTE 

L’arquitectura de la xarxa LTE éstà formada per 

 Xarxa d’accés E-UTRAN 

 Xarxa troncal de domini de paquets EPC. 

 Subsistema IMS. 

Tota la xarxa, a diferència de les anteriors tecnologies està basada en paquets IP.  

2.1.1. Xarxa d’Accés E-UTRAN 

L’arquitectura de la xarxa d’accés està formada per una entitat anomenada ENB que 

integra totes les funcionalitats de la xarxa d’accés, a diferència del GSM i UMTS que estava 

dividit en altres sub-elements. 

Un E-UTRAN pot tenir diversos eNB alhora interconnectats entre ells a través de les 

interfícies X2. 

 

Figura 2. Xarxa d'accés E-UTRAN 

Els eNB es connecten a la xarxa troncal EPC a través de les interfícies S1 que està dividit 

en dues interfícies: S1-MME i S1-U. 

Per una banda la interfície S1-MME s’encarrega del pla de control, que agrupa els 

protocols que sustenten funcions i procediments per a gestionar la interfície S1. L’eNB es 

comunica amb el MME (entitat del EPC) que s’encarrega de sustentar les funcions del pla 

de control. 

Per altra banda la interfície S1-U per al pla d’usuari, que agrupa els protocols que gestiona 

l’enviament de tràfic d’usuari a través del S1. Es comunica amb l’S-GW que és l’encarregat 

de processar el pla d’usuari. 

A diferència d’altres tecnologies, el fet de tenir diferenciades les entitats de xarxa dedicada 

S-GW i MME permet dimensionar de forma independent els recursos de transmissió 

necessaris per a la senyalització i les dades d’usuari. 

 Evolved Node B eNB 

L’eNB integra totes les funcions de xarxa d’accés. S’encarrega de transmetre els paquets 

IP i la senyalització per a poder controlar la interfície radio. El servei de transferència de 
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paquets IP entre eNB i els UE s’anomena servei portador radio (radio bearer, RB) i l’eNB 

conserva els anomenats contextos que conserva la informació necessària per a mantenir 

els serveis de l’e-UTRAN actius. 

Així l’eNB gestiona funcions com control d’admissió dels serveis portadors radio, 

l’scheduling dels paquets, control d’interferències de l’estació base, control de mesures 

per a la gestió ràdio, etc. 

L’eNB és flexible amb els MME, és a dir,  si hi ha més d’un MME a l’EPC, l’eNB pot 

connectar-se dinàmicament a qualsevol MME.  Permet balancejar la senyalització entre 

diversos MME en cas de situació crítiques de la xarxa. 

També és flexible amb les passarel·les S-GW, pot estar connectat de forma paral·lela amb 

2 o més S-GW però cal que sigui l’MME qui gestiona aquestes connexions i no el propi 

eNB.  

El fet de poder connectar-se a més d’un MME i/o S-GW permet alguns avantatges com: 

xarxa més robusta, proporcionar accés a diversos nodes centrals de diferents operadors 

que comparteixin la mateixa xarxa d’accés, aplicar tècniques de balanceig de càrrega entre 

E-UTRAN i els nodes de la xarxa troncal, etc. 

Com s’ha comentat al inici es poden connectar diversos eNB entre sí a través de la 

interfície X2 que entre altres funcions s‘intercanvien missatges de handover entre eNBs i 

també missatges de l’estat de càrrega del eNB. 

 Interfície ràdio 

La interfície ràdio suporta 3 mecanismes principals que es divideix segons l’estat del UE 

de la xarxa. 

 

Figura 3. Mecanismes de la interfície ràdio. 

Si el terminal es troba en estat idle: 

 Difusió de la senyalització de control informant dels paràmetres relacionats amb la 

xarxa d’accés i la xarxa troncal. S’encarrega dels missatges de paging. 

Si el terminal està actiu, la interfície ràdio s’encarrega de la: 

 Transferència de paquets IP a través del canal radio que es realitza a través del 

serveis portadors ràdio i únicament suporta els paquets IP. Qualsevol optimització 
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d’aquest procés només es pot aplicar si es pot en el protocol IP, qualsevol altre no 

se suporta. 

 Transferència de senyalització de control dedicada entre un UE i l’eNB. Aquest 

procés se suporta amb el protocol Radio Resource Control (RRC). Es gestionen 

les següents funcions: establiment, modificació i alliberament dels serveis 

portadors, rebre les mesures realitzades pel terminal, mecanismes de handover, 

etc. 

 Interfície S1 (eNB ↔ EPC) 

Aquesta interfície que connecta els eNB i la xarxa troncal EPC està dividida en el pla 

d’usuari i el pla de control. 

Pel que fa al pla d’usuari, la interfície s’anomena S1-U i proporciona el servei de 

transferència de dades d’usuari entre l’eNB i el S-GW seguin un protocol UDP, que no 

suporta cap mecanisme de control d’errors ni de flux. Aquest servei de transferència per 

aquesta interfície s’anomena servei portador S1 (S1 bearer). 

Com les dades d’usuari es transfereixen en protocol UDP, hi ha una segona interfície que 

s’encarrega de realitzar el pla de control i és a través de la interfície S1-MME. Els 

procediments suportats més destacables són: 

 Establiment, modificació i alliberament dels recursos dels serveis portador en la 

interfície ràdio i en l’S1 (RB i S1 bearer).  

La suma del servei portador ràdio i un portador S1 forma els E-RAB (E-UTRAN 

Radio Access Bearer). L’encarregat de gestionar l’establiment d’aquests serveis 

portadors és l’MME. 

 Processos de handover entre dos eNB que no estan directament connectats per la 

interfície X2. En aquest cas és l’S1-MME l’encarregat de gestionar el handover. 

 Procediments d’avís o paging. 

 L’enviament de missatges de senyalització de control entre el MME i l’UE. Aquests 

missatges segueixen el protocol NAS (Non Access Stratum). 

 

Figura 4. Servei portadors ràdio 
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2.1.2. Xarxa Troncal de paquets evolucionada EPC 

És la xarxa que s’encarrega de proporcionar el servei de connectivitat IP i està format per: 

 3 entitats de xarxa: MME, S-GW i P-GW. 

 HSS. 

Aquests quatre elements són els bàsics per a proporcionar la connectivitat IP del EPC i en 

la Figura 5 queda representats. 

 

Figura 5. Representació entitats EPC 

L’MME es comunica amb els UE usant els protocols NAS i controla les funcions de 

transferència del S-GW a través de la interfície S11. L’MME es comunica amb el HSS a 

través del S6a a la base de dades d’usuaris que estan autoritzats a establir connexions a 

través de l’E-UTRAN. La interconnexió amb xarxes externes o altres plataformes de 

serveis com la plataforma IMS es realitza a través del P-GW que la interfície rep dos noms: 

S5 quan S-GW i P-GW pertanyen al mateix operador o S8 quan no ho son (casos 

d’itinerància o roaming). 

A continuació es procedeix a la descripció curta de cadascun dels elements: 

 MME 

És l’entitat principal del pla de control d’una xarxa LTE per a gestionar l’accés dels 

terminals a través de l’E-UTRAN. Tot terminal registrat a la xarxa i accessible a través de 

la E-UTRAN té assignat sempre una entitat MME. S’encarrega de emmagatzemar en un 

context les dades de l’usuari i realitza totes les gestions d’aquell usuari. Les principals 

funcions són: 

 Autentificació i autorització de l’accés dels usuaris a través de l’E-UTRAN. 

S’encarrega del control d’accés a la xarxa amb la identificació dels usuaris a partir 

de les dades del HSS. 

 Gestió del serveis portadors EPS. L’MME s’encarrega de la senyalització per a 

establir, conservar, modificar i alliberar els serveis EPS a través del qual es 

realitzen l’enviament de paquets IP. 
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 Gestió de la mobilitat dels usuaris en mode idle. El MME s’encarrega de realitzar 

un seguiment de la localització d’aquests terminals dins la seva àrea de seguiment 

(Tracking Area). 

 Senyalització de suport de la mobilitat entre EPS i altres xarxes 3GPP. 

 Terminació de protocols de senyalització NAS. 

 Serving Gateway (S-GW) 

Aquesta entitat actua de de passarel·la del pla d’usuari de la xarxa E-UTRAN i la xarxa 

troncal EPC. Per a cada usuari registrat en la xarxa LTE, se li assigna una S-GW. 

Proporciona un punt fix en la xarxa EPC i el terminal pot moure’s amb facilitat amb els 

diferents eNB, si es produeix un handover entre els eNB d’un MME es conserva la 

connexió S-GW amb P-GW sempre que siguin del mateix MME. 

 PDN Gateway (P-GW) 

Aquesta entitat proporciona connectivitat entre la xarxa LTE amb xarxes externes com per 

exemple Internet, és a dir, fa “visible” aquell terminal en altres xarxes. Tot el tràfic IP amb 

origen o destí el terminal s’intercanvia per aquesta entitat a Internet. Com aquesta entitat 

actua d’enllaç amb altres xarxes, aleshores s’encarrega de funcions com l’assignació 

d’adreces IP dels terminals (en format IPv4, IPv6 o ambdues), processar els paquets IP i 

associar-los al servei portador EPS corresponent permetent aplicar polítiques de regles 

d’ús i tarificació (força útil de cara als operadors i els seus serveis). 

 Home Suscriber Server (HSS) 

L’HSS és la base de dades principal que emmagatzema tota la informació relativa als 

diferents usuaris de la xarxa com la informació de les subscripcions dels usuaris i 

informació per al funcionament de la pròpia xarxa. Els paràmetres importants que se solen 

emmagatzemar són: identificadors universals d’usuaris (IMSI), identificadors de servei 

(MSISDN), informació de seguretat i xifrat, informació de localització dels usuaris en la 

xarxa, informació del tipus de subscripcions. 

2.1.3. Subsistema Multimedia IP (IMS) 

S’encarrega de proporcionar els mecanismes de control necessaris per a la provisió del 

servei de comunicació multimèdia que es basen en els protocols IP als diferents usuaris. 

Permet gestionar els serveis següents: 

 Veu i vídeo sobre IP. 

 Presència i missatgeria instantània. 

 Trucades de veu en grup 

Aquest subsistema interactua amb la xarxa usant els protocols SIP (Session Initiation 

Protocol) definits per l’IETF. 

2.1.4. Equips d’usuaris (UE) 

Per a poder accedir a la xarxa LTE cal disposar d’equips que permetin realitzar-la i està 

format per dos elements bàsics: 
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 Targeta SIM/USIM (o UICC). Contenen la informació bàsica per a la identificació i 

autentificació de l’usuari.  

 Terminal mòbil compatible amb la xarxa LTE. 

2.1.5. Serveis portadors EPS 

El servei de connectivitat IP proporcionat per una xarxa LTE entre els diferents UE i una 

xarxa IP externa s’anomena connexió PDN i aquestes xarxes externes poden ser xarxes 

públiques com Internet o xarxes privades com una Intranet.  

Cada connexió PDN està enllaçada amb una etiqueta APN (Access Point Name) que 

identifica l’operador, país i un codi intern de l’operador que identifica aquest APN. I alhora 

cada PDN està associat a un conjunt de serveis portadors EPS que controlen la qualitat 

de servei (anomenat QoS) de la connectivitat IP. Així els diferents paquets IP que circulen 

a través d’un PDN es pot adaptar a unes necessitats especifiques segons la taxa de 

transferència, retard de transmissió, pèrdua de paquets, etc. Per tant una bona 

configuració de QoS permet proporcionar un bon servei als clients i alhora gestionar de 

forma eficient els recursos de la xarxa. 

Com s’ha comentat anteriorment l’eina encarregada de gestionar aquesta qualitat de 

servei són els anomenats portadors EPS que té associats els paràmetres: 

 QoS. 

 Plantilla Traffic Flow Template (TFT). Plantilla o filtre de paquets IP. Els paràmetres 

que es poden usar en aquest filtre són: 

o Ports de protocols de transport, adreces IP i màscares de subxarxa. 

o Ports locals de protocols de transport. 

o Camps específics dels encapçalaments del protocol IP com: Type of 

Service, TOS en IPv4 i/o Traffic Class i Flow Label en IPv6. 

Amb els portadors EPS un operador podria definir diversos models de QoS segons els 

seus interessos: clients particulars vs clients corporatius, usuaris pre-pagament, etc.  

En la gran majoria el model de QoS usat per a definir el comportament dels serveis 

portadors EPS es regula amb 4 paràmetres i altres 2 paràmetres més enfocats de cara a 

la subscripció dels usuaris. D’aquests 4 paràmetres no tots són obligatoris segons el tipus 

de servei portador EPS que s’implementi: 

 Servei portador EPS de taxa garantida (GBR) o portador dedicat.  

 Servei portador EPS de taxa no garantida (N-GBR). Sempre el portador per defecte 

és d’aquest tipus. 

Tota connexió PDN té un portador per defecte de tipus N-GBR i altres portadores poden 

ser N-GBR o GBR tal com podem observar en la Figura 6. 
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Figura 6. Portador EPS defecte i dedicat en una connexió PDN 

Ambdós tipus de portadors EPS tenen dos paràmetres en comú: 

 QCI: identifica el tipus de classe de servei que s’ofereix. Les seves característiques 

es troben definits per la 3GPP. En el sistema OTS 100 es troba definit en els arxius 

drb. 

 ARP: indica la prioritat en l’establiment/modificació del portador EPS si aquest 

recurs està ocupat i la vulnerabilitat que el portador tingui més prioritat sobre un 

altre portador. 

I en el cas dels portadors GBR s’afegeixen els següents: 

 GBR: taxa en bps que pot garantir la xarxa. 

 MBR: taxa màxima en bps que pot transmetre. 

A nivell de subscripció d’usuari trobem dos paràmetres: 

 UE-AMBR: taxa màxima permesa de forma agregada que pot tenir l’usuari amb 

portadors EPS N-GBR. 

 APN-AMBR: taxa màxima permesa de forma agregada que pot tenir l’usuari amb 

els portadors EPS N-GBR a través d’un APN concret.  

En la Figura 7 podem veure de forma gràfica els paràmetres comentats en aquest apartat. 

 

Figura 7. Paràmetres associats als portadors EPS. 

2.1.6. Senyals i canals físics. 

A continuació es detallen ens principals senyals físics importants de l’enllaç DL i UL. Els 

senyals relacionats amb l’enllaç descendent són: 

 SRS: senyal de referència o símbols pilots. L’objectiu d’aquesta senyals són: 

obtenir mesures de qualitat de l’enllaç DL, estimar la resposta impulsional del 

canala i ajudar en els mecanismes de cerca de cel·la i sincronització inicial.  
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 PDSCH: canal físic de l’enllaç descendent que transmet la informació d’usuari. A 

més transporta informació d’avís i de radiodifusió que no és necessària per el 

procés d’attach del terminal a la xarxa. 

 PUSCH: canal físic de l’enllaç ascendent que transmet la informació d’usuari. 
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3. Descripció del sistema Amarisoft OTS 100 

L’OTS 100 és una implementació Software Designed Radio (SDR) en un entorn Linux que 

permet muntar una xarxa privada LTE a la que podem connectar-hi terminals comercials 

amb targetes USIM de test. A continuació es descriu el hardware i software de que consta 

el equip, les funcionalitats suportades, les eines de gestió i control de que disposem i un 

seguit de proves inicials que hem realitzat per la posta en marxa i configuració de l’equip. 

El capítol es conclou amb un esquema global que mostra i relaciona tots components i 

paràmetres de configuració rellevants de l’equip. 

3.1. Hardware 

Aquest equip disposa de 4 elements definits en la Taula 1 amb les característiques 

següents: 

Component  Característiques 

PC.  

Plataforma on 
s’executa el 

software OTS 100 

 Processador Intel i7 – 4790 @ 3.6 GHz 

 1 port Gigabit Ethernet 

 500 GB de memòria 

 8 GB de memòria RAM 

 Sistema operatiu: Linux kernel 3.19.8. Distribució FEDORA. 

Targeta PCIe SDR .  

Implementa la 
funcionalitat d’un 

capçal de RF 

 Transceptors 2x2 (AD9361) amb 3xDAC i 3xADC de 12 bits 
integrats. 

 4 canals configurables (2 RX i 2 TX) 

 Rang freqüències: TX: 47 MHz – 6 GHz. RX: 70 MHz – 6 GHz 

 Ample de banda: 200 kHz – 56 MHz 

 Suport arquitectures TDD i FDD 

 Guany variable en temps real 

 GPS integrat per a precisió de la hora i sincronització en 
freqüència 

 Potència de sortida de 10 dBm 

 4 Connectors SMA femella: TX1, TX2, RX1 i RX2 + 1 SMA: 
GPS 

 Alimentació 12V 

Google Nexus 5X.  

Terminal per a 
realitzar les 

proves. 

 Processador Qualcomm Snapdragon 808 @ 1,8 GHz, 6 nuclis 
i 64 bits. 

 GPU Adreno 418. 

 Pantalla de 5,2 polzades. 

 Android 7.0  

 Connectivitat: 
o GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 
o WCDMA: 800/850/900/1700/1900/2100 MHz 
o LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 

7(2600),  8(900), 9(1800), 17(700), 18(800), 19(800), 
20(800), 26 (850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500). 

 32 GB memòria i 2 GB memòria RAM 

USIM 

Targeta SIM de test 

 Targeta USIM Anritsu Model P0035B7 

 Tipus de xarxa: GSM, UMTS/WCDMA, LTE 

 IMSI: 001-01-0123456789 

 Valor K: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF 
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 Algoritme autentificació: TS 34.108 

 PIN: 1234 

 Voltatge: 1.8, 3 o 5 V 
Taula 1. Hardware de l'Amarisoft OTS 100 

3.2. Software 

L’OTS 100 implementa les diferents funcions d’una xarxa LTE estructurades en 4 mòduls: 

LTEENB, LTEIMS, LTEMBMS i LTEMME. A continuació, en la Taula 2, es proporcionen 

les característiques principals de cadascun dels mòduls i quina o quines funcions de la 

xarxa LTE implementa. 

Mòdul 
software 

Descripció 

LTEMME 

Implementa les següents funcions: 

 MME: Funcions de pla de control de la xarxa troncal (e.g. gestió 
de la mobilitat i les sessions dels UE) 

 S-GW y P-GW: Funcions de pla d’usuari de la xarxa troncal.  
 HSS: Base de dades de subscriptors interna 

Permet connectar-hi múltiples eNBs mitjançant interfícies estàndard. 
Suporta NB-IoT i optimització del pla de control CIoT. 

Interfícies: S1 (protocols S1AP i GTP-U) entre amb eNodeBs. 

LTEENB 

Implementa les funcions d’un eNodeB. A part de la interfície estàndard 
S1,  també suporta cel·les NB-IoT. 

Interfícies: S1 (S1-AP NAS integrat i GTP-U) entre eNB i MME), M2  
(M2AP i GTP-U) entre eNodeB i l’accés d’enllaç MBMS i X2 (X2AP) entre 
eNodeBs. 

LTEMBMS 

Implementa les funcions de l’element Multimedia Broadcast / Multicsat 
Services (MBMS) d’un sistema LTE . El MBMS proporciona capacitat de 
transferència punt-multipunt encarregada de proveir de manera eficient 
continguts broadcast i multicast. 

Suporta el protocol M2AP. 

LTEIMS 

Implementa les funcions bàsiques del subsistema IMS amb el protocol 
SIP. Suporta: l’autentificació MD5, AKAv1 i AKAv2 i ISIM amb algoritmes 
XOR, Milenage o TUAK, trucades i videotrucades, base de dades 
configurable. 

Implementa: P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF i HSS. A més d’enviament SMS 
usant la interfície SG a través del LTEMME. 

Software de 
gestió 

Per a poder interactuar amb el software i hardware, el sistema OTS 
disposa de les següents eines de gestió:  

 Webtool: aplicació de navegador de logs en temps real, backups e  
informació en temps real dels mòduls LTEENB, LTEMME i LTEIMS. 

 Terminal: aplicació via línia de comandes que permet interactuar i 
modificar paràmetres de la xarxa en temps real. 

Taula 2. Descripció dels mòduls del Software OTS 100 
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Com s’ha comentat al inici d’aquest apartat, l’OTS 100 treballa en sistemes basats en Linux, 

per tant l’execució, configuració i fitxers es troben estructurats seguint la topologia Linux.  

En primer lloc, els fitxers de configuració dels diferents mòduls es troben en la carpeta root 

del sistema en les seves carpetes anomenades enb, mme i mbms que corresponen 

respectivament a LTEENB, LTEMME i LTEMBMS. Si comparem aquestes carpetes amb 

els mòduls descrits a la Taula 2 veiem que falta un mòdul i és LTEIMS, que es troba dins 

de la carpeta mme.  

En segon lloc, el sistema genera una sèrie de logs que s’emmagatzemen a la carpeta 

var/log del sistema Linux. 

En la Figura 8, s’il·lustra els diferents directoris, la seva estructura i arxius de configuració 

de cada mòdul. 

 

Figura 8. Directoris dels fitxers de configuració dels mòduls de l'OTS 100 

3.3. Funcionalitats suportades 

A continuació es detallen les funcionalitats suportades segons el fabricant en cada mòdul. 

3.3.1. LTEENB 

A nivell de capa física: 

 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 4x2). 

 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. 

/root

enb

doc

config enb.cfg → configuració LTEENB

mme

doc

config ims.cfg → Configuració LTEIMS
mme.cfg → Configuració LTEMME
ue_db-ims.cfg → Base de dades usuaris

Documentació relativa al mòdul LTEENB

Documentació relativa al mòdul LTEMME i LTEIMS

mbms

doc

config mbmsgw.cfg → Configuració LTEMBMS

Documentació relativa al mòdul LTEMBMS

/var

log log Emmagatzematge de logs (Backup)
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 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). 

 Mixed FDD-TDD Carrier Aggregation support. 

 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. 

A nivell de capa protocol: 

 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. 

 MBMS support. 

 Support of all ciphering and integrity protection algorithms including ZUC. 

 Category 0 UE support. 

 Category M1 UE support. 

 eDRX support. 

Suport per 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. 
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Downlink channel simulator: 

 Real time operation. 

 High quality white Gaussian noise generator. 

 Support the AWGN, EPA, EVA, ETU and MBSFN 3GPP channels. 

 MIMO operation with the 3GPP correlation matrixes. 

 User defined constant or Rayleigh paths with custom MIMO correlation matrixes. 

Interfícies de xarxa: 

 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. 

Interfície d’usuari: 

 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. 

3.3.2. LTEMME 

 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, Milenage or TUAK authentication algorithm. 

 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. 

 eDRX support. 
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3.3.3. LTEIMS 

 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, Milenage or TUAK authentication algorithm. 

 Support of IPSec (ESP/transport). 

 Support of voice, video calls: MO and MT. 

 Support of voice echo test. 

 Support of hold. 

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

 Support of IPv4 and IPv6. 

 Support of precondition and dedicated bearer (Using Amarisoft MME). 

 Configurable user database. No external HSS is needed. 

 Command line monitor. 

 Remote API using WebSocket. 

3.3.4. LTEMBMS 

 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. 

 Remote API using WebSocket. 

3.4. Eines de gestió i control de la xarxa 

L’OTS 100 incorpora dues eines per a poder interactuar amb la xarxa i poder realitzar una 

monitorització de la xarxa en temps real: 

 Monitors a través de la línia de comandes. 

 Webtool. 

3.4.1. Monitors per línia de comandes 

Aquesta eina s’executa a través del Terminal o línia de comandes de Linux i permet 

interactuar amb els diferents mòduls: LTEENB, LTEMME, LTEIMS i LTEMBMS.  

Per a accedir a la eina només cal escriure a la línia de comandes de Linux: 

screen –x lte 

Una vegada hem accedit trobem en la Figura 9 la següent pantalla, on veiem a la part 

inferior els 4 monitors: 0-MME, 1-Enb, 2-MBMS i 3-IMS que corresponen respectivament 

a LTEMME, LTEENB, LTEMBMS i LTEIMS. 

Per a accedir a cadascun dels diferents monitors usarem la comanda: 

Ctrl + a + <num de finestra>  

o 

 Ctrl + a + Espai (canvia al següent monitor a la dreta) 
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Les comandes disponibles són de tipus mostrar dades, modificar paràmetres i executar 

ordres. Tots els canvis només es conserven quan s’executa el OTS 100, si aturem o 

reiniciem el servei que s’encarrega del funcionament de l’OTS 100 aquests canvis es 

perden. 

Si volem saber quines comandes hi ha disponibles en un monitor només cal situar-nos en 

el monitor i usar la comanda help.  

 

Figura 9. Línia de comandes OTS 100. 

3.4.2. WebTool 

Aquesta eina està basada en HTML5 i permet interactuar amb els mòduls LTEENB, 

LTEMME i LTEIMS. Té les següents funcionalitats: 

 Observar els missatges de senyalització que s’intercanvien els diferents blocs: 

UE i els 3 mòduls. Inclou la senyalització en temps real i dels logs que estan 

emmagatzemats a la carpeta var/backup d’anteriors execucions del sistema OTS 

100. 

 Informació del % d’ús dels 3 mòduls. 

 Gràfic i informació en temps real dels 3 mòduls 

 Assignació de blocs de recursos (RB) i capacitats UE. 

 Anàlisi de la transmissió ràdio. 

Per a accedir a aquesta eina cal obrir el navegador i introduir l’adreça localhost/lte.  

Un cop a la eina disposem de diverses parts: 

 Bloc esquerre: llistat dels monitors actius dels 3 mòduls i llistat dels fitxers en 

temps real i els de backup. 

 Bloc central: a la part superior disposem dels monitors actius a la part inferior els 

missatges de senyalització que tenim habilitats. 

 Bloc dret: text del missatge de senyalització quan seleccionem un de la llista del 

bloc central. 

Aquests diferents blocs els trobem il·lustrats en la Figura 10. 
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Figura 10. Blocs eina WebTool 

 Missatges de senyalització 

El sistema emmagatzema tots els missatges de senyalització en la carpeta temporal del 

sistema operatiu (/var/temp/) sota el nom enb0.log, mme.log i ims.log. Aquests logs, una 

vegada el procés LTE s’atura, sigui per reiniciar el servei manualment o bé apagar 

l’ordinador, s’emmagatzemen en la carpeta de backup (/var/backup/) amb el següent nom 

d’arxiu:  

{nom del bloc}.log.anymesdia.hora:minut:segon 

Ambdues carpetes són accessible amb el WebTool en l’apartat Live i Backup 

respectivament.  

Per a mostrar/ocultar els logs de cada mòdul només cal fer doble clic al arxiu que volem 

veure. Si apareix el símbol  en una rodona verda és que s’està mostrant. Amb aquesta 

eina podem analitzar tots els missatges que es generen entre els diferents mòduls i el 

terminal. 

En la Figura 11 podem veure un exemple de tenir habilitats els logs dels 3 mòduls i al 

seleccionar el missatge de tipus RRC i a la dreta el contingut del missatge. 

Figura 11. Exemple senyalització WebTool 

En els logs hi ha molta informació i sempre és interessant poder filtrar els missatges, per 

això aquesta eina disposa de filtres segons: el tipus de missatge (RRC,SIP,NAS,IMS,etc.), 

UE ID, informació del missatge, buscador de missatges, anàlisis de missatges de la capa 

física i les capacitats del UE (en missatges RRC). 

 

 

 

Contingut del 

missatge 

  

  

 

 

 

Missatges de senyalització 

Monitors 

 

 

 

 

 

Llista de logs 

Filtres dels missatges 
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 Monitors 

Aquests monitors o anomenats WebSockets permet veure de forma gràfica diferents 

paràmetres dels 3 mòduls LTEMME, LTEENB i LTEIMS. 

Nota: no s’ha provat el LTEMBMS ja que no és un dels objectius d’aquest projecte. 

Nota: a continuació s’explica com s’ha de configurar un paràmetre dels arxius de 

configuració, en l’apartat xxx s’explica la configuració i estructura dels arxius de 

configuració.  

Per defecte aquestes opcions de visualització no estan definides en la configuració dels 

diferents mòduls. Aleshores s’ha de revisar dues coses: 

 En l’arxiu de configuració consti el paràmetre com_addr. És un paràmetre que és 

una adreça IP i un port que nosaltres definim. El significat d’aquest paràmetre és 

que al ser les xarxes LTE basades en el protocol IP, tot el sistema es comunica 

amb paquets IP. El paràmetre és: com_addr: “adreça IP:port”. En aquest 

projecte les adreces definides són: 

 LTEMME – 0.0.0.0:9000 

 LTEIMS – 0.0.0.0:9003 

 LTEENB – 0.0.0.0:9001 

 Si el paràmetre no està definit, cal definir-lo i reiniciar el sistema. 

 Si està definit només queda afegir-lo al WebTool. Cal anar a Add Server, que es 

troba a la part superior (ho podem veure a la Figura 11) i introduir el nom, adreça 

IP i el port. Si s’ha introduït correctament, al fer doble clic al monitor es mostren al 

costat del nom la següent informació  . D’esquerra a dreta els significats: 

habilitat, connectat i en marxa. Si en comptes del símbol groc, surt una exclamació 

de color vermell, és que alguna cosa no s’ha configurat bé, cal revisar les adreces 

IP i port i si està correctament, cal obrir el amb el terminal per línia de comandes i 

revisar monitor per monitor si surt algun missatge d’error especificant la línia dels 

arxius de configuració on hi ha problemes. 

 Una vegada habilitats apareixen en la part superior els monitors per a poder 

navegar entre ells 
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El contingut del diferents monitors són: 

 LTEIMS 

En aquesta finestra trobem el llistat de tots els IMPI definits a la base de dades de l’equip 

(en el nostre cas el trobem a la carpeta MME → ue_db-ims.cfg). A més podem enviar SMS 

al usuari seleccionat amb el botó dret, Send SMS. 

 

Figura 12. Finestra IMS del WebTool amb el llistat de IMPI de la base d’usuaris. 

 LTEMME 

Monitoritza els terminals connectats i registrats a la xarxa. Proporciona la següent 

informació: 

 IMSI: International Mobile Subscriber Identity. 

 IMEISV: codi indentificador únic del terminal i versió de software. 

 M-TMSI número identificador temporal del terminal en el MME. És un valor aleatori, 

per el que cada vegada que un UE crea una connexió canvia. 

  L’estat de registre.  

A més informa de la quantitat de cada tipus de missatges que s’intercanvia el mòdul MME. 

 

Figura 13. Finestra MME dels terminals registrats i la seva informació. 

 LTEENB 

Aquesta finestra conté les següents opcions: Bitrate, UE, MCS/CQI, TX/RETX, Messages, 

Errors i Samples/RF. 

 

Figura 14. Pestanyes LTEENB Webtool. 

A continuació s’explica cadascuna de les opcions en l’ordre d’esquerre a dreta segons la 

Figura 14: 
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BITRATE 

Són dues finestres independents on la primera és el gràfic del bitrate instantani de cada 

una de les cel·les actives i la segona finestra mostra el bitrate per a cada UE i cel·la. 

Seleccionant un valor podem mostrar/ocultar de la gràfica. 

 

Figura 15. Anàlisis del bitrate per cel·les i el bitrate per cada UE. 

 

UE 

Aquesta finestra proporciona la informació relacionada amb l’eNB: 

 UE ID: identificador de l’UE. 

 RNTI: Identificador temporal de la xarxa ràdio. 

 Cel·la connectada. 

 MME-UE-ID: Identificador que relaciona l’UE amb el MME al qual està connectat. 

 

Figura 16. Finestra ENB amb el llistat de sessions UE 

MCS/CQI 

Aquest gràfic mostra per cada UE i cel·la quin valor de MCS DL, MCS UL i CQI de cada 

UE. 
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Figura 17. Anàlisis del MCS/CQI de cada UE. 

TX/RX 

Aquest gràfic mostra el nombre de transmissions i retransmissions de paquets de cada 

cel·la activa. 

MESSAGES 

Mostra un comptador  de cada tipus de missatge que intercanvia el mòdul LTEENB. 

ERRORS 

Mostra un comptador  de cada tipus de missatge que intercanvia el mòdul LTEENB. 

SAMPLES/RF 

Informació del canal físic i del sistema. Cal fer clic a les opcions Samples i RF i apareixen 

diversos gràfics informant en temps real els següents valors del canal físic i CPU: 

 RMS, 

 Potència de transmissió i recepció 

 % de Saturació 

 PAPR 

 Ratio de mostres (Msamples) 

 Ús de CPU 

 Retards RX/TX. 
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Figura 18. Anàlisis de la transmissió física i % d'ús dels recursos. 

També podem monitoritzar els diferents missatges a través del programa Wireshark les 

següents interfícies: 

 S1 (S1AP integrat amb el NAS, GTP-U): enllaç entre LTEENB i LTEMME. 

 M2 (M2AP, GTP-U): enllaç entre LTEMME i LTEMBMS. 

 X2 (X2AP): enllaç entre diferents LTEENB, si hi ha. 

Com en el projecte només disposem d’un eNB i tampoc usarem el LTEMBMS, només 

s’explica com visualitzar els missatges entre LTEENB i LTEMME. 

Per a capturar els missatges entre LTEENB i LTEMME només cal afegir el següent filtre: 

s1ap || gtp. 

El fabricant ens recomana que una forma òptima de millorar la captura de paquets és evitar 

la fragmentació de paquets, per això recomana es configurin les interfícies Ethernet entre 

eNodeBs i LTEMME amb un MTU de  1564 (si s’assumeix que els UE usin l’estandard 

MTU de 1500). 

A continuació en la Figura 19 podem observar una captura del Wireshark i podem veure 

els següents paquets IP: 

 Els missatges amb origen/destí 127.0.1.1 correspon al LTEENB i l’adreça 

127.0.1.100 al LTEMME. Són paquets de senyalització de protocol S1AP i NAS-

EPS relacionats amb processos d’activació de contextos LTE, alliberament, 

autentificació, etc. 

 Els missatges amb origen/destí 192.168.2.2 correspon a paquets del UE i van a 

través del protocol GTP cap a l’exterior i viceversa. 
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Figura 19. Paquets IP intercanviats entre LTEENB i LTEMME. 

 Anàlisis de la transmissió ràdio 

En l’anàlisi de la transmissió ràdio disposem de diverses eines 

1. Anàlisi de les senyals SRS i canal PUSCH.  

En aquestes senyals podem realitzar el següents anàlisis: constel·lacions, canal, canal en 

mòdul i fase i la resposta impulsional del canal. Aquesta eina només es pot usar amb el 

WebTool tenint habilitat els missatges de enb0 els tipus PHY. 

Per a que ens mostri aquesta informació, cal fer clic sobre els missatges PUSCH o SRS. 

 

Quan fem clic als senyals PUSCH o SRS disposem de les opcions tal i com s’observa amb 

la Figura 20. 

 

Figura 20. Opcions anàlisis senyals PUSCH i SRS. 
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A continuació s’explica quina informació es pot extreure dels senyals PUSCH 

 Anàlisi de constel·lació PUSCH. Al seleccionar la constel·lació del canal PUSCH 

podem observar en la Figura 21 la representació d’una constel·lació 16 QAM. La 

línia vermella indica els eixos X i Y de valor 0. A la esquerra del gràfic podem 

mostrar/ocultar els símbols que apareixen al gràfic. 

 

Figura 21. Constel·lació PUSCH. 

 

 Canal PUSCH. Permet analitzar per a cada slot la seva constel·lació, que en el 

cas de Figura 22, es pot veure és QPSK. 

 

Figura 22. Resposta del canal PUSCH en mòdul i fase. 
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Figura 23. Resposta del canal en mòdul i fase. 

 

 Resposta impulsional canal PUSCH 

 

Figura 24. Resposta impulsional canal PUSCH. 

I per als senyals SRS disposem la representació de la senyal, mòdul i fase i la resposta 

impulsional. 

2. Anàlisi de l’assignació de radio blocs físics. 

Per a obrir les opcions d’aquesta eina cal tenir habilitats els missatges del enb0 de tipus 

PHY. Una vegada habilitats només cal fer clic a la icona RB   

 

Aquesta eina proporciona informació de l’assignació de blocs físics en cada trama, sub-

trama en temps i en els blocs freqüencials. L’eix horitzontal és per al número de sub-trames 

i el vertical per al blocs RB. Els senyals que podem observar són: SRS, PUSCH, PUCCH, 

PDSCH i PRACH. 
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La informació proporcionada varia si estem amb una configuració FDD o TDD.  

 En el cas de FDD ens mostra la informació per a cada cel·la definida en el LTEENB i 

canal de DL i UL, per exemple: 

o 1 cel·la  amb 1 antena TX i 1 RX→ 2 canals: DL 1 i UL 1. 

o 2 cel·les amb 1 antena TX i 1 RX cadascúna→ 4 canals: DL 1, UL 1, DL 2 i UL 

2. 

 En el cas de TDD mostra una única fila per a cada cel·la definida en el LTEENB. 

En la Figura 25 tenim l’exemple de l’assignació en mode FDD d’una cel·la i en el cas que 

sigui TDD només tindríem una única fila. 

 

Figura 25. Assignació de radio blocs físics FDD. 

A continuació  un exemple en mode FDD generant tràfic de baixada des del terminal. 

 

Figura 26. Exemple tràfic DL en assignació de radio blocs físic. 



 

 
 

3.5. Proves inicials de funcionament 

En aquest apartat s’explica com és la posada en marxa del sistema OTS 100 i com es 

configuren els serveis bàsics de la connectivitat IP i IMS. 

3.5.1. Posada en marxa de l’OTS 100 

L’arrancada inicial del sistema és senzilla. Una vegada encès el PC cal seleccionar Fedora 

(3.19.8-100.fc20.x86_64) 20 Heisenbug.  

Per a accedir al sistema cal iniciar sessió amb les següents credencials: 

 Usuari: root 

 Contrasenya: toor 

A continuació es carrega la pantalla de comandes i la interacció amb el sistema és per la 

línia de comandes. En aquest punt, el sistema ja haurà iniciat per defecte els serveis 

encarregats d’executar els mòduls exposats a la Taula 2. Si tenim el mòbil amb una USIM 

prèviament provisionada en el sistema OTS, ja ens podrem connectar a la xarxa LTE. 

Una manera  de  comprovar que el sistema s’està executant correctament és observar el 

llistat de processos que s’estan executant en aquest moment al ordinador. Obrirem la línia 

de comandes i executarem la comanda ps –ef|grep lte. 

  

Figura 27. Llista processos a Linux relacionats amb l'OTS 100. 

Com veiem a la Figura 27, veiem que s’estan executant els següents processos: ltestart.sh 

(executable que gestiona l’arrancada), mme, ims, enb i mbmsgw. Significa que el sistema 

s’esta executant amb tots els seus components. 

3.5.2. Interacció amb el servei LTE a Linux 

En cas de voler gestionar manualment aquests processos (arrancada, aturada o reiniciar): 

 service lte stop – aturem tots els components LTE. 

 service lte start – iniciem tots els components LTE. 

 service lte  restart – reiniciem tot els components LTE, útil quan modifiquem algun 

paràmetre de la configuració. 

 

MME 

IMS 

ENB 

MBMS 

 



 

 
 

3.5.3. Configuració per defecte 

L’OTS 100 per defecte defineix una xarxa d’una única cel·la amb les següents 

característiques: 

 Frequencia central: EARFCN DL 3350. 

 Canalització: 5 MHz. 

 Nº d’antenes: 1 TX i 1 RX. 

 Guany en transmissió: 90 dB. 

 Guany en recepció: 60 dB. 

 Potència de transmissió: 10 dBm 

Nota: partim de la hipòtesi de que la potència de transmissió és < 10 dBm de la 

especificació de la PCIe SDR. No hem pogut mesurar la potència de transmissió. A més 

el guany en transmissió és de 90 dB però a la documentació proporcionada pel fabricant 

el rang de guany va de 0 fins a 89.75 dB, per el qual se suposa que el guany real deu ser 

de 89.75 dB o posa 90 dB com aproximació. El guany en recepció es troba dins del rang 

de -11 i 77 dB. 

3.5.4. Activació del servei de connectivitat IP al terminal 

En aquesta secció s’analitza el funcionament del servei de connectivitat IP (anomenat 

connexió Packet Data Network [PDN]) que la xarxa LTE implementada amb el OTS 100.  

Primer cal disposar d’un terminal compatible LTE i una targeta USIM definida a la base de 

dades d’usuaris del LTEMME. 

A. En cas de no tenir la USIM provisionada, cal introduir-la a la base de dades seguint 

la següent estructura: 

 sim_algo. Algoritme USIM. Pot prendre els valors seguents: xor, millenage o 

tuak. Per defecte és xor. 

 amf. És el camp de gestió d’autentificació. És un enter de 0 fins 65535. 

 sqn. Opcional que indica el  número de seqüència inicial. 

 K. És un string que indica la clau secreta d’usuari en format hexadecimal de 16 

bits. 

 impu. És un array d’string que defineix l’IMPU de l’usuari. Si no s’especifica 

segueix l’estructura d’una URI: 

o sip:user 

o user 

o tel: +33123456789 

 impi. És un string que defineix l’IMPI de l’usuari. 

sip:user
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En la Figura 28 , es mostra un exemple del cas d’una de les targetes Anritsu usades 

amb el Nexus 5X i dos targetes que s’han usat amb el Samsung Galaxy S5 i Sony 

Xperia Z5. 

 

B. Si la USIM ja està provisionada i el termina és compatible, només queda comprovar 

els PDN. 

En tota xarxa LTE hi ha un PDN per defecte que la xarxa informa en tot moment de quin 

és per tal de que el terminal es pugui connectar sense necessitat d’introduir cap paràmetre 

al terminal de forma manual. El PDN està format pel tipus d’APN (IPv4 o IPv6), nom 

d’accés (APN), primera adreça IP, última adreça IP, adreça del servidor DNS i el servei 

portador E-RAB per defecte, per a més detalls sobre la configuració dels paràmetres E-

RAB es troba al apartat 4.2.1 Paràmetres E-RABS. 

L’accés per defecte té els paràmetres de la Figura 29 i s’ha de col·locar el primer element 

dins del pdn_list del LTEMME. 

 

Figura 29. APN per defecte de la xarxa Amarisoft 

Una vegada tenim el APN configurat la xarxa informa d’aquest PDN per defecte i el terminal 

pot connectar-se i registrar-se a la xarxa, se li assigna la primera adreça IP disponible dins 

el rang des de 192.168.2.2 fins 192.168.2.254. En cas que el terminal no pugui connectar-

se, cal revisar que tinguem habilitades la opcions Data Roaming i xarxa preferida LTE, 

que es troben a Cellular networks settings del terminal . Podem fer la prova observant 

la icona de la xarxa de terminal o accedint a qualsevol pàgina web amb el navegador. 

Figura 28. Exemple de configuració USIM. 
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També podem definir altres PDN i si volem connectar el terminal manualment en aquest 

PDN cal afegir-lo al terminal. En el cas d’un telèfon Android cal anar a 

 Settings → More → Cellular Networks → Acces Point Networks 

I busquem la opció Add i omplim els següents camps: 

Nom Nom al terminal 

APN  Nom del PDN 

Tipus APN default 
Taula 3. Dades del segon APN al terminal mòbil. 

Al posar tipus APN com default, quan el terminal es torni a connectar a la xarxa, es 

connectarà a aquest APN. 
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3.6. Esquema bàsic de la xarxa per defecte 

A continuació en la Figura 30 es mostra la xarxa bàsica definida amb la configuració per 

defecte que té l’OTS 100 i les adreces IP internes entre mòduls, les adreces IP dels 

monitors per a les eines de gestió i les interfícies internes del sistema Linux. 

En la figura podem veure diferents elements connectats i interfícies de xarxa, que de forma 

resumida és al següent: 

 Les interfícies tun0, tun1 i tun2 corresponen a l’adreça IP de cada PDN definit a la 

xarxa i té accés tant el mòdul LTEMME com LTEIMS.  

Nota: Aquesta adreça no es configura mai com a primera adreça IP en el PDN, en 

el PDN el paràmetre first_ip_addr es pren com a valor 192.168.x.2. 

 La interfície eth0 connecta el sistema amb la xarxa externa, en aquest cas a la 

xarxa UPC i internet. 

 Els diferents mòduls treballen sobre el mateix rang d’adreces 127.0.1.0/24. 

 Les adreces 0.0.0.0:port s’utilitzen per als monitors de les eines de gestió. 

 Els mòduls LTEMME i LTEIMS es connecten a través de 127.0.0.2 i 127.0.0.1 en 

sentit ascendent i descendent (segons la imatge) respectivament. 

 

 

Figura 30. Esquema bàsic xarxa LTE OTS 100. 
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4. Estudis 

A continuació en aquest capítol es detallen els estudis sobre diferents característiques que 

s’han exposat al apartat 1.1 i els estudis realitzats són els següents: 

 Configuració del tipus de transmissió ràdio 

o Estudi de les bandes de treball i canalització que s’utilitzen comercialment. 

 Bandes FDD: 3, 7 i 20. 

 Bandes TDD: 40. 

o Estudi de la configuració MIMO. 

o Estudi de l’agregació de portadores d’una mateixa banda. 

o Estudi de múltiples cel·les dins del mateix eNB. 

 Paràmetres relacionats amb la qualitat de servei 

o Paràmetres ERAB 

 Configuració ERABS 

 2 ERAB tipus N-GBR  

 1 ERAB tipus N-GBR + 1 ERAB tipus GBR 

 Limitació tràfic agregat per UE (UE-AMBR). 

 Limitació tràfic agregat per APN (APN-AMBR). 

o Paràmetres d’schedulers. 

 Serveis VoLTE. 

o Realització de trucades VoLTE. 

A continuació es descriu cada estudi indicant: 

 Contextualització de l’estudi si cal afegint alguna informació sobre el 

funcionament en la xarxa LTE que es creu necessari remarcar. 

 Explicació de la configuració que s’ha aplicat. 

 Explicació els procediments s’han seguit, paràmetres que s’han afegit o modificat 

i quines condicions de configuració s’han treballat. 

 Exposició dels resultats obtinguts de forma gràfica i/o taules. 

 Analisis i conclusions de la característica estudiada en relació a les capacitats que 

diu oferir el fabricant. 

Juntament amb les eines de control i monitorització que proporciona l’equip OTS 100, per 

l’obtenció d’alguns resultats i validacions s’ha utilitzat l’eina de monitorització de xarxa 

QualiPoc de SwissQual per a terminals Android i l’NQView de SwissQual. 
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4.1. Configuració de la transmissió ràdio 

En aquests estudi es vol analitzar i comprovar les especificacions que dóna el fabricant 

relacionats amb el mode d’operació: FDD, TDD, MIMO, agregació de portadores i múltiples 

cel·les en un eNB. 

4.1.1. Estudis de les bandes de treball FDD 

 Objectiu 

Analitzar les possibilitats de configuració FDD que permet el mòdul LTEENB de l’OTS 100 

en termes de: 

 Freqüència central. 

 Amplada de banda o canalització.  

Concretament, en l’estudi es realitzen diferents configuracions que es validen mitjançant 

les eines de gestió del OTS i també mitjançat un terminal amb l’aplicació de Drive Testing 

Qualipoc.  

Donat el gran nombre de bandes suportades per LTE, l’estudi se centra en les 3 bandes 

de freqüències que s’usen actualment de forma comercial a Espanya: Banda 3, Banda 7 i 

Banda 20 (la banda 32 es troba en període de llicències i es preveu que només sigui 

utilitzada per a tràfic DL però no l’analitzem en aquest cas).  

En la Taula 4 es mostren les freqüències inferior, central i superior tant per DL com UL en 

MHz i sota en EARFCN. A més de l’ample de banda per enllaç així com les canalitzacions 

estàndard. Aquesta taula s’ha realitzat amb dades del document [2] de la 3GPP Release 

13 amb les taules 5.5-1 i 5.6.1-1. 

Banda 
Downlink 

freq 
Uplink 

BW 
Canalitzacions 

estàndard [2] MHz EARFCN MHz EARFCN 

B3 

1805 

1842.5 

1880 

1200 

1575 

1949 

Inferior 

Central 

Superior 

1710 

1745.5 

1785 

19200 

19575 

19949 

75 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 

B7 

2620 

2655 

2690 

2750 

3100 

3449 

Inferior 

Central 

Superior 

2500 

2535 

2570 

20750 

21100 

21449 

70 5, 10, 15, 20 

B20 

791 

806 

821 

6150 

6300 

6449 

Inferior 

Central 

Superior 

832 

847 

862 

24150 

24300 

24449 

30 5, 10, 15, 20 

Taula 4. Relació Bandes freqüencials FDD a Espanya 

A continuació en la Figura 31 que mostra aquest repartiment de freqüències en l’espectre. 

 

Figura 31. Repartiment de l'espectre en l'estudi FDD. 
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 Configuració 

L’OTS suporta les següents canalitzacions freqüencials: 1.4, 3, 5, 10, 15 i 20 Mhz. Cal 

remarcar que totes les configuracions excepte la de 1.4 MHz les podem executar 

modificant un paràmetre al enb.cfg, en canvi per la de 1.4 MHz hem de canviar altres 

paràmetres, raó per la que usarem l’arxiu de configuració enb-1_4mhz.cfg que ens 

proporciona el fabricant. 

Per a la configuració de la freqüència central i l’ample de banda de la canalització hem de 

modificar el paràmetre dl_earfcn i n_rb_dl de la configuració del LTEENB.  

 El primer paràmetre indica la freqüència central en format EARFCN. El sistema 

OTS només requereix introduir l’EARFCN DL per al correcte funcionament ja que 

automàticament el sistema configura l’EARFCN UL.  

dl_earfcn: EARFCN_DL 

En cas que vulguem una freqüència UL diferent només cal afegir el paràmetre:  

ul_earfcn: EARFCN_UL 

Quan no s’especifica, el sistema pren el valor dl_earfcn + 18000. 

 

 El segon paràmetre indica la canalització i segueix el següent format: 

 n_rb_dl: 6 per a 1.4 MHz (en aquest cas es modifica en enb-1_4mhz.cfg) 

 n_rb_dl: 15 per a 3 MHz 

 n_rb_dl: 25 per a 5 MHz 

 n_rb_dl: 50 per a 10 MHz 

 n_rb_dl: 75 per a 15 MHz 

 n_rb_dl: 100 per a 20 MHz 

A més, quan modifiquem l’ample de banda, hem de modificar també el 

sib_sched_list per el següent valor:  

sib_sched_list: [“sib23_rb{n_rb_dl}.asn”], 

Cal tenir en compte quina canalització definim ja que això afecta en quin valor de EARFCN 

DL podem usar sense provocar interferències a bandes adjacents.   

 

Una vegada fet els canvis cal reiniciar el servei LTE per a que els canvis s’apliquin.  

Si configurem una canalització fora de la definida per l’estàndard 3GPP el mòdul LTEENB 

no s’executa correctament. Entre altres conseqüències el mòbil no es podrà connectar i si 

obrim el Terminal per la línia de comandes i anem a la finestra 0-ENB ens especifica la 

línia de l’error. 

L’OTS 100 també dona la opció de configurar bandes LTE no estàndards i/o sobreescriure 

bandes estàndards. Cal afegir al LTEENB el paràmetre custom_freq_band amb aquests 

altres paràmetres: 

 band. Número de banda. Rang d’1 a 256.  

 dl_earfcn_min. Valor mínim EARFCN DL. Rang: 0 a 262143.  

 dl_earfcn_max. Valor màxim EARFCN DL. Rang: 0 a 262143.  

 dl_freq_min Float. Valor mínim freqüència DL en MHz. 

 ul_earfcn_min. Enter opcional. Valor mínim EARFCN UL. Rang: 0 a 262143. 
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 ul_earfcn_max. Enter opcional. Valor màxim EARFCN UL. Rang: 0 a 262143.  

 ul_freq_min. Float opcional. Valor mínim freqüència UL en MHz. 

 Procediments 

Hem configurat les bandes B3, B7 i B10 amb les següents portadores en format EARFCN: 

1575, 3350 i 6300 respectivament.  Hem escollit la freqüència central per a evitar que 

canviant la canalització tinguem sempre banda disponible, tot i que també s’ha provat 

altres freqüències de la mateixa banda i funciona correctament. 

Banda 
Freqüència DL 

(EARFCN/MHz) 

Freqüència UL 

(EARFCN/MHz) 

Canalització 

(MHz) 

Mode de 

transmissió 

B3 1575 / 1482.5 19575 / 1747.5 
1.4, 3, 5, 10, 

15 i 20 

1 
B7 3350 / 2680 21350 / 2560 5, 10, 15 i 20 

B20 6300 / 806 24300 / 847 5, 10, 15 i 20 

Taula 5. Valors EARFCN i canalitzacions estudiades 

El terminal usat és el Sony Xperia Z5 i el Sony Galaxy S5. 

Amb el software QualiPoc al mòbil hem comprovat que el valor EARFCN DL i les diferents 

canalitzacions s’han configurat correctament.  

Disposem de dues formes de veure quines freqüències s’han configurat: 

1. En el Software QualiPoc al apartat DL EARFCN i Bandwidth trobem quina 

freqüència i canalització està configurada. Un exemple és en la Figura 32.  

2. A través de la línia de comandes de l’Amarisoft. En la finestra de eNB amb la 

comanda rf_info mostra quina freqüència central hi ha en cada canal, TX i RX. La 

informació que no trobarem és la canalització. En aquest cas, es millor recórrer a 

la opció del QualiPoc. Un exemple és la Figura 33. 
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Figura 32. Visualització DL EARFCN i Canalització en el QualiPoc 

 

Figura 33. Freqüència central per cada canal en la línia de comandes 

S’ha realitzat test de throughput de descàrrega i s’ha analitzat amb el QualiPoc amb la 

descàrrega d’un fitxer de 33 MB, 5 vegades per cada banda i canalització, del servidor del 

TSC. 

 Resultats  

En primer lloc el throughput obtingut, en la Figura 34 trobem el gràfic dels resultats per 

cada banda i canalització i en la última barra de cada sèrie de dades trobem el pic teòric 

[3] de throughput amb aquella canalització suposant esquema de modulació 64 QAM i un 

CQI elevat. Hi ha un espai entre valors amb la canalització de 1.4 MHz i 3 MHz ja que 

aquestes canalitzacions no s’usen amb les bandes B7 i B20. 
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Figura 34. Resultat throughputs obtinguts estudi FDD. 

 Conclusions 

Abans de comentar les conclusions, cal dir que el pic de la gràfica inclou el canal de dades 

de l’usuari i els canals de senyalització del sistema i senyals de referència, per tant el 

màxim brut per a l’usuari està per sota d’aquest valor. 

 En la B3 amb totes les canalitzacions provades obtenim unes velocitats promig des 

de 2.7 Mbps fins a 56 Mbps. En comparació amb els pics de throughput màxim 

teòrics treballa al voltant del 60-70% del màxim en les canalitzacions de 1.4 i 3 MHz 

i d’un 80-90% en les de 5, 10, 15 i 20 MHz. Són uns valors força acceptables. 

 La B7 en totes les seves canalitzacions provades té un comportament correcte amb 

unes velocitats promig de descàrrega des de 15 Mbps fins a 55 Mbps 

aproximadament. Aquesta treballa molt semblant a la B3. 

 En la B20 hem tingut problemes amb el Sony Xperia Z5 ja només hem pogut 

testejar les canalitzacions de 5, 10 i 15 MHz i amb la canalització de 20 MHz no 

hem pogut ja que el terminal es quedava Deregistrat tot i detectar els senyals pilots.  

Al veure aquesta problemàtica s’ha provat emprant el terminal Samsung Galaxy S5 

i el terminal si que es connectava. Per això, les proves realitzades en la B20 s’han 

fet exclusivament amb el Samsung ja que era un terminal que no ens donava 

problemes.  

El que si podem observar que en comparació amb les altres bandes freqüencials, 

la B20 els dispositius obtenen menys velocitat. En principi no hauria d’haver 

interferències externes però potser algun laboratori del voltant utilitzi part d’aquesta 

banda en algun dispositiu i per això es vegi reduïda la qualitat de servei.
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4.1.2. Estudi de les bandes de treball TDD 

 Objectius 

Analitzar les possibilitats de configuració TDD que permet el mòdul LTEENB de l’Amarisoft 

en termes de: 

 Freqüència central. 

 Amplada de banda o canalització.  

Concretament, en l’estudi es realitzen diferents configuracions que es validen mitjançant 

les eines de gestió de l’OTS 100 i també mitjançat un terminal amb l’aplicació de Drive 

Testing Qualipoc.  

Donat el gran nombre de bandes suportades per LTE, l’objectiu era analitzar les bandes 

que en principi són assignades a Espanya que és la 38 però no ha sigut possible ja que 

els terminals que disposem. Només estudiarem la Banda 40 que sabem que els terminals 

disponibles al laboratori l’accepten. 

En la Taula 6 es mostren les freqüències inferior, central i superior tant per DL com UL en 

MHz i en EARFCN. A més de l’ample de banda i les canalitzacions disponibles. 

Banda 
Downlink 

freq BW 
Canalitzacions 

estàndards MHz EARFCN 

B40 

2570 

2595 

2620 

37750 

38000 

38649 

Inferior 

Central 

Superior 

50 5, 10, 15, 20 

Taula 6. Banda 40 TDD 

El sistema OTS 100 suporta les configuracions de trames TDD de la 0 fins la 6 que 

segueixen la següent estructura1: 

Configuració  Número sub-trama 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 D S U U U D S U U U 

1 D S U U D D S U U D 

2 D S U D D D S U D D 

3 D S U U U D D D D D 

4 D S U U D D D D D D 

5 D S U D D D D D D D 

6 D S U U U D S U U D 

Taula 7. Esquema de subtrames de la configuració TDD 

On D és la sub-trama de DL, U sub-trama de UL i S sub-trama especial. La estructura de 

la trama especial és: 

 Senyal Pilot DL (DwPTS). És la senyal de sincronització primària que determina la 

commutació de DL a UL i mínim té una longitud d’1 símbol OFDM. La resta de 

símbols, si hi ha, transporten senyals de referència i a vegades s’aprofita per a 

enviar dades DL d’usuari. 

                                                
1 Definides al 3GPP TS 36.211 Taula 4.2-2 [2] 
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 GP o període de guarda. 

 Senyal Pilot UL  (UpPTS). Es transmet un preàmbul curt d’accés aleatori (short 

RACH preamble) format per 2 símbols OFDM. De la mateixa forma que el DwPTS, 

pot transmetre senyals de referència i inclús dades UL d’usuari. 

A més aquesta definició de longitud de símbols OFDM pot ser diferent segons l’exp lotació 

que vol realitzar l’operador. En aquest cas l’OTS 100 suporta del tipus 0 al 9 i a més també 

suporta la tipus 7 (amb cicle de prefix extended) i la tipus 9 (amb cicle de prefix normal) de 

la Release 11. I determina la llargada de la sub-trama especial. En la seguent Taula 7 

podem veure els diferents valors. 

Format Normal CP Extended CP 

DwPTS GP UpPTS DwPTS GP UpPTS 

0 3 10 1 3 8 1 

1 9 4 8 3 

2 10 3 9 2 

3 11 2 10 1 

4 12 1 3 7 2 

5 3 9 2 8 2 

6 9 3 9 1 

7 10 2 Release 11 

8 11 1 - - - 

9 Release 11 
Taula 8. Configuració sub-trama especial TDD 

 Configuració 

Partint de la configuració enb-tdd.cfg aquest estudi se centra en la configuració de la 

banda freqüencial, canalització i configuració de trama TDD. Els camps esmentats són els 

següents: 

 dl_earfcn: freqüència central. 

 uldl_config: configuració trama TDD. 

 sp_config: configuració sub-trama especial. 

 cyclic_prefix: prefix cíclic 

o normal 

o extendend 

En la Figura 35 podem veure la configuració TDD. Treballarem amb els paràmetres 

uldl_config, sp_config i n_rb_dl. 
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Figura 35. Configuració TDD LTEENB. 

 Procediments 

Les condicions del LTEENB són les següents:  

EARFCN 39000 

Canalització 5, 10, 15, 20 

Combinacions de trama TDD 
Anàlisi de throughput: 0 a 6 

Anàlisi de trames TDD: 0 i 4 

1 cel·la 1 TX + 1 RX 

Terminal Sony Xperia Z5 

Taula 9. Condicions LTEENB estudi 3.1.2 

S’ha analitzat el throughput màxim en DL amb el QualiPoc amb test de 5 cicles amb una 

canalització de 20 MHz amb totes les configuracions de trama 0 a 6 i amb la canalització 

5 MHz hem analitzat l’estructura de trames 0 i 4 amb l’eina WebTool de l’OTS 100 

l’assignació de RB Blocs descarregant un fitxer per analitzar trames de DL i carregant el 

mateix fitxer per a analitzar trames de UL, ambdós amb el servidor del TSC.  
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 Resultats  

 Throughput amb configuració tipus 0-6 i canalització 20 MHz 

En la Figura 36 mostra en termes de Kbps el throughput obtingut amb la canalització de 

20 MHz i en cada configuració de trama. 

 

Figura 36. Throughput obtingut amb la configuració TDD a 20 MHz. 

Nota: no apareix la configuració de trama TDD tipus 5 ja que al configurar-la al OTS 100 

ens mostrava un error de tipus invalid prach-ConfigIndex. S’ha mirat la documentació del 

3GPP que defineix aquests valors i no s’ha pogut descobrir quin valor ha de ser per a que 

no aparegui aquest error. Per tant, la trama tipus 5 no s’ha pogut estudiar. 

Tenint en compte el número d’slots que es pot transmetre en el sentit DL, les 

configuracions de trames TDD ordenades de menys a més slots DL són: 0, 6, 1, 2, 3 i 4. 

En el gràfic podem veure que aquesta proporció es compleix.  

En aquest cas el throughput en TDD és menor que el que es pot obtenir en FDD ja que tot 

i disposar de tot l’ample de banda en aquell instant, no estàs transmetent tot el temps, sinó 

que estàs regulat per la estació base. 

 Anàlisi de les trames TDD tipus 0 i 4. 

Per a aquest test hem realitzat tant tràfic DL per analitzar les sub-trames DL i tràfic UL per 

les sub-trames UL. 

Durant la descàrrega/càrrega de fitxer amb el QualiPoc hem obert el Webtool de l’OTS 

100 i activant els logs del enb0.log hem seleccionat un senyal del tipus PHY i hem fet clic 

a la opció RB  i ens mostra l’assignació de RB de totes  

les trames i sub-trames. 
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TIPUS 0 

La estructura de trames TDD tipus 0 segueix la següent estructura: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DL S UL UL UL DL S UL UL UL 

Taula 10. Estructura trama TDD tipus 0 

Descarregant el fitxer hem obtingut la següent assignació de blocs 

 

Figura 37. Assignació RB TDD tipus 0 en càrrega DL 

Podem observar com es transmet senyals PDSCH (color blau) en les sub-trames 0 i 5 que 

corresponen a la sub-trama DL. També observem que en les sub-trames 1 i 6 que 

corresponen al tipus especial, s’aprofita per a transmetre dades d’usuari, per el que 

s’aprofita dels símbols OFDM restats del DwPTS. A més envia senyalització PUCCH (color 

verd) en les sub-trames UL i i PUSCH (color vermell) en la sub-trama especial. Els senyals 

PUSCH apareixen ja estem fent una descàrrega FTP que usa el protocol TCP i s’ha d’estar 

enviant ACK al servidor. 

Pujant un fitxer observem la següent assignació RB: 

 

Figura 38. Assignació RB TDD tipus 0 en càrrega UL. 
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De la mateixa forma, en les sub-trames UL el sistema transmet PUCCH o PUSCH i en les 

sub-trames DL transmet dades PDSCH. També observem transmissió de dades DL ja que 

estem realitzant una càrrega FTP que usa el protocol TCP. 

En aquest cas tenim una proporció de sub-trames DL de 4 de 10 (si tenim en compte la 

especial per aprofitar la transmissió DL) obtenim un throughput de 2161 kbps. 

 TIPUS 4 

La estructura de trames TDD tipus 4 segueix la següent estructura: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DL S UL UL DL DL DL DL DL DL 

Taula 11. Estructura de trama TDD tipus 4. 

Realitzant el mateix anàlisi que el tipus 0 observem la següent assignació RB

 

Figura 39. Esquerra anàlisis RB amb activitat DL i a la dreta amb activitat UL. 

I observem que es compleix la estructura. En aquest cas, a diferència del tipus 0, hi ha 

una proporció de sub-trames DL 8 de 10 (incloent la especial) obtenim un throughput de 

4134 kbps. És un resultat lògic ja que el fet de tenir el doble de sub-trames de tipus DL, 

s’incrementa el throughput per dos. 

 Conclusions 

En aquest estudi s’ha volgut comprovar el funcionament de bandes TDD comercials a 

Espanya i podem validar que per a configuracions de trames TDD 0 a 6 (excepte la 5) el 

sistema OTS 100 opera correctament en termes de throughput i en l’assignació correcta 

de bloc de recursos als terminals. S’ha arribat a obtenir un throughput mínim de 5.3 Mbps 

fins a un màxim de 11.9 Mbps. 
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4.1.3. Configuració MIMO 

 Objectius 

Habilitar la configuració MIMO i provar el seu funcionament bàsic ja que no és un dels 

requisits a estudiar en aquest projecte. Per tant, només es comentarà com s’habilita amb 

els fitxers de configuració que ens proporciona el fabricant: 

 MIMO 2x2 amb canalització de 5 MHz en mode de transmissió 3. 

o Nom fitxer: mimo-2x2-5mhz.cfg 

 MIMO 2x2 amb canalització de 20 MHz en mode de transmissió 3. 

o Nom fitxer: mimo-2x2-20mhz.cfg 

Únicament s’analitzarà com es configura i provar amb el terminal que s’ha configurat 

correctament. 

 Configuració 

Per a habilitar aquestes configuracions podem canviar l’enllaç lògic del fitxer enb.cfg 

apuntant al fitxer corresponent mimo-2x2-[5 o  20]mhz.cfg. 

Les condicions del LTEENB són: 

EARFCN DL 3350 

Canalització 5 , 20 

1 cel·la 2 TX + 2 RX 

Mode de transmissió 3 

Terminal Sony Xperia Z5 
Taula 12. Condicions MIMO LTEENB 

 Procediments 

Una vegada establerta la senyal amb l’Amarisoft comprovem amb el QualiPoc que s’ha 

configurat correctament. 

A continuació generem tràfic DL amb el QualiPoc per a comprovar que el sistema treballa 

d’acord amb una arquitectura MIMO en termes throughput. Com volíem veure quin 

throughput podia aconseguir l’OTS 100 en una configuració MIMO 20x20 hem realitzat el 

test descarregant un fitxer d’uns 110 MB per a poder capturar millor la velocitat. 

 Resultats 

Amb el QualiPoc hem pogut veure que el mode de transmissió és el 3 (OL SM), en el 

QualiPoc apareix de la forma de Figura 40, i al generar tràfic en l’enllaç DL la velocitat es 

veia incrementada per dos, arribant a obtenir un promig de 108192,2 Kbps amb una valor 

màxim de 112119,9 Kbps i el mínim de 100934,9 Kbps. 

 

Figura 40. QualiPoc informant del Mode de transmissió OL SM 3. 
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4.1.4. Agregació de portadores 

Abans de començar amb l’estudi cal saber la següent informació. 

L’OTS 100 implementar els dos tipus de agregació de portadores: 

 Intra-band: pot ser realitzada amb una única PCIe SDR. 

 Inter-band: cal segones PCIe SDR sincronitzades per cable USB per cada banda 

diferents a agregar o dos USRP N210 connectades per cable MIMO. 

En el laboratori només disposem d’una única PCIe SDR, fet que limita l’anàlisi a analitzar 

únicament el mode Intra-band. 

Segons el fabricant cal tenir en compte dos conceptes per a implementar CA (Carrier 

Aggregation) independentment del tipus de banda: 

 El LTEENB ignora la combinació de bandes que reportin els UE i sempre 

implementa la Release 10 LTE. 

 EL LTEENB suporta fins a 5 CA en DL i fins a 3 CA en UL.  També està limitat pels 

canals RF lliures i la CPU lliure. 

La configuració bàsica de les portadores es realitza de la següent forma: 

 Es creen X cel·les com portadores volem combinar dins del cell_list. Els paràmetres 

d’una cel·la són: 

o cell_id: identificador de cel·la. 

o tac: valor identificació TAC de cel·la. 

o dl_earfcn: freqüència EARFCN DL. 

o root_sequence_index: valor PRACH que ha de ser diferent entre celles per 

tal de reduir la interferència entre cel·les. 

o scell_list: llista de cel·les secundàries amb les que es realitzarà agregació 

de portadores.  

 Dins de cada cel·la cal configurar les cel·les secundàries amb el paràmetre 

scell_list: 

o cell_id. Identificador de cel·la en format de 8 bits. Rang: 0 a 255. 

o cross_carrier_scheduling. Habilitar/Deshabilitar cross_carrier en la cel·la. 

Boolea. 

o scheduling_cell_id.  Si s’habilita el cross_carrier_scheduling, s’especifica el 

cell_id  en la que s’envia la senyal PDCCH. Rang: 0 a 255. 

o ul_allowed. Habilitar/Deshabilitar UL a través d’aquesta cel·la. Boolea. 

Un exemple de com es configuren els paràmetres són en la Figura 41 que corresponen a 

la configuració realitzada en aquest estudi. 

Altres paràmetres optatius relacionats amb l’agregació de portadores: 

 pucch_dedicated: defineix la configuració del canal PUCCH. Com admet altres sub-

paràmetres a continuació es comenten els relacionades amb CA són: 

o ack_nack_feedback_mode_ca: Selecciona el feedback ACK/NACK quan 

serveixen dues o més cel·les. Dos valors possibles: 

 cs – CA de dues cel·les. 
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 pucch3 – Més de 2 cel·les. 

o Segons el valor de ack_nack_feedback_mode_ca  

 

 Objectius 

Configurar i analitzar el funcionament d’agregació de portadores de tipus intra-band en el 

sistema OTS 100 Amarisoft amb totes les variants configuracions. Es realitzarà una 

agregació de dues portadores de Banda 7 de mateixa canalització ambdues portadores 

(5+5 i 20+20) i canalitzacions diferents (10 + 5).  

S’analitzarà que la configuració s’ha fet correctament amb el QualiPoc i es testejarà que 

el throughput que es pot obtenir és el correcte amb l’agregació de portadores, si són de la 

mateixa canalització el tràfic es multiplicarà per 2 com a màxim i en cas de canalitzacions 

diferents el tràfic agregat és la suma de cada canalització. 

 Configuració 

Hem aprofitat la configuració que venia per defecte sota el nom d’enb-ca.cfg que configura 

una agregació de portadores inter-band però realitzarem unes modificacions per a fer intra-

band ja que només disposem d’una sola PCIe SDR. 

Les modificacions realitzades són: 

 Canviar el driver RF a 1 canal de la següent forma: 

include “rf_driver/1chan.cfg” 

 Modificar els paràmetres cell_list de la següent forma, a continuació com podem 

veure a la Figura 41 com s’ha configurat les cel·les. 

 

Figura 41. Configuració Agregació de portadores. 

Els paràmetre pucch-dedicated en aquest cas té els següents paràmetres: 
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 ack_nack_feedback_mode_ca: "cs" 

 n1_pucch_an_cs_count: 8 

 n3_pucch_an_n_rb: 0 

 

 Procediments 

Hem realitzat 3 configuracions diferents segons si tenen la mateixa o no canalització: 

 Dues portadores amb la mateixa canalització: 10+10 MHz i 20+20 MHz. 

 Dues portadores amb les canalitzacions: 10+5 MHz. 

Les condicions del LTEENB són: 

EARFCN DL 
CEL·LA 1: 3400 

CEL·LA 2: 3100 

Canalització Combinacions: 10+10, 10+5 i 20+20 

1 cel·la 1 TX + 1 RX 

Mode de transmissió 1 

Terminal Sony Xperia Z5 

Taula 13. Condicions LTEENB Agregació de portadores. 

Amb el QualiPoc primer hem observat que la configuració aplicada era la correcta i segon 

hem generat tràfic en l’enllaç DL per veure que s’aplica correctament l’increment de 

throughput. 

 Dues portadores amb mateixa canalització 

Amb el QualiPoc hem observat que quan la xarxa connectada treballa en mode 

d’agregació de portadores apareix una opció amb la icona  que permet habilitar la 

connexió només amb la cel·la principal, secundàries o la suma d’elles. En la Figura 42 

podem veure que tenim dues cel·les: primària amb EARFCN 3400 i secundaria amb 

EARFCN 3100 i els respectius PCI. A més al ser de la mateixa canalització només mostra 

la canalització de la primària. També al final de la imatge veiem que està actiu Carrier 

Aggregation DL i Number of carriers DL a 2. 

 

 

Figura 42. Informació del QualiPoc sobre les cel·les de CA. 
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A més en l’apartat de Cells del QualiPoc ens apareix el llistat de cel·les primàries i 

secundaries. 

 

Figura 43. Llista de cèl·les primàries i secundàries QualiPoc. 

 Dues portadores amb canalitzacions diferents 

En aquest cas el QualiPoc al tenir portadores de diferents canalitzacions  tambè les mostra 

i a més mostra quantes antenes TX té cada portadora. 

 

Figura 44. Informació QualiPoc CA diferents canalitzacions. 

Per al test de throughput hem usat per a canalitzacions de 5+5,10+10 i 10+5 un fitxer de 

33 MB i per a 20+20 un fitxer de 110 MB per tal de poder obtenir bons resultats ja que en 

una canalització de 40 MHz el throughput de pic és d’uns 100 Mbps i amb l’arxiu anterior 

no tindríem força mostres ja que es descarregaria en molt poc temps. 

 Resultats 

En la Figura 45 tenim els resultats obtinguts amb l’agregació de portadores i observem 

que per a agregació de portadores el throughput agregat és la suma de cada canalització 

i a més hem pogut veure com es pot assolir els 100 Mbps en DL fent una agregació de 

portadores de canalització 20 MHz (en total 40 MHz).  
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Figura 45. Throughput DL obtingut d'agregació de portadores. 

 Conclusions 

S’ha comprovat que la configuració d’agregació de portadores de tipus intra-band, ja que 

estem limitats per una PCIe SDR, opera correctament i que en el cas de transmissió DL el 

throughput és la suma de les dues portadores. A més hem pogut veure un valor màxim 

força interessant amb una canalització total de 40 MHz que es pot obtenir amb l’OTS 100 

d’uns 105 Mbps per al cas d’un únic usuari. 
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4.1.5. Múltiples cel·les en el mateix LTEENB 

 Objectius 

Configurar dues cel·les amb una portadora diferent cadascuna. L’equip OTS 100 permet 

la implementació de diverses cel·les en modes de configuració intra-band o inter-band.  

Tenim una limitació i és que només podem configurar múltiples cel·les intra-band ja que 

només disposem d’una targeta PCIe SDR al laboratori. 

Aquest estudi se centra en la implementació de 3 cel·les intra-band de la Banda 7 i és 

aplicable a qualsevol altre número de cel·les. 

Requisits a tenir en compte a l’hora de configurar les cel·les: 

 La diferència entre freqüències centrals ha de ser múltiple de 300 kHz o 

equivalentment en termes de EARFCN ha de ser múltiple de 3. 

 La diferència entre les freqüències centrals i el promig de les mateixes ha de ser 

múltiple de 15 kHz. 

 El número màxim de cel·les dependrà del ample de la banda i de la canalització de 

cada freqüència incloent els offsets. 

 El valor de PRACH rootSequenceIndex (SIB2) ha de ser diferent per a poder 

minimitzar interferències entre cel·les. 

 L’espectre suma de totes les cel·les ha d’estar dins del màxim ample de banda 

permès per l’equipament RF. En el cas de ser del tipus USRP N2x0 és com a molt 

40 MHz i el PCIe SDR 56 MHz). 

 Configuració 

Configurarem 3 cel·les de la Banda 7 amb les següents EARFCN: 2820 (2627 MHz), 2970 

(2642 MHz) i 3120 (2657 MHz). Totes 3 amb una canalització de 5 MHz. Abans de 

configurar-les comprovem que compleixen els requisits: 

 Diferència EARFCN múltiples de 3. 

2970 – 2820 = 150  

3120 – 2970 = 150 

3120 – 2820 = 300 

 Freqüència promig = (2627+2642+2657)/3 = 2642 MHz. 

1r offset = 2627 – 2642 = - 15 MHz 

2n offset = 2642 – 2642 = 0 

3r offset = 2657 – 2642 = 15 MHz 

 Banda 7 disposa de 70 MHz, per el que les 3 cel·les de 5 MHz cadascuna + 

offsets estan per sota de l’ample total de banda. 

Resumint, les condicions del LTEENB són: 
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EARFCN DL 

CEL·LA 1: 2820 

CEL·LA 2: 2970 

CEL·LA 3: 3120 

Canal·lització 15 MHz 

1 cel·la 1 TX + 1 RX 

Mode de transmissió 1 

Terminal Sony Xperia Z5 (cel·la 3) i Samsung Galaxy S5 (cel·la 1) 

Taula 14. Condicions LTEENB en múltiples cel·les. 

 

La configuració resultant la trobem en la Figura 46. 

 

Figura 46. Configuració 3 cel·les 

 Procediments 

Una vegada aplicats els canvis. Podem comprovar que s’han habilitat 3 cel·les amb la línia 

de comandes de l’Amarisoft en la finestra ENB amb la comanda cell observem que s’han 

configurat correctament. 
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Figura 47. 3 cel·les configurades a la línia de comandes. 

Ara connectem dos terminals (Sony Xperia Z5 i Samsung Galaxy S5) a la xarxa Amarisoft 

i comprovem amb l’Amarisoft a quina EARFCN DL s’han connectat. En el cas de que 

ambdós terminals es connectin a la mateixa cel·la, llancem des de l’Amarisoft l’ordre de 

realitzar un  handover a una altra cel·la amb la comanda handover a la línia de comandes 

del OTS 100, a la finestra 3-eNB. Hem de realitzar aquest procés ja que no podem 

provocar que el handover el realitzi el terminal. El terminal fa la re-selecció quan es perd 

la senyal de la cel·la a la que està connectada. Podríem reduir el guany de la cel·la però 

automàticament es canviaria als dos terminals i volem evitar aquesta situació. Per tant 

només tenim la opció de realitzar el handover des del LTEENB. 

La comanda segueix la següent estructura:  

handover <enB_UE_ID> <pci> <EARFCN DL>  

per el que la nostra comanda serà (40 en aquest instant, és un número aleatori): 

handover 40 3 3120 

Restant els següents terminals connectats: 

 Sony Xperia Z5: cel·la 3  

 Samsung Galaxy S5: cel·la 1 

A continuació realitzem 5 cicles de descàrrega FTP d’un arxiu de 33 MB des del servidor 

del TSC. 

 Resultats 

Observem en que l’OTS 100 atorga a ambdós terminals una velocitat de transferència 

aproximadament d’uns 15 Mbps que correspon al voltant de la velocitat de pic a una 

canalització de 5 MHz. Aquests resultats els hem extret tant del el Software Qualipoc als 

dos terminals com amb el com Webtool de l’OTS 100, Figura 48 i Figura 49 respectivament. 
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Figura 48. Throughput obtingut amb cada terminal connectat a cel·les diferents. 

 

 

Figura 49. Gràfic throughput de cel·les Webtool OTS 100. 

A més hem intentat veure si des de l’apartat Cells del QualiPoc apareixien les altres cel·les 

i no ha sigut així. Sembla apuntar que en aquest sentit només mostra les cel·les primàries 

i secundàries que es defineixen en l’estudi 4.1.4. Sí que hem vist que analitzant els 

missatges RRC que rep el terminal, quines cel·les pot fer mètriques per saber a quina 

connectar-se millor i observem són les 3 cel·les definides. 
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Figura 50. Cel·les que pot fer mètriques el terminal. 

 Conclusions 

En aquest estudi hem pogut comprovar la configuració de més d’una cel·la, en aquest cas 

3, i observem que amb dos terminals el sistema OTS 100 és capaç de treballar a bon 

rendiment oferint el màxim throughput possible a ambdós terminals sense que cap d’ells 

surti perjudicat. Si bé s’ha provat amb dos terminals alhora, en un altre projecte seria 

interesant comprovar amb més terminals quin és el límit de terminals que pot suportat 

simultàniament.   

Per tant, amb aquestes proves fetes podem validar la característica de múltiples cel·les en 

un mateix eNB. 
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4.2. Qualitat de Servei 

En aquests estudis l’objectiu és analitzar dos paràmetres que regulen la qualitat de servei 

d’una xarxa LTE: els paràmetres E-RABS i els schedulers.. 

4.2.1. Paràmetres E-RABS 

Paràmetres QCI 

Els paràmetres dels diferents QCI es troben definits en tres arxius de configuració dins la 

carpeta del mòdul LTEENB: 

 drb.cfg (configuració per mode d’operació FDD). 

 drb-nd.cfg (configuració per a mode d’operació NB-IOT). 

 drb-tdd.cfg (configuració per a mode d’operació TDD).  

Estan definits segons la Taula 6.1.7 [4] de la especificació TS 23.203 del 3GPP. 

La selecció de quina configuració de QCI utilitzarà l’eNB el definim dins la configuració 

ENB com a paràmetre: drb_config: “nom_drb.cfg” 

Objectiu 

En aquest estudi s’analitzaran els paràmetres E-RABs i les seves possibilitats de 

configuració en el sistema OTS 100.   

En tots els tests les condicions del LTEENB són: 

EARFCN DL 3350 

Canalització 5 

1 cel·la 1 TX + 1 RX 

Mode de transmissió 1 

Terminal Sony Xperia Z5 

Taula 15. Condicions LTEENB per a tots els test de paràmetres E-RABs 

Es realitzaran diversos tests amb diferents configuracions destinats a: 

a) Configuració ERABS. 

b) Habilitar un ERAB N-GBR filtrant paquets per IP de destí. 

c) Habilitar un ERAB GBR variant el MBR-GBR 

d) Limitar el tràfic agregat per UE (UE-ARP). 

e) Limitar el tràfic agregat per APN (APN-ARP) 

 Configuració E-RABS 

Per a definir qualsevol ERAB hem d’anar a la configuració del LTEMME i es defineixen 

dins de cada PDN. Els paràmetres bàsics són: 

 qci: tipus de QCI 

 Paràmetres ARP: 

o priority_level: nivell de prioritat 

o pre_emption_capability (pot tenir un dels 2 valors): 

 shall_not_trigger_pre_emption 

 may_trigger_pre_emption   

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=810
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o pre_emption_vulnerability:  

 not_pre_emptable 

 pre_emptable 

En la Figura 51 trobem un exemple d’un ERAB N-GBR 

 

Figura 51. Paràmetres E-RAB N-GBR per defecte. 

A més disposem dels paràmetres de les portadores GBR: 

 on_demand_setup: per defecte false i indica si s’habilita només quan hi ha 

demanda en l’enllaç DL o no. 

 on_demand_timeout: duració en ms de temps d’espera de no activitat per a 

deshabilitar l’ERAB. 

 gbr: valors GBR i MBR seguint la estructura: 

o maximum_bitrate_dl: valor MBR en bps en DL 

o maximum_bitrate_ul: valor MBR en bps en UL. 

o guaranteed_bitrate_dl: valor GBR en bps en DL. 

o guaranteed_bitrate_ul: valor GBR en bps en UL. 

 filters: és el Traffic Flow Template i conté la següent informació 

o direction: sentit de tràfic de paquets IP (both, dl o ul). 

o id: identificador de filtre. 

o precedence: ordre de filtre. 

o components: indica el patró de paquets IP que poden usar aquest ERAB. 

Hi ha 3 tipus de patrons de classificació: adreça de destí IPv4, IPv6 o tipus 

de servei (difícil d’implementar ja que ens hem d’assegurar que tots els 

paquets IP  la seva capçalera inclogui el tipus de servei). 

 ipv4_remote_addr / ipv6_remote_addr 

 local_port / local_port_range 

 remote_port / remote_port_range 

 type_of_service 

 mask: mateix format que IPv4, IPv6 o tipus de servei 
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 Habilitar un segon servei portador N-GBR amb TFT 

4.2.1.2.1. Objectiu 

Habilitar un segon portador de tipus N-GBR només per als paquets que tenen destí 

l’adreça IP d’un dels servidors del TSC: 147.83.105.198 

4.2.1.2.2. Configuració 

Per a aquesta configuració definim al APN default el següent E-RAB amb els paràmetres: 

 QCI: 6 

 Prioritiy level: 5 

 Pre-emption capability: may_trigger_pre_emption 

 Pre-emption vulnerability: pre_emptable 

 On demand: true 

 Filtrant els paquets de l’adreça 147.83.105.198 

La configuració resultant és la de la Figura 52. 

 

Figura 52. Configuració portador N-GBR. 

4.2.1.2.3. Resultats 

Hem usat el Software QualiPoc per a realitzar la descàrrega d’un fitxer del servidor del 

TSC i hem observat que prèviament a la descàrrega només estava habilitat el portador  

per defecte amb QCI 9, tal i com podem veure a la Figura 53, des de la línia de comandes 

del OTS amb la comanda erab –a. 

 

Figura 53. Portadors actius previament a la descàrrega. 
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I una vegada s’ha iniciat la descàrrega veiem que s’habilita el portador amb QCI = 6 

 

Figura 54. Portadors actius durant la descàrrega. 

De la mateixa manera amb el QualiPoc hem registrat el canvi de QCI que es produeix 

 

Figura 55. QualiPoc. Esquerra abans de la descàrrega i dreta durant la descàrrega. 
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 Habilitar un portador GBR amb TFT 

4.2.1.3.1. Objectiu 

Habilitar un portador GBR filtrant els paquets IP amb destí/origen 147.83.105.198 amb un 

valor de MBR i GBR següents: 

 GBR UL i DL: 3000e3 bps 

 MBR UL i DL: 5000e3 bps 

Mantenint la canalització de 5 MHz es realitzarà una descàrrega de 5 cicles i es 

comprovarà si aplica correctament un servei portador de tipus GBR i es configura aquest 

portador per a que si s’habilita a un terminal, no es pugui habilitar a un altre modificant la 

pre_emption_capability.  

Nota: El valor del GBR i MBR és en unitats de bps. 

Nota: si es configura un valor de MBR i/o GBR que el sistema no pugui suportar, ja sigui 

que es demanen més recursos dels que pot donar, aquest portador no s’habilita però el 

sistema funciona correctament només amb portadors N-GBR. 

4.2.1.3.2. Configuració 

Conservem el portador N-GBR amb el QCI = 9 i el portador GBR amb un QCI = 4 amb la 

configuració: 

 QCI: 4 

 Prioritiy level: 5 

 Pre-emption capability: shall_not_trigger_pre_emption 

 Pre-emption vulnerability: pre_emptable 

 On demand: true 

 Filtrant els paquets de l’adreça 147.83.105.198 

 GBR UL i DL: 3000e3 

 MBR UL i DL: 5000e3 
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Figura 56. Configuració E-RAB estudi 5.2.1.3 

4.2.1.3.3. Resultats 

En la  Taula 16 podem observar els resultats del throughput segons si està habilitat el 

portador GBR o N-GBR. 

 GBR N-GBR 

PROMIG 4500.9 16143.5 

MÀXIM 4528.5 16186 

MÍNIM 4448.5 16087.3 
Taula 16.Throughput obtingut segons el portador EPS. 

4.2.1.3.4. Conclusions 

En aquest cas hem vist que segons el tipus de portador EPS el sistema OTS100 

proporciona un throughput diferent. En el cas del N-GBR ofereix el màxim que pot amb 

una canalització de 5 MHz, uns 16143.5 Mbps, i amb el GBR ofereix un throughput de 

4500.9 kbps promig inferior al màxim i superior al garantit que és de 5000 Kbps i 3000 

Kbps respectivament. 

Podem validar que el sistema OTS 100 proporciona correctament serveis diferents segons 

el portador EPS que tingui habilitat el terminal, en aquest cas filtrant els paquets IP. 
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 Limitar del tràfic agregat per UE (UE-AMBR) 

4.2.1.4.1. Objectiu 

Estudiar la limitació de tràfic agregat per UE (UE-AMBR) per a dos casos: 

 Portador N-GBR 

 Portador N-GBR + GBR amb les característiques del apartat 4.2.1.3 però amb 

valors de MBR de 7000e3 bps i GBR de 5500e3 bps. 

En ambdós casos la limitació en l’enllaç de DL és 5000e3 bps. 

4.2.1.4.2. Configuració 

Afegim els camps: 

ue_aggregate_max_bitrate_dl: 5000e3,  

ue_aggregate_max_bitrate_ul: 5000e3, 

en l’UE definit a la base de dades de usuaris, tal com podem veure en la Figura 57. 

 

Figura 57. UE limitat el tràfic agregat. 

Hem realitzat 5 cicles de descàrrega FTP del servidor del TSC un arxiu de 33 MB amb la 

limitació a nivell d’UE primer amb el portador per defecte N-GBR i a continuació amb el 

GBR. 

4.2.1.4.3. Resultats 

En la següent Taula 17 hem anotat els resultats, usant únicament el portador N-GBR, en 

throughput en Kbps. 

 GBR N-GBR 

PROMIG 5857,1 4781,7 

MÀXIM 5963,3 4793,2 

MÍNIM 5762,9 4770,8 

Taula 17. Resultats test UE-ARMB 

4.2.1.4.4. Conclusions 

Hem observat que el throughput es troba en tot moment per sota del límit imposat al UE 

en el cas del servei portador EPS de tipus N-GBR i en el cas GBR no aplica aquest límit, 

sinó que ofereix el màxim definit al portador.
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 Limitar del tràfic agregat per APN (APN-AMBR) 

4.2.1.5.1. Objectiu 

Estudiar la limitació de tràfic agregat per APN (APN-AMBR) per a dos casos: 

 Portador N-GBR 

 Portador N-GBR + GBR amb les característiques del apartat 4.2.1.3 però amb 

valors de MBR de 7000e3 bps i GBR de 5500e3 bps. 

En ambdós casos la limitació en l’enllaç de DL és 5000e3 bps. 

4.2.1.5.2. Configuració 

Hem afegit al APN default la limitació de tràfic agregat amb els camps 

apn_aggregate_max_bitrate_dl i apn_aggregate_max_bitrate_ul. 

La configuració resultant la trobem en la Figura 58. 

apn_aggregate_max_bitrate_dl: 5000e3,  

apn_aggregate_max_bitrate_ul: 5000e3, 

 

 

Figura 58. Configuració APN-ARMB. 

 

4.2.1.5.3. Resultats 

Hem obtingut uns resultats numèrics semblants al cas del UE-AMBR. 

 GBR N-GBR 

PROMIG 5748,7 4780 

MÀXIM 5815,1 4795 

MÍNIM 5682,2 4772 

Taula 18. Throughput obtigut amb APN-AMBR 

4.2.1.5.4. Conclusions 

De la mateixa forma que en el cas de UE-AMBR, el sistema OTS 100 aplica correctament 

les velocitats màximes que pot oferir amb cada portador 
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4.2.2. Schedulers 

Els schedulers en una xarxa LTE és un component clau per a poder gestionar de forma 

eficient els diferents recursos ràdio i que alhora és puguin realitzar canvis amb la major 

rapidesa possible. Per a aquesta feina, l’scheduler de l’eNB realitza en cada TTIha de: 

 Analitzar l’entorn ràdio dels UE que van reportant quina qualitat de senyal reben i 

aleshores decideix quin MCS (Modulation and Coding Scheme) usa en cada UE. 

 Prioritzar el requisits de QoS (Quality Of Service) entre tots els UE. 

 Informar als UE dels recursos ràdio hi ha assignats 

En aquest cas l’equip OTS 100 implementa els schedulers: 

 Proportional Fair 

 Round Robin  

 Maximum Throughput. (o CQI) 

 Objectiu 

Analitzar que l’equip OTS 100 opera els 3 schedulers de forma correcta. 

 Configuració 

Per a analitzar cadascun dels schedulers usarem dos terminals: el Sony Xperia Z5 i el 

Samsung Galaxy S5 amb el Software QualiPoc realitzant 10 cicles de descàrrega 

individual de cada terminal i 10 cicles de descàrrega amb els dos terminals alhora. Ambdós 

terminals situats a distàncies diferents:  

 Sony Xperia Z5 situat al costat del Amarisoft. 

 Samsung Galaxy S5 a l’extrem del laboratori. 

La configuració bàsica de selecció del scheduler la realitzem en l’arxiu de configuració 

LTEENB amb el paràmetre: 

sched_metric: “pf” o “rr” o “mt” 

A part d’aquest paràmetre bàsic hi ha altres paràmetres que podem treballar: 

 sched_rate_duration: Valor opcional que defineix el període en ms per a l’estimació 

promig de bitrate per al scheduler MAC. Per defecte el valor és 50 però el rang de 

valors pot prendre de 5 fins a 1000 ms. 

 sched_latency_for_prb_max: Valor opcional  que defineix la latència màxima, en 

ms i que s’usa per a limitar el nombre màxim d’UE per TTI. Per defecte el valor és 

50 però el rang de valors pot ser de 5 fins a 1000 ms. 

Les condicions de l’eNB són: 

EARFCN DL 3350 

Canalització 5 

1 cel·la 1 TX + 1 RX 

Mode de transmissió 1 

Terminal Sony Xperia Z5 

Guany TX 80 dB (per a poder forçar valors de CQI diferents) 

Taula 19. Condicions LTEENB per a l'estudi d'Schedulers. 
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 Procediments 

Per a la realització d’aquest estudi, una vegada comprovat amb el WebTool de l’OTS 100 

observant la finestra de CQI/MCS del monitor del LTEENB que ambdós terminals tenen 

valors de CQI diferents, s’han realitzat dos tipus d’anàlisi: 

A. Descarregant un fitxer 5 vegades amb el QualiPoc de 33 MB en cada terminal de 

forma independent, és a dir, descarregar primer un terminal i una vegada acaba 

aquest terminal, fer-ho amb l’altre. Així obtenim quin throughput màxim pot obtenir 

el terminal amb un valor de CQI concret. 

B. Descarregant un fitxer 5 vegades amb el QualiPoc de 33 MB els dos terminals 

alhora. Per això, en el QualiPoc s’ha programat una tasca a una hora concreta per 

tal d’assegurar-nos que els dos terminals estan descarregant el fitxer alhora. Així 

podem mesurar quin throughput obtenen els dos. 

 Resultats 

A continuació es mostren els resultats dels dos procediments en el gràfic de la Figura 59. 

En les barres de color blau trobem el resultat del anàlisi tipus A i en color verd el tipus B. 

 

Figura 59. Throughput obtingut els anàlisis tipus A (blau) i B (vermell). 

A continuació es mostra l’anàlisi amb el Software NQView extraient les dades dels tests 

sobre valors de SINR, RSRQ ( i quin índex de MCS s’obté per a cada terminal. 

Terminal MCS índex CQI BLER RSRP 

S5 8-15 7 2-5%  -110 a -120 dBm 

Z5 27-28 15 0-1% -80 a -95 dBm 
Figura 60. Valors d'Índex MCS, BLER i RSRP dels dos terminals. 

A continuació es mostren gràfics relatius al índex MCS (esquema de modulació) promig, 

BLER (tasa d’error de bits), RSRP (índex de qualitat de la senyal de referència rebuda) i 

SINR (relació senyal a soroll e interferència) del cas del scheduler Maximum Throughput. 

De forma equivalent les situacions amb els altres dos schedulers la situació és la mateixa.
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Samsung Galaxy S5 

MT 

 

 

 

En aquest cas el terminal S5 es troba més allunyat i amb una paret al mig la senyal que rep (color verd de la Figura 61) és aproximadament 

entre -110 dBm i -115 dBm i una SINR en ambdues antenes de 2-6 dB. I de la Figura 62 observem que el terminal rep la transmissió amb un 

índex MCS  (color blau) d’entre 8-10, que equival a transmetre amb una codificació variant entre 16-QAM i 64 QAM (CQI aproximadament 8-

9). Té aquesta forma tan variable degut a les condicions de canal no són les més òptimes i la BLER amb algun pic elevat. Són uns resultats 

correctes tenint en compte la posició del terminal i l’entorn. 

Figura 62. Índex MCS promig Samsung Galaxy S5. Figura 61. RSRP, RSRQ i SINR del Samsung Galaxy S5. 
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Sony Xperia Z5 

MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas el terminal Z5 es troba més a prop (color verd de la Figura 64 Figura 61) és aproximadament entre -80 i -90 dBm  i una SINR 

en ambdues antenes de 2-6 dB. I de la Figura 63 observem que el terminal rep la transmissió amb un índex MCS  (color blau) de 27, que 

equival a transmetre amb una codificació de 64 QAM (CQI aproximadament 15). Al tenir les millors condicions de canal i al ser l’scheduler  

que maximitza el throughput segons el CQI dels terminals, el OTS 100 aplica correctament aquest schudler permetent al Z5 descarregar 

fitxers a 6.6 Mbps i el S5 a uns 3.2 Mbps. 

Figura 63. Índex MCS promig Sony Xperia Z5. 
Figura 64. RSRP, RSRQ i SINR Sony Xperia Z5. 



 

Pàgina 80 de 91 

 

 Conclusions 

En aquest estudi s’ha comprovat que el sistema OTS 100 aplica correctament els 3 

schedulers: Maximum Throughput (o Maximum CQI), Proportional Fair i Round Robin.  

En el mateix ordre d’scheudlers el terminal més proper obtenia un throughput en DL de 

7790 kbps, 7197.2 kbps i 6644.2 kbps respectivament i en el terminal més llunyà 3287.9 

kbps, 3677.7 Kbps i 3278 Kbps. 

En aquest projecte s’ha provat amb 2 terminals i el sistema funciona correctament. 
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4.3. Serveis VoLTE 

4.3.1. Realització de trucades VoLTE 

 Objectiu 

Analitzar la operativitat VoLTE del sistema OTS 100 usant l’eina WebTool. 

Per a això s’analitzaran 3 processos de trucades VoLTE: 

 Trucada del terminal mòbil a la estació base. 

 Trucada des de l’estació base fins el terminal mòbil. 

 Trucada del terminal mòbil a un altre número de la xarxa que no està connectat. 

 Configuració 

Per a la configuració dels serveis VoLTE s’han de configurar els mòduls LTEMME i 

LTEIMS. Per això cal tenir en compte una sèrie de paràmetres importants de cada mòdul. 

En primer lloc cal tenir el paràmetre ims_vops: true i un PDN específic en el LTEMME 

com el següent:  

 

Figura 65. APN IMS definit a LTEMME. 

És important tenir definit el paràmetre p_cscf_addr ja que és l’adreça IP del servidor P-

CSCF (integrat en el mòdul IMS) que gestionarà els serveis de trucades VoLTE. 

En segon lloc, en el mòdul LTEIMS cal comprovar una sèrie de paràmetres. És important 

tenir les adreces IP correctes: 

 sip_addr s’ha de posar l’adreça IP p_cscf_addr que es troba en el PDN 

 sctp_addr és l’adreça IP del mòdul MME per a la realització d’enviament de SMS.  

En la següent Figura 66 trobem la configuració del fitxer LTEIMS. 
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Figura 66. Configuració LTEIMS. 

I per últim tenir definit l’IMPI (adreça IP privada d’identificació multimèdia) a la base de 

dades dels usuaris 

 

Figura 67. IMPI definit a la base de dades d'usuaris. 

Amb aquests paràmetres ja tenim la funcionalitat de LTEIMS configurada i la xarxa ja 

enviarà juntament amb la informació del PDN per defecte, el PDN dels serveis IMS. 

A més cal que el terminal tingui activada la opció de VoLTE. 

Una vegada realitzada aquestes configuracions i el procés LTIMS de l’OTS 100 en marxa, 

el terminal és capaç de realitzar el procés de registre en el LTEIMS. Per a comprovar-lo 

amb les eines que ens proporciona el sistema, obrirem l’eina WebTool i busquem l’arxiu 

de logs de l’ims i podem observar els següents missatges, en la Figura 68 que ens indiquen 

el procés de registre. 
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Figura 68. Intercanvi de missatges per al procés de registre en l'IMS. 

I també podem veure amb el terminal per la línia de comandes, en la finestra ims usant la 

comanda users podem veure que a part de tenir assignada l’adreça IP dels serveis IP 

(usant el APN default, tindrà una adreça del rang 192.168.2.x), també té assignada una 

adreça IP del rang 192.168.4.x que correspon al servei IMS. 

 Procediments 

Una vegada el procés de configuració s’ha comprovat amb el terminal per línia de 

comandes l’adreça IP assignada (192.168.4.2) i que s’ha registrat a la xarxa el terminal. A 

continuació s’han realitzat tres trucades i hem usat l’eina WebTool, habilitant els missatges 

dels logs de LTEIMS, LTEENB i LTEMME, per a analitzar la senyalització. Les tres 

trucades són: 

 Des del terminal mòbil s’ha realitzat trucant al número d’eco definit al LTEIMS que 

és el  +666. 

 Des del la línia de comandes s’ha usat la comanda mt_call <IMPI> del terminal 

mòbil al monitor LTEIMS per línia de comandes. 

 Des del terminal mòbil s’ha realitzat una trucada a un número que no existeix a la 

xarxa i comprovar la senyalització de l’estació base buscant un terminal a la xarxa. 
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 Resultats 

 Terminal mòbil → Estació base 

S’ha realitzat des del terminal una trucada al telèfon d’eco que s’ha configurat al LTEIMS 

que correspon al número +666.  

Figura 69. Missatges de senyalització en el procés de trucada a la estació base. 

En la Figura 69 observem que quan l’estació base detecta és el número d’eco, s’encarrega 

d’enviar l’ordre d’establir els beearers dedicats al LTEENB i LTEMME i quan ja estan 

habilitats envia l’avís al terminal. Com manualment hem penjat el telèfon, envia a la estació 

base un missatge del tipus BYE i la estació base ja s’encarrega de alliberar els recursos 

dedicats com els bearers per a un altre usuari. 

 Estació base → Terminal mòbil 

Des del la línia de comandes s’ha usat la comanda mt_call <IMPI> del terminal mòbil al 

monitor LTEIMS per línia de comandes. 

La comanda resultant és:  
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mt_call 001010123456789@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

Figura 70. Missatges de senyalització en el procés de trucada cap al terminal 

En la Figura 70 podem observar que es produeix el mateix procés que en la Figura 69 però 

a diferència al ser la pròpia base qui estableix la trucada, ja envia l’ordre de l’establiment 

dels bearers dedicats per a la trucada. 

 Terminal mòbil → usuari que no està connectat 

Provem fer una trucada des del terminal al número 888 que sabem no està connectat. En 

la Figura 71 podem veure que la estació base ens retorna el missatge de tipus SIP amb el 

contingut 404 Not Found informant que aquell número no es troba registrat a la xarxa. 

 Conclusions 

Amb aquest estudi hem validat la característica de trucades VoLTE i la configuració dels 

serveis IMS de l’OTS 100. Per a la realització d’aquest estudi es va provar inicialment amb 

el terminal Nexus 5X que ens van proporcionar Amarisoft però era una versió de software 

que no permetia trucades VoLTE, per això es va procedir a realitzar aquests test amb un 

iPhone 6. 

  

Figura 71. Missatges de senyalització en el procés de trucada a usuari no connectat. 

mailto:001010123456789@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
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4.4 Resultats i conclusions dels estudis 

En aquest apartat es resumeix les característiques estudiades en l’apartat 4 en cada 

estudi realitzat.  

Estudi 
Característiques 

estudiades 
Comentaris 

4.1.1Estudis de 

les bandes de 

treball FDD 

 Configuració FDD 

 Canalitzacions: 1.4, 3, 

5, 10, 15 i 20 MHz. 

 Mode de transmissió 

1 i 2. 

S’ha validat les bandes freqüencials 

que s’usen comercialment a Espanya: 

B3, B7 i B20. Han aparegut problemes 

amb la B20 que s’han solucionat 

canviant de terminal. 

Estudi de les 

bandes de 

treball TDD 

 Configuració TDD 

 Suport de les 

configuracions sub-

trames TDD especials 

7 i 9 de la Release 11. 

 Anàlisi radio block 

transmissió ràdio. 

S’ha validat la banda freqüencial amb 

el que disposàvem un terminal 

compatible, la B40. S’ha provat totes 

les configuracions de trames TDD 

excepte la 5 que no s’ha pogut testejar. 

Les trames s’han analitzat amb l’eina 

WebTool. 

Configuració 

MIMO 

 Mode de transmissió 

3. 

 Mode d’operació 

MIMO. 

S’ha comprovat la configuració inicial 

de la configuració MIMO amb mode de 

transmissió 3. 

Agregació de 

portadores 

 Agregació de 

portadores amb 

scheeduling cross-

carrier. 

S’ha validat l’agregació de dues 

portadores de la banda B7 en mode 

FDD. 

Múltiples 

cel·les en el 

mateix LTEENB 

 Suport de diverses 

cel·les en mode intra-

band. 

S’ha validat amb la implementació de 3 

cel·les de tipus intra-band. 

Paràmetres E-

RABS 

 Configuració multi-

PDN i configuració 

dels E-RABS. 

 Configuració APN, 

rang IP, DNS i E-RAB 

Qos. 

S’ha validat habilitant nous serveis 

portadors de tipus GBR i N-GBR i 

també la limitació de tràfic agregat a 

nivell d’UE (UE-AMBR) i a nivell d’APN 

(APN-AMBR). 

Schedulers 

 Scheduler 

Proportional Fair amb 

suport QoS. 

S’ha validat amb els 3 schedulers 

possibles. 
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Serveis VoLTE 

 Configuració APN, 

rang IP, DNS i E-RAB 

QoS. 

 Suport de trucades de 

veu: MO i MT. 

 Suport de trucades de 

veu eco. 

 Base de dades HSS 

configurable. 

 Suport de protocol 

SIP. 

 Suport targetes ISIM 

amb autentificació 

XOR i Millenage. 

S’ha validat realitzant trucades des del 

terminal mòbil i des de l’OTS 100 i s’ha 

analitzat amb l’eina WebTools la 

senyalització intercanviada. A més s’ha 

configurat la base de dades d’usuaris 

per a l’habilitació de serveis VoLTE. 

Taula 20. Relació característiques estudiades en cada estudi. 
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5. Conclusions 

En aquest projecte s’ha estudiat l’equip OTS 100 d’Amarisoft, que és un equip enfocat a 

la implantació d’una xarxa LTE privada per a poder estudiar aspectes importants de la 

tecnologia LTE. És un sistema complet que inclou el hardware necessari i software per al 

processat de la xarxa. Al ser un equip modular es pot afegint més funcionalitats amb la 

introducció de nou hardware. 

S’ha realitzat en primer lloc un anàlisis exhaustiu del OTS 100, des de característiques, 

configuracions, manuals, documentació, etc., amb l’objectiu de poder analitzar les 

capacitats físiques i tècnica i així poder decidir quines característiques són interesants a 

estudiar. 

En segon lloc s’han realitzat uns estudis sobre algunes característiques que s’han estudiat 

a fons agrupats en 3 blocs: configuració de paràmetres de transmissió ràdio, configuració 

de paràmetres de Qualitat de Servei i per últim el servei de trucades VoLTE. 

S’ha pogut demostrar que aquelles característiques estudiades compleixen els requisits i 

s’han documentat les limitacions que té l’equip segons el hardware que es disposa.  

A més la realització d’un manual de pràctica per a estudiants permetrà analitzar les 

funcionalitats i capacitats de la tecnologia LTE mitjançant l’ús d’aquest equip. 

De cara a futurs estudis, es poden enfocar en diversos temes: 

 Treballar amb bandes freqüencials personalitzades en mode FDD. 

 Implementar MIMO Multiusuari. 

 Configura els missatges ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System). 

 Implementar agregació de portadores de tipus inter-band. 

 Implementar agregació de portadores de tipus FDD-TDD mixt. 

 

  



 

Pàgina 89 de 91 

 

6. Bibliografía 

 

[1]  3GPP TR 25.913, Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN 

(E-UTRAN).  

[2]  E. T. S. Institute, «LTE;Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User 

Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 13.2.1 

Release 13),» 2016. 

[3]  A. Anisimov, «Anisimoff,» 2017. [En línia]. Available: 

http://anisimoff.org/eng/lte_throughput_calculator.html. 

[4]  T. 2. 3GPP, «3GPP,» [En línia]. Available: 

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?spe

cificationId=810. 

[5]  A. C. García, Manual de pràctiques equip de test OTS 100 Amarisoft, 2017.  

[6]  R. Agustí Comes, F. Bernardo Álvarez, F. Casadevall Palacio, R. Ferrús Ferré, J. 

Pérez Romero i O. Sallent Roig, LTE: NUEVAS TENDENCIAS EN 

COMUNICACIONES MÓVILES, Fundación Vodafone España, 2010.  

[7]  «Wireless Frequency Bands,» [En línia]. Available: http://niviuk.free.fr/index.html. 

[8]  3GPP, 3GPP TR 36.913, "Requirements for further advancements for E-UTRA 

(LTE-Advanced).  

 

 

7. Apèndix A: Manual de pràctiques 

Veure fitxer adjunt amb el títol Manual de pràctiques equip de test OTS 100 Amarisoft 

[5] 
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Acrònims 

3GPP   Third Generation Partnership Project 

AN  Access Network 

APN-AMBR APN Aggregated Maximum Bit Rate 

CN   Core Network  

CQI  Channel Quality Indicator 

EARFCN  E-UTRA Absolute Radio Frrequency Channel Number 

ETWS  Earthquake and Tsuwami Warning System 

GBR  Guaranteed Bit Rate 

IMS  IP Multimedia System 

MBR  Maximum Bit Rate 

MIMO   Multiple Input Multiple Output 

RRC  Radio Resource Control 

RSRP  Reference Signal Received Power 

RSRQ  Reference Signal Reference Quality 

RSSI   Received Signal Strength Indicator 

SDR  Software Designed Radio 

SIM  Subscriber Identity Module 

SINR  Signal to Interference Noise Ratio 

UE  User Equipment 

UE-AMBR UE Aggregated Maximum Bit Rate 

USIM   Universal SIM 

VoLTE  Voice over LTE 


