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Abstract 

On the 4G networks and also on the future 5G is wished to put forward an auto-

management of the network in a way that certain functionalities, such as its optimization, 

can be carried out in a more automatic way. The project has been developed with a test 

LTE base station and a group of measurement terminals, which have allowed to have an 

approach to the issues that the whole process involve. However, on the other hand, ideas 

have been proposed about the expectations of these type of future systems. The tests have 

been done by means of the recreation of potential scenes in which the applications of the 

system could improve their behaviour thanks to the measurements. The improvements 

could be, for instance, on the fields of the Minimization of Drive Tests, the detection of 

excessive interference, readjustment of the scheduler or the upgrade of the handover 

processes. 
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Resum 

A les xarxes 4G i en el futur al 5G es vol avançar cap a una autogestió de la xarxa de 

manera que certes funcionalitats, com la seva optimització, es puguin dur a terme d’una 

forma més automàtica. El projecte s’ha desenvolupat amb una estació base LTE de proves 

i una sèrie de  terminals de mesures amb els que s’ha permès tenir un enfoc sobre les 

problemàtiques que tot aquest processament de dades comporta però, d’altra banda, 

proposant idees del que s’espera d’aquest tipus de sistemes en el futur. Aquestes proves 

s’han fet mitjançant la recreació de potencials escenaris on les aplicacions d’aquest 

sistema podrien millorar el seu funcionament gràcies a aquesta presa de mesures, com 

podrien ser la minimització de Drive Tests, la detecció d’interferència excessiva, el 

reajustament de l’organisme que assigna els recursos ràdio o la millora dels processos de 

canvis de cel·la. 
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Resumen 

En las redes 4G y en el futuro 5G se quiere avanzar hacia una autogestión de la red de 

manera que ciertas funcionalidades, como su optimización, se puedan llevar a cabo de 

una forma más automática. El proyecto se ha desarrollado con una estación base LTE de 

pruebas y una serie de terminales de medidas con las que se ha permitido tener un 

enfoque sobre las problemáticas que todo este procesado de datos comporta, pero, por 

otro lado, proponiendo ideas de lo que se espera de este tipo de sistemas en el futuro. 

Estas pruebas se han hecho mediante la recreación de escenarios potenciales donde las 

aplicaciones de este sistema podrían mejorar su funcionamiento gracias a esta toma de 

medidas, como podrían ser la minimización de Drive Tests, la detección de interferencia 

excesiva, el reajuste del organismo que asigna los recursos radio o la mejora de los 

procesos de cambio de celda. 
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1. Introducció 

Aquest projecte es centra en l’àmbit de les radiocomunicacions, en concret a l’estudi de 

les mesures que proporcionen els equips d’usuari i les estacions base que utilitzen la 

tecnologia LTE, i al seu anàlisi. Al llarg del projecte es mostren les nocions bàsiques de 

com funciona la tecnologia LTE, de quina manera s’automatitzaria la presa de mesures i 

com es duria a terme el seu anàlisi, situant les possibles entitats que ho farien dins de la 

xarxa.  

El Treball de Final de Grau s’ha realitzat amb l’Amarisoft, una estació base implementada 

en software a la que s’hi connecta una placa base que fa la funció de capçal d’RF. També 

s’ha necessitat el Qualipoc, un software per terminals Android destinat a fer Drive Tests, 

és a dir, mesures sobre la xarxa a temps real. Per últim, també han sigut necessaris altres 

terminals Android sense cap programari especial instal·lat, únicament amb l’objectiu de 

generar tràfic. A més a més, per obtenir l’arxiu necessari amb totes les mesures recollides 

amb el Qualipoc ha sigut necessari el programari NQView. Tot aquest equipament i 

programari es situa al laboratori de radiocomunicacions de l’edifici D4 del Campus Nord. 

A més a més, per poder utilitzar l’Amarisoft en freqüències d’LTE s’ha de disposar d’una 

llicència que atorgui aquest permís, de la que la universitat disposa. 

El projecte forma part del conjunt d’ells que s’han fet involucrant l’equipament de 

l’Amarisoft. Aquest concretament segueix el projecte [1], on es mostra el funcionament de 

l’Amarisoft, la seva configuració i una sèrie de exercicis pràctics per aprendre a utilitzar-lo. 

Aquest projecte s’ha desenvolupat amb el software i hardware ja mencionats, a més a més 

d’un codi executable de Matlab que agilitza el procés d’extracció de dades, generació de 

gràfiques i el seu anàlisi. 

La memòria s’estructura en diferents capítols en els que trobarem: 

 Capítol 2: Tecnologia utilitzada o aplicada en el projecte, on s’expliquen les nocions 

bàsiques de LTE, les funcions RRM i les xarxes SON. 

 Capítol 3: Metodologia i desenvolupament del projecte, on es detalla el procés que 

s’ha seguit des de l’obtenció de dades fins a la seva interpretació i extracció de 

conclusions. 

 Capítol 4: Resultats, on es relacionen els resultats extrets de les mesures fetes i la 

possible utilitat en les funcions RRM i dins d’una xarxa SON. 

 Capítol 5: Pressupost, on es detalla una aproximació del cost del desenvolupament 

del projecte. 

El treball dut a terme aquest trimestre es podria distribuir de la següent forma, en els 

següents Work Packages: 

 WP1: Realitzar els exercicis pràctics de l’Amarisoft, proposats en el projecte [1]. 

 WP2: Extreure informació de les diferents fonts possibles 

o WP2.1: Llegir la informació proporcionada per l’Amarisoft 

o WP2.2: Llegir la informació proporcionada pel Qualipoc sense utilitzar 

l’NQView. 

o WP2.3: Llegir les dades proporcionades pel Qualipoc amb la utilització de 

l’NQView. 

 WP3: Interpretar i extreure conclusions de les dades analitzades. 

 WP4: Recopilació d’informació sobre LTE i les xarxes SON i RRM. 

 WP5: Recreació d’escenaris on les xarxes SON podrien ser aplicables. 

https://www.upc.edu/ca
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 WP6: Confecció de la memòria. 

En el següent diagrama de Gantt podem veure com s’ha estructurat el quadrimestre, 

referent a la realització d’aquest projecte: 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt del projecte 

Aquest projecte s’ha desenvolupant amb normalitat sense grans imprevistos, únicament 

s’ha hagut de canviar la font d’obtenció de les dades, ja que idealment es volien obtenir de 

l’Amarisoft però el nombre de dades que proporcionava no era suficient per continuar el 

projecte i per tant, s’ha hagut d’explorar altres formes per obtenir-les. 
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2. Tecnologia utilitzada o aplicada en el projecte 

2.1. LTE 

2.1.1. Estructura 

Els següents apartats es dedicaran a posar en context la tecnologia utilitzada en aquest 

projecte. Aquest es basa en la xarxa LTE, la qual és una xarxa de comunicacions mòbils 

evolucionada des de l’aparició dels sistemes GSM i UMTS. Abans d’abordar l’LTE en si 

mateix s’explicarà la arquitectura dels sistemes cel·lulars. 

En un sistema de comunicacions mòbils cel·lular podem distingir 3 components bàsics, tal 

com podem veure a la Figura 2: 

 

Figura 2: Arquitectura genèrica d’un sistema de comunicacions mòbils 

 L’equip d’usuari: és el dispositiu pel qual accedim als serveis que la xarxa ens 

proporciona i es connecta a la xarxa d’accés mitjançant la interfície ràdio. Es 

compon de dos elements: 

o El dispositiu en si mateix 

o Targeta UICC, també anomenada SIM (a la tecnologia GSM) i USIM (a la 

tecnologia UMTS i LTE). És l’encarregada d’emmagatzemar la informació 

perquè l’usuari es pugui subscriure a la xarxa 

 La xarxa d’accés: és la part del sistema responsable de mantenir l’enllaç ràdio dels 

equips d’usuari perquè aquests tinguin connexió amb la xarxa troncal. Podem 

trobar 3 tipus d’accés depenent de la tecnologia: 

o GERAN: GSM/EDGE Radio Access Network, que utilitza un accés basat en 

TDMA. 

o UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network, que utilitza un accés 

basat en WCDMA. 

o E-UTRAN: Evolved UTRAN, que és la nova xarxa d’accés del sistema LTE, 

que utilitza la tecnologia OFDMA. 

 La xarxa troncal: és la part del sistema encarregat de tasques com l’accés a la 

xarxa cel·lular, gestió de la mobilitat, gestió de les sessions de dades, connexió 

amb altres xarxes... Es divideix en: 

o Domini de circuits (Circuit Switched, CS): són les entitats de la xarxa que 

participen a la provisió de serveis, en els que se li assignen recursos de 

forma dedicada des de l’inici fins al final de la sessió. En el cas de LTE no 

https://www.upc.edu/ca
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es contempla l’accés a aquest domini perquè tots els serveis es 

proporcionen a través del domini PS.  

o Domini de paquets (Packet Switched, PS): es tracta de l’entitat de xarxa 

que proporciona un servei de connectivitat a xarxes de paquets. La EPC és 

la nova especificació del domini PS pel sistema LTE.  

o Subsistema IP Multimèdia (IP Multimedia Subsystem, IMS): comprèn els 

elements relacionats amb la provisió de serveis IP multimèdia basats en el 

protocol SIP. 

 

Figura 3: Arquitectura dels sistemes del 3GPP 

Una vegada vista una estructura general dels sistemes cel·lulars, podem observar que les 

característiques fonamentals del sistema LTE són per una banda la nova xarxa d’accés E-

UTRAN i el nou domini de paquets EPC de la xarxa troncal, i per l’altra l’evolució del 

subsistema IMS. A més a més, els components de la xarxa han estat dissenyats per tal 

que tots els serveis es puguin suportar mitjançant commutació de paquets IP.  

 

Figura 4: Arquitectura d’un sistema LTE 

2.1.2. E-UTRAN 

L’arquitectura de la xarxa d’accés E-UTRAN es compon d’una única entitat de xarxa 

anomenada eNB (evolved NodeB) que bàsicament és l’estació base de E-UTRAN. Així 

llavors, la E-UTRAN està formada per eNBs que proporcionen la connectivitat entre els 

equips d’usuari i la xarxa troncal EPC. Els eNB es comuniquen amb altres elements del 

sistema mitjançant 3 interfícies: E-UTRAN Uu, S1 i X2.  

https://www.upc.edu/ca
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La interfície E-UTRAN Uu, també anomenada interfície ràdio LTE, és la que permet la 

transferència d’informació entre els equips d’usuari i els eNB pel canal ràdio. Tots els 

protocols i funcions necessaris per dur a terme aquesta tasca estan implementats en l’eNB.  

L’eNB es connecta a la xarxa troncal EPC a través de la interfície S1, que està desdoblada 

en dues parts: 

 S1-U, com a suport del pla d’usuari. Per aquesta interfície és per on s’envia el tràfic 

d’usuari, a la S-GW: la entitat de xarxa que s’encarrega de processar el pla d’usuari. 

 S1-MME, que sustenta el pla de control. Per aquesta interfície és per on passa el 

tràfic necessari per sustentar les funcions i els procediments necessaris per la 

operació d’aquesta interfície o la entitat, com la configuració de l’eNB. L’entitat de 

la xarxa que s’encarrega de sustentar aquestes funcions s’anomena MME. 

Per tant, tenim l’eNB connectat a dos nodes diferents de la xarxa troncal. D’aquesta 

manera es poden dimensionar per separat els recursos dedicats per la senyalització del 

sistema i els dedicats a l’enviament de tràfic.  

A més a més, els eNB es poden connectar entre si mitjançant les interfícies X2. Estant 

connectats els eNB entre ells es poden intercanviar missatges de senyalització i tràfic dels 

usuaris, per fer una gestió més eficient dels recursos ràdio com per exemple reduir 

interferències entre cel·les o durant els processos de handover. 

 

Figura 5: Esquema de la xarxa l’accés E-UTRAN 

2.1.3. Entitats de xarxa i interfícies 

2.1.3.1. eNB – Evolved NodeB 

L’eNB integra totes les funcionalitats de la xarxa d’accés i la seva funció fonamental és la 

gestió dels recursos ràdio. El servei de transferència de paquets IP entre un eNB i un equip 

d’usuari s’anomena formalment com servei portador ràdio (RB). L’eNB manté un context 

de cada connexió amb cada equip d’usuari per poder mantenir els serveis i per això 

emmagatzema informació com l’estat de l’equip, els serveis portadors actius, capacitats 

del terminal... a part de gestionar també els controls d’admissió, control de mobilitat i 

funcions d’scheduling, que seria la tasca de l’assignació dinàmica dels recursos ràdio tant 

en l’enllaç de baixada com dels de pujada. 
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Altres funcions importants són la assignació dinàmica que fa l’eNB de l’entitat MME a la 

que està connectada, als que també pot estar connectat a diferents a la vegada. D’aquesta 

manera també podem balancejar la càrrega dels diferents MME i augmentar la robustesa 

del sistema de cara a caigudes. A més a més, un eNB pot gestionar una o diferents cel·les 

com en el cas de l’ús de sectorització de manera que l’eNB suporta totes les cel·les d’aquell 

emplaçament. 

2.1.3.2. Interfície ràdio 

A la interfície ràdio existeixen tres tipus de mecanismes de transferència d’informació, a la 

vegada que els modes de connexió dels equips d’usuari cap a l’eNB poden ser dos. A 

continuació s’expliquen els dos modes de connexió que existeixen i quins tipus de 

mecanismes d’informació es transmeten cap a cada equip d’usuari.  

En el cas del mode idle, els terminals no tenen una connexió RRC i es limiten a monitoritzar 

la informació difosa per la xarxa, mitjançant el mecanisme següent: 

 Difusió de senyalització de control (broadcast): que permet als equips d’usuari 

detectar la presència de l’eNB, conèixer els seus paràmetres d’operació i forçar 

que un equip d’usuari que no tingui una connexió de control establerta iniciï un 

accés a la xarxa. 

En el cas del mode actiu o connectat els terminals mantenen una connexió de control amb 

la xarxa i s’hi duen a terme dos transmissions d’informació: 

 Transferència de paquets IP a través del canal ràdio: Els serveis de transferència 

entre un eNB i un equip d’usuari s’anomenen Radio Bearers (RB) i cal destacar 

que han estat específicament dissenyats per suportar tràfic IP. Per exemple, per 

optimitzar l’enviament d’aquest tràfic se’n comprimeixen les capçaleres per reduir 

el nombre de bits que envien informació que en gran part és idèntica. 

 Transferència de senyalització de control dedicada entre els eNB i els equips 

d’usuari, imprescindible per poder gestionar l’ús dels serveis portadors ràdio i 

senyalització amb la xarxa troncal. La connexió de control se suporta mitjançant el 

protocol RRC (Radio Resource Control) i a través d’aquest es gestionen 

l’establiment, modificació i alliberació dels serveis portadors, els processos de 

handover i els mecanismes per la gestió eficient dels recursos ràdio com 

l’enviament de mesures dels terminals cap a l’eNB. 

 

Figura 6: Esquema dels serveis portadors E-RAB i el seu control 
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2.1.3.3. Interfície eNB <--> EPC 

Aquesta interfície anomenada S1 està desdoblada en dues parts com hem dit amb 

anterioritat.  

La S1-U proporciona el servei de transferència de dades d’usuari entre l’eNB i el S-GW 

però no suporta mecanismes de control d’errors ni de flux. Aquest servei de transferència 

a través de la interfície S1-U s’anomena servei portador S1 (S1 Bearer).  

La S1-MME suporta un conjunt de funcions i procediments de control entre els eNB i 

l’entitat MME, els quals desataquen: 

 Procediments per l’establiment, modificació i alliberació de recursos dels serveis 

portadors complets. Un servei portador complet, anomenat E-RAB (E-UTRAN 

Radio Access Bearer) és la concatenació d’un servei portador ràdio (RB) i un servei 

portador S1. A LTE, l’establiment d’aquests serveis portadors es controlen des de 

l’entitat de xarxa MME, situat a la xarxa troncal. Per tant, ni un eNB ni un terminal 

podrà iniciar una connexió per si mateix. 

 Procediments de handover entre eNB. Si la xarxa E-UTRAN decideix que un 

terminal ha de canviar d’eNB i aquests no estan connectats directament entre si 

amb una interfície X2, s’utilitza la interfície S1-MME. D’aquesta manera no s’han 

d’executar tots els procediments per l’establiment dels serveis portadors a l’eNB de 

destí. 

 Procediment de avís, anomenat Paging. L’MME també s’encarrega de la 

localització dels equips d’usuari dins de la xarxa amb una certa resolució, àrees 

anomenades Tracking areas. Per poder activar un terminal que està en mode idle, 

a través de la interfície S1-MME s’ordenarà l’execució del mecanisme d’avís a tots 

els possibles eNB on podria estar el terminal. 

També existeix una característica de la interfície S1 anomenada S1-flex que permet, tal 

com s’ha explicat amb anterioritat, que l’eNB pot estar connectat simultàniament a 

múltiples MMEs i múltiples S-GWs. Això comporta avantatges com que: 

 Un eNB no ha d’estar lligat exclusivament a un node de la xarxa troncal, la qual 

cosa fa més robusta la xarxa perquè es podria seguir oferint el servei gràcies a 

altres nodes. 

 Un eNB pot proporcionar accés a nodes de xarxes troncals diferents, com podrien 

ser les xarxes d’operadors diferents que comparteixen xarxa d’accés. 

A LTE cada terminal registrat a la xarxa té un node MME que li realitza un seguiment. Com 

que un MME pot ser accessible des de diferents eNB, el nombre de canvis de MME serà 

menor i això comporta també que la senyalització de la xarxa troncal necessària per dur a 

terme aquest procediment es redueixi. 

També seria possible desplegar estratègies per balancejar la càrrega entre E-UTRAN i els 

nodes de la xarxa troncal, tant com respecte la capacitat dels enllaços entre E-UTRAN i la 

EPC com en l’aspecte de capacitat de processament. 

2.1.3.4. Interfície eNB <--> eNB 

Aquesta interfície anomenada X2, d’igual manera que la interfície S1, proporciona un 

servei de transferència de dades d’usuari sense mecanismes de control d’errors ni de flux 

però entre dos eNB. 
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La transferència de dades es fa únicament durant un procés de handover. L’eNB d’origen 

li envia els paquets que tenia al buffer cap a l’eNB de destí perquè d’aquesta manera hi ha 

un canvi d’eNB més transparent i amb menys impacte de cara a l’usuari ja que al perdre 

el contacte amb l’eNB d’origen podria originar-se la situació que hi haguessin paquets no 

enviats al buffer de l’eNB d’origen que es podrien arribar a descartar. 

Respecte al pla de control, destaquen les dues funcions i procediments: 

 Suport al mecanisme de handover, amb el que es realitza la transferència del 

context de l’usuari. 

 Indicadors de l’estat de càrrega de l’eNB, amb el que s’envia informació referent a 

la gestió dels recursos ràdio com la coordinació de les interferències entre cel·les 

[2] (pàg. 55-71). 

2.1.4. EPC 

La xarxa troncal EPC ha estat dissenyada per proporcionar un servei de connectivitat IP 

per explotar les noves capacitats de la E-UTRAN. El seu nucli està format per 3 entitats de 

xarxa juntament amb la base de dades principal, necessaris per la provisió del servei de 

connectivitat IP entre els equips d’usuari i la xarxa externa a les que l’EPC està connectat. 

A la Figura 7 podem veure representada la arquitectura bàsica de la xarxa troncal EPC, 

on un esquema de les entitats de xarxa i a més a més, les interfícies involucrades per la 

seva interconnexió. Tot seguit, s’explica amb més detall quina és la funció que 

desenvolupa cada entitat. 

 MME – Mobility Management Entity: entitat que s’encarrega de les funcions i 

senyalització del pla de control mitjançant els protocols NAS. A més a més, controla 

les funcions de transferència del pla d’usuari. L’MME també està connectat a 

l’entitat HSS i les diferents entitats MME també es poden connectar entre elles. 

 S-GW – Serving Gateway: es tracta d’una de les dues passarel·les on es 

concentren totes les funcions del pla d’usuari. Bàsicament la seva funció és el punt 

de connexió entre el pla d’usuari i la xarxa troncal. 

 P-GW – Packet Data Network Gateway: es tracta de l’altra de les dues passarel·les 

on es concentren totes les funcions del pla d’usuari. La interconnexió entre l’EPC i 

les xarxes externes o plataformes de servei (per exemple, l’IMS) es realitza per la 

passarel·la P-GW. També suporta funcions d’assignació de direccions IP als 

equips d’usuari i mecanismes de control dels paràmetres de qualitat de servei de 

les sessions de dades establertes a la xarxa LTE. La passarel·la P-GW també està 

connectada amb la S-GW. 

 HSS – Home Subscriber Server: És la base de dades on s’emmagatzema la 

informació associada als usuaris de la xarxa que estan autoritzats a establir una 

connexió a través de la E-UTRAN. 

Altres entitats de xarxa del sistema LTE que apareixen representades a la Figura 7 són: 

 PCRF – Policy and Charging Rules Function: s’utilitza per controlar els serveis 

portadors que ofereix la xarxa LTE i els controls de tarifació. 

 OFCS – Offline Charging System: Juntament amb l’OCS constitueixen el nucli del 

sistema de tarifació de la xarxa. L’OFCS es defineix com el node de recollida de la 

informació de tarifació per la posterior transferència al sistema de facturació. 
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 OCS – Online Charging System: Juntament amb l’OFCS constitueixen el nucli del 

sistema de tarifació de la xarxa. L’OCS es defineix com el node de control per a la 

provisió de serveis que refereixen tarifació online [2] (pàg. 78-81). 

 

Figura 7: Arquitectura de la xarxa troncal EPC 

2.2. RRM / SON 

2.2.1. RRM 

Els sistemes de comunicacions mòbils estan condicionats per un canvi ràpid de les 

condicions de propagació, de tràfic, mobilitat dels usuaris o interferència. Una solució a 

aquest problema seria sobredimensionar la xarxa però no és una solució que es tingui en 

compte, ja que és cara i els recursos ràdio són escassos. Per tant, haurem de dotar d’un 

gran dinamisme la gestió de l’espectre ràdio i les seves comunicacions. Per aconseguir 

operar dinàmicament la interfície ràdio hem d’incorporar a la xarxa una sèrie de 

mecanismes que permetin controlar i gestionar d’una manera eficient els recursos. El 

conjunt d’aquestes funcions s’anomenen RRM: Radio Resource Management, és a dir, 

gestió de recursos ràdio.  

Aquesta gestió s’encarrega de repartir de la forma més òptima possible els recursos en 

freqüència, temps i potència fent que el màxim nombre d’usuaris tingui accés garantint uns 

nivells de qualitat de servei per cadascun. Tot això, al ser una funció complexa no és que 

sigui un únic procés el que s’ocupi de tota la tasca, sinó de subfuncions que s’encarreguen 

de tasques individuals. Aquestes funcions RRM identificades per LTE són proposades per 

l’estàndard però únicament les mesures i les interfícies necessàries per executar-les, no 

els seus algoritmes. Això dóna cert joc a que s’hagin estudiat diferents propostes per 

aquestes funcions.  

Totes aquestes funcions estan situades als eNB, és a dir, que estan distribuïdes pels eNB 

de la xarxa. Tot i això, no significa que entre ells no es puguin comunicar ni que estiguin 

coordinats. Les funcions RRM contemplades per LTE són [2] (pàg. 327-329): 

 Control d’admissió ràdio 

 Control de serveis portadors ràdio 
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 Scheduling de paquets 

 Inter-cell Interference Coordination 

 Control de mobilitat 

 Balanceig de càrrega 

 Control de potència 

 Recepció discontínua 

2.2.2. Introducció a les SON 

En relació a les xarxes SON, denominades Self-Organizing Networks, aquestes tenen el 

repte de minimitzar la interacció humana mitjançant la automatització en els elements de 

la xarxa (NE), els sistemes Domain Management (DM) i el Network Management (NM). 

L’objectiu és anar cap a una xarxa plenament monitoritzada en la que s’hagin d’introduir 

regles i no s’hagin de configurar els elements manualment, tasca que assumirà la xarxa a 

partir de les regles que la persona introdueixi. El component humà només intervindrà quan 

sigui necessari [3] (pàg. 40). Per arribar a tenir una SON fa falta tenir dos blocs: el sistema 

d’execució dels processos (workflow) per poder automatitzar l’execució de les funcions 

SON i un sistema de polítiques per automatitzar la presa de decisions. El sistema 

d’execució dels processos coordina les diferents tasques i funcionalitats per tal que no hi 

hagi conflictes entre elles.  

Els processos estan orientats a les diferents tasques que es duen a terme durant el 

planejament de la xarxa, la instal·lació i la configuració del nou equipament. Aquesta 

estructura permet categoritzar-ho de la següent manera: 

 Planejament (Planning): En una xarxa que no és SON el operadors de xarxa 

reconfiguren la xarxa per adaptar-se a canvis de capacitat, cobertura, 

comportament i requeriments tècnics. En el temps comprès entre la identificació 

del problema i la implementació és possible que les condicions sobre les que es va 

basar la reconfiguració hagin canviat, per tant, la solució ja no sigui la òptima. 

L’objectiu a llarg termini en una SON és que el planning dels paràmetres ràdio (com 

la potència, inclinació de l’antena, els handovers...), dels paràmetres de la xarxa 

de transport i la integració a la xarxa siguin substituïdes per el sistema SON. 

 Desplegament (Deployment): Comprèn la instal·lació del hardware a l’eNB i la seva 

configuració. Tot i que la instal·lació hardware i la configuració inicial tenen una 

gran component manual, la funcionalitat SON hauria d’involucrar una configuració 

més senzilla i ràpida dels equips nous, l’actualització dels eNB veïns i dels nodes 

de la xarxa afectats. 

 Optimització (Optimisation): La optimització de la xarxa es pot descriure com la 

repetició del cicle de comprovar el comportament de la xarxa, detectar paràmetres 

millorables i optimitzar-los, com per exemple la llista de eNB veïns, el control 

d’interferència entre eNB i HeNB (correspondrien a picocèl·lules), els paràmetres 

de handover, l’optimització del RACH i els paràmetres de QoS. També 

s’encarregaria de optimitzar la quantitat de dades transportades per les interfícies 

S1/X2. L’objectiu d’una SON és aconseguir una simplificació a l’hora de la 

optimització d’aquests paràmetres. 

 Manteniment (Maintenance): L’objectiu en una SON comprèn una gestió més 

intel·ligent de les tasques diàries com extensions de hardware, actualitzacions de 

software, monitorització de xarxes o recuperació i prevenció de fallades [3] (pàg. 

43-47). 
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Per tant, una SON tindria una gestió autònoma, que seria una forma d’abordar l’objectiu 

d’una autogestió dels sistemes de la SON amb la mínima intervenció humana. Dins dels 

sistemes autònoms, en podem distingir diferents nivells segons la seva autonomia. Com 

més alt és el nivell, més alta és la complexitat i més a prop de l’objectiu final està. 

 Nivell 1: bàsica, on els elements del sistema es gestionen manualment. 

 Nivell 2: gestionada, on els sistemes permeten recollir informació d’altres sistemes 

però requereixen configuracions manuals. 

 Nivell 3: predictiva, on tecnologies de reconeixement de patrons recomanen 

accions basades en informació recollida però perquè s’acabin executant 

requereixen la interacció humana. 

 Nivell 4: adaptativa, on el sistema automàticament executa la acció, però 

controlada manualment 

 Nivell 5: autònoma, on un sistema és completament dinàmic i es basa en regles i 

polítiques 

Com hem vist en aquest apartat, una SON és una xarxa gestionada autònomament (en el 

seu objectiu). En aquest tipus de xarxes les seves tasques automatitzades es poden 

classificar en 4 blocs les funcions dels quals són les que s’han estandarditzat pel 3GPP, 

explicat a l’apartat 2.2.4: 

 Autoconfiguració (Self-configuration): aquesta component busca reduir el temps de 

resposta adaptant-se al seu àmbit a mida que canvia. El sistema pot afegir noves 

característiques, elements de la xarxa nous, afegir noves distribucions de software, 

entre d’altres. Algunes de les funcions que es duen a terme són l’auto-connectivity 

i l’auto-commissioning a l’hora de posar en marxa un nou eNB i la configuració 

ràdio dinàmica (Dynamic Radio Configuration) 

 Auto-optimització (Self-optimisation): aquesta component tracta de fer el millor ús 

dels recursos  disponibles amb la premissa que aquests recursos i els seus 

requeriments canvien constantment. Un sistema auto-òptim contínuament estarà 

canviant els paràmetres, elements de la xarxa i subsistemes. Algunes de les 

funcions que es duen a terme són la optimització de la robustesa en mobilitat 

(Mobility Robustness Optimisation), el balanceig de la càrrega per mobilitat i 

l’encaminament de tràfic (Mobility Load Balancing and Traffic Steering), estalvi 

d’energia (Energy Saving), optimització de capacitat i cobertura (Coverage and 

Capacity Optimisation), optimització del RACH (RACH Optimisation), la 

coordinació d’interferències (Interference Coordination) i la optimització del 

paràmetre P0 (P0 Optimisation). 

 Autoremediació (Self-healing): aquesta component tracta d’eliminar problemes que 

es van descobrint, analitzant-los i actuant sobre ells. El sistema identifica i aïlla 

l’element en qüestió per tal que pugui ser reparat o substituït. Per tal que això sigui 

transparent pels usuaris el sistemes autònoms han d’estar dotats de certa 

redundància. Algunes de les funcions que es duen a terme són la detecció de 

cel·les deteriorades (Cell Degradation Detection), la diagnosis i predicció del 

deteriorament de cel·les (Cell Degradation Diagnosis and Prediction) i la 

compensació de fallades de cel·les (Cell Outage Compensation). 

 Autoprotecció (Self-protecting): d’aquesta manera els components s’anticipen a 

intrusions no autoritzades o corrupcions de la informació, així com també una 

monitorització de qui està accedint als recursos [3] (pàg. 55-57). 
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El bloc més interessant de cara a aquest projecte és el d’auto-optimització o self-

optimisation, ja que tracta de veure quina informació podríem extreure dels terminals i com 

podrien nodrir-se les funcions de RRM i les funcions proposades pel 3GPP per aconseguir 

una millor gestió dels recursos, com s’expliquen a l’apartat 2.2.4. 

 

Figura 8: Seccions d’una SON 

2.2.3. Diferències entre RRM i SON 

Com hem pogut concebre, RRM i SON són conceptes semblants però amb diferències 

entre ells. Els dos intenten dotar d’intel·ligència a la xarxa però en diferents escales. 

L’objectiu de les dues metodologies és automatitzar la xarxa per millorar el seu 

comportament amb els mateixos recursos dels que es disposen.  

L’RRM actua a nivell d’eNB o conjunt d’eNBs mentre que una SON estén el concepte 

d’automatització a altres nivells de la xarxa, com a la xarxa d’accés o a la xarxa troncal. 

Un altre criteri que les allunya són la freqüència de les seves actuacions: les modificacions 

que canvien ràpidament (al voltant de l’escala dels milisegons) es considera que són RRM 

mentre que les accions dutes a terme en l’escala del segon o més es refereixen a SON. 

Tot i així, hi ha algoritmes RRM que poden induir a canvis més lentament que el que seria 

normal i passar a ser considerades SON. Una altra diferència en termes d’automatització 

és que una SON té l’objectiu de ser una entitat totalment autogestionada de nivell 5, és a 

dir, amb total autonomia, mentre que una RRM automatitzaria únicament una tasca [3] 

(pàg 226). 

Un exemple de la no estabilitat de la frontera entre els dos conceptes podríem veure’l a la 

funció ICIC: si l’algoritme que decidim implementar es dedica a reduir la interferència entre 

cel·les però únicament comunicant-se amb els seus eNB propers i així distribuint-se una 

part de l’espectre entre elles es consideraria RRM, però si aquesta mateixa tasca la 

assignéssim a un node central que fos el que coordina l’assignació de freqüències a cada 

eNB per cada usuari, podríem considerar-ho una aplicació de SON. 

2.2.4. Casos d’ús de SON 

Vist quin seria l’abast aproximat d’una SON i quines són les funcions que aquesta 

absorbiria, la NGMN va definir una sèrie de recomanacions per la operació eficient de les 
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xarxes SON. Les seves funcionalitats estan agrupades en 10 mòduls. En aquest apartat 

s’explicaran quines són i què comporten: 

 Operació i gestió: L’operador de xarxa tindrà en control de la SON mitjançant la 

implementació de polítiques de control. 

 Minimització de tests de camp (Minimisation of Drive Tests): Els tests de camp 

actualment es fan des de les carreteres i no és possible accedir a segons quins 

llocs on els terminals sí poden perquè una persona hi pot a peu. En una SON, es 

podrien aprofitar les mesures dels terminals automatitzades, permetent tenir més 

mesures de localitzacions més variades i sense la necessitat de haver-ho de fer 

manualment. 

 Optimització del procés de handover: La implementació SON busca reduir la 

freqüència d’efectes no desitjats com trucades perdudes per haver fet el handover 

massa d’hora, massa tard, cap a cel·les equivocades, etc. 

 Balanceig de càrrega (Load Balancing): En el cas que un eNB estigui suportant 

molta càrrega tracta d’utilitzar eNB veïns amb més alliberats per dividir més 

equitativament els usuaris entre l’eNB i els eNB veïns. 

 Estalvi d’energia (Energy Saving): Els elements de la xarxa haurien de tenir dos 

modes, que serien el mode de funcionament normal i el mode d’stand-by. 

D’aquesta manera, remotament es podria commutar d’estat depenent de si, per 

exemple, un eNB té molt poca càrrega i aquesta podria ser absorbida pels eNB 

veïns. 

 Gestió de fallades (Cell Outage Management): Aquesta funció podria dividir-se en 

dos, que serien la detecció i la compensació. En la subfunció de detecció, 

automàticament podrien detectar-se fallades o mals funcionaments. La subfunció 

de compensació hauria de restablir o compensar amb altres cel·les el servei fallit, 

sense degradar-les. 

 Optimització del canal comú (Common Channel Optimisation): Tracta d’optimitzar 

els paràmetres de UL i DL basats en mesures del canal comú des del terminal i la 

xarxa. 

 Interaccions entre HeNB i Macro eNB: Les funcions SON haurien de regular la 

potència transmesa pels HeNB per millorar els nivells d’interferència dels usuaris 

que estan connectats a la Macro eNB. 

 SON a la xarxa troncal: Amb aquesta funció es busca facilitar la configuració del 

desplegament d’eNB des dels nodes troncals, facilitar la instal·lació dels nodes de 

la xarxa troncal i simplificar la distribució de càrrega entre els eNB i la xarxa troncal, 

entre d’altres. 

 Optimització del QoS: Per tal de assolir l’objectiu que els usuaris tinguin un 

throughput alt i un delay baix, la funció de SON podria utilitzar priorització d’usuaris 

agrupant-los per importància o priorització de serveis. 

Com hem dit anteriorment aquests són els punts que la NGMN va proposar però no tots 

ells han estat estandarditzats pel 3GPP. Normalment una estandardització es requereix 

quan la informació necessària per poder implementar aquesta tasca en una SON prové 

d’elements de la xarxa de diferents fabricants. Aquesta és la tasca que la organització del 

3GPP va començar, i aquesta feina es va dividir en 3 grups depenent segons les 

responsabilitats: RAN2, RAN3 i SA5.  

El grup RAN2 es va encarregar del cas de la minimització de tests de camp (MDT). Com 

es veurà en l’apartat 2.3, dins de l’OAM hi ha un mòdul especialment per aquesta tasca. 
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Els drive test són necessaris quan, per exemple, que el nombre d’usuaris amb problemes 

de cobertura és més alt del normal o es detecta un nombre de trucades caigudes excessiu. 

En aquests casos, un gran nombre d’efectius es traslladaven al lloc in situ per prendre les 

mesures adequades, detectar el problema i presentar un informe del que succeïa. S’hi ha 

fet especial focus degut a que implica una quantitat important de despesa perquè fins ara 

era necessari un gran desplegament de personal. Amb la utilització de la funció de MDT, 

aquesta tasca quedarà automatitzada ja que les mesures necessàries que abans les feien 

el personal enviat al lloc de l’anomalia, ara es faran amb els propis equips d’usuari, com 

s’ha explicat en aquest mateix apartat 2.2.4 anteriorment. 

En el grup RAN3 els casos d’ús que tenien com a objectiu resoldre són: 

 Coverage and Capacity Optimisation (CCO) 

 Energy Savings (ES) 

 Interference reduction 

 Automated configuration of PCI 

 Mobility Robustness Optimisation (MRO) 

 Mobility Load Balancing (MLB) 

 RACH (Random Access Channel) optimisation 

 Automatic Neighbour Relation (ANR) Function 

 Inter-Cell Interference Coordination (ICIC) 

Molts d’aquests punts que el grup RAN3 es van proposar resoldre encaixen sobre les 

propostes de la NGMN. A més a més, alguns són més complexes a l’hora de resoldre’ls i 

per això estan en diferents estats: alguns resolts (per exemple la optimització del RACH o 

la relació automàtica entre veïns), altres en millora (per exemple el balanceig de càrrega, 

l’optimització de la robustesa en mobilitat) i altres en suspensió (per exemple la reducció 

d’interferència).  

Per últim, el grup SA5 va treballar d’una forma similar però guiat pels casos d’ús dels 

operadors [3] (pàg. 47-52). 

Com hem vist, l’organització 3GPP ha proposat unes recomanacions per tal de fer més 

eficient una xarxa LTE però, per altra banda, LTE ja té implementades unes funcions RRM. 

Per tant, mitjançant aquestes funcions RRM que l’estàndard LTE ja té implementades, 

podríem aprofitar-les per posar en marxa aquestes recomanacions proposades? Sí, una 

funció RRM podria ser part de la solució en més d’una recomanació com per exemple en 

la d’equilibrar la càrrega de mobilitat (MLB) on podria implementar-se gràcies a les 

funcions de coordinació de la interferència entre cel·les (ICIC) i del control de mobilitat. Per 

tant, la relació entre les funcions RRM i les recomanacions que hauria de seguir una SON 

no és d’un a un, sinó més aviat una relació on cada funció RRM és possible que nodreixi 

la realització de diferents recomanacions de la 3GPP. 

2.2.5. Arquitectura d’una SON 

En aquest apartat explicarem l’arquitectura d’un sistema SON i de quines formes podem 

implementar-la. A la Figura 9 podem veure les diferents localitzacions possibles de les 

funcions SON. 
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Figura 9: Localitzacions possibles de les funcions SON en l’arquitectura OAM d’una xarxa 3GPP 

Les funcions SON les podem localitzar a (ordenat d’un nivell més general a un nivell de 

component): 

 Nivell NM (Network Management): SON centralitzada utilitzant interfícies 

estàndards 

 Nivell DM (Domain Management): SON centralitzada utilitzant interfícies pròpies 

del fabricant. 

 Nivell NE (Network Element): SON distribuïda utilitzant interfícies estàndard o bé 

SON local, sense dependre ni haver de comunicar-se amb altres NE. 

A més a més, també existeixen funcions SON híbrides. En aquest cas, una funció no seria 

implementada en una única localització o també podria ser el cas que la mateixa funció 

s’executi a diferents nivells. 

Una SON serà gestionada utilitzant la arquitectura OAM de la Figura 9, és a dir, 

monitoritzant els resultats de la funció SON en comptes de configurar i monitoritzar el 

comportament dels indicadors de baix-nivell. Les dades que tenen les funcions SON com 

a paràmetres d’entrada estan generades als elements de la xarxa (NE). Per tant, per una 

funció SON distribuïda, les dades han de ser intercanviades entre elements de la xarxa 

(NE). En el cas que fos una funció SON centralitzada, es transferirien dels NE cap al nivell 

DM o bé al NM. Depenent de la funció que es dugui a terme, localitzarem la funció SON a 

un lloc determinat de la xarxa [3] (pàg. 61-65).  

Els criteris que poden condicionar la localització de l’execució de la funció poden ser: 

 L’abast en espai: en el cas de que una funció SON tingui un abast molt gran en 

espai, com podria ser configurar tots els eNB amb un mateix paràmetre, podem 

executar-la a un nivell NM però també seria possible executar-la a nivell de NE ja 

que les dades podrien ser propagades de NE a NE. A més a més, si una funció 

s’ha d’executar molt freqüentment estarà molt més distribuïda que una altra que 

s’executa rarament, que estarà més centralitzada. 

 El temps de resposta que necessitem: cada funció necessita adquirir dades, 

executar-les i requerir configuracions en periodicitats diferents de temps. Depenent 

https://www.upc.edu/ca
https://telecos.upc.edu/ca


   

 26 

d’aquesta periodicitat, la funció podria encaixar més aviat amb una configuració 

d’una funció RRM o una funció SON. 

 L’estandardització o no dels paràmetres: Els paràmetres que han estat 

estandarditzats corresponen a interfícies, com la interfície ràdio o la xarxa d’accés, 

que corresponen a un 10-20% i molts d’aquests es modifiquen diàriament. Altres 

paràmetres específics de cada fabricant han estat no estandarditzats 

expressament perquè els fabricants es poguessin diferenciar i incorporar 

característiques millorades com seria el cas del handover. Altres paràmetres 

interns d’elements de xarxa (que són el 80-90%) rarament es modifiquen després 

de la instal·lació de l’eNB per tant no són objecte de la SON. 

 Presa de decisions: una decisió centralitzada basada en dades recollides dels 

elements de xarxa normalment té una aplicació més directa, en canvi, quan la 

decisió serà distribuïda per molts elements de la xarxa requereix que sigui més 

planejada i controlada. 

2.3. Data Analytics 

En aquest apartat s’explicarà quin efecte té sobre una xarxa LTE l’aplicació de l’anàlisi de 

dades (Data Analytics). L’objectiu amb aquesta millora sobre la xarxa és donar 

automatització sobre les funcions descrites a l’apartat 2.2.4. Com veiem a la Figura 10 

l’OAM es divideix en 4 mòduls i cadascun d’ells s’encarrega d’una tasca en concret, 

referent a l’anàlisi de dades o la presa de decisions després del seu anàlisi. A continuació 

s’explicarà la tasca que duu a terme cada mòdul i com intervé en el procés de l’anàlisi de 

dades: 

 Trace / MDT Management 

Aquesta funció s’encarrega únicament de la recollida de les dades i mesures dels 

equips d’usuari tal com s’ha explicat a l’apartat 2.2.4 quan s’introdueix la funció MDT. 

 

 Management Function 

Seria la funció que s’encarrega de rebre les dades dels eNB. En cas de la xarxa LTE, 

cada eNB envia cap a l’OAM un registre dels esdeveniments que han anat ocorrent 

cada 15 min, així com paràmetres i mesures fetes des dels eNB tals com càrrega, 

interferència, taxa de trucades perdudes, handovers fallits, handovers exitosos, etc. 

 

 Management Data Analytics Function 

Aquesta funció és la que s’encarrega de processar les dades rebudes dels mòduls de 

Trace/MDT Management i de Management Function. Ja que el volum de dades rebut 

és molt gran, aquesta funció les recopila totes per poder tenir quelcom manejable per 

la funció que pren les decisions sobre els elements de xarxa, que seria el mòdul 

anomenat Centralised SON. 

 

 Centralised SON 

Aquesta funció seria el cervell de la SON, on la seva missió és donar ordres a partir 

de les dades recollides sobre la modificació dels paràmetres necessaris perquè la 

xarxa millori respecte a un estat actual o anterior. Pot ordenar modificar els paràmetres 

dels algoritmes RRM (com podrien ser els paràmetres de l’algoritme de decisió de 

quan un terminal ha de fer un handover) i els paràmetres dels eNB (com podrien ser 

la potència transmesa, inclinació de l’antena, freqüència utilitzada, etc.). 
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A més a més, de cara a tecnologies més modernes seria molt interessant utilitzar un 

historial d’escenaris anteriors, les actuacions davant d’aquests i els seus resultats per 

poder predir casuístiques. Per exemple, es podria relacionar un escenari del present 

amb un de semblant que es va presentar en el passat i, a partir dels equips d’usuari 

que hi havia connectats a la xarxa en aquell moment, la actuació que es va dur a terme 

i el seu resultat, imitar l’actuació si va ser exitosa o no implementar aquella 

configuració i provar-ne una altra en el cas que no se solucionés el problema. 

D’aquesta manera no només aconseguim que la xarxa s’autocorregeixi sinó que 

també aconseguim que s’avanci als esdeveniments. Aquest objectiu es pot assolir 

amb diferents algoritmes però una proposta interessant podria ser amb AI (Artificial 

Inteligence – Intel·ligència artificial) o també podria ser possible amb algoritmes ML 

(Maximum likelihood). 

 

 

Figura 10: Esquema d’alt nivell sobre l’intercanvi d’informació en una xarxa SON 

A la Figura 10 també podem observar una visió general de com flueix la informació pels 

diferents mòduls. Les fletxes negres indiquen l’intercanvi d’informació entre l’UE i l’eNB 

que es transmet en un enllaç ràdio estàndard. Les fletxes verdes indiquen un flux de dades 

cap a l’OAM, on la fletxa que surt de l’UE i arriba fins al mòdul de Trace/MDT Management 

representaria les mesures que l’UE fa sobre la xarxa. L’altra fletxa verda, la que surt de 

l’eNB fins a la Management Function, representaria l’entrada dels logs amb les 

estadístiques i paràmetres dels eNB que s’envien cada 15 minuts. Per altra banda, les 

fletxes vermelles indiquen fluxos cap a fora de l’OAM, que representarien les decisions 

preses per el mòdul SON, que s’envien als eNB i als UE per si qualsevol d’aquestes 

elements de la xarxa necessiten canviar alguna configuració. 
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3. Metodologia i desenvolupament del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu fer un símil del que seria la recollida de dades d’una 

SON i veure quin és el potencial que té això en diferents escenaris. Això ho farem 

mitjançant els terminals que hi ha al laboratori i la utilització de l’Amarisoft, amb el que 

crearem una xarxa LTE privada. 

Primerament, s’ha explorat la via d’extreure dades des de l’eNB (és a dir, des de 

l’Amarisoft) amb el que s’alimentaria la Management Function de l’OAM, coneguda a 

l’apartat 2.3. L’Amarisoft guarda en un arxiu un informe de mesures i el registre dels 

paquets que passen per la xarxa, anomenat log. A l’hora de llegir els arxius es va veure 

que la informació que se’n podia obtenir era bastant pobre i no hauria donat lloc a poder 

explorar diferents aplicacions de l’anàlisi d’aquestes dades. Tot i que l’Amarisoft 

proporciona una interfície web per poder veure una anàlisi d’alt nivell de les dades, no era 

suficient ja que només ofereix informació del Throughput, CQI, una llista de terminals 

connectats, entre d’altres mesures bàsiques que es poden veure a la Figura 14. El motiu 

pel qual informi de poques dades podria ser degut a que l’Amarisoft és una empresa 

privada i també està relacionada amb l’aplicació Qualipoc i el programari NQView per fer 

precisament això: l’extracció de paràmetres i mesures. Per tant, lògicament no és un 

objectiu per l’Amarisoft que tota la informació estigui en els arxius del registre. 

Per altra banda, que és per on s’ha desenvolupat el projecte, les mesures que es podien 

recopilar des dels terminals era molt superior. Tot i així, s’ha hagut d’utilitzar el Qualipoc 

per fer les mesures i l’NQView per poder guardar les dades en un format compatible, en 

comptes de fer-ho amb programari lliure. Per tant finalment, la metodologia emprada per 

poder mesurar els paràmetres ha estat utilitzant l’aplicació Qualipoc des dels terminals 

Android del laboratori i el software NQView instal·lat al laboratori de la universitat. A més 

a més, un codi de MATLAB propi ha sigut el que ha permès llegir les dades, treballar amb 

elles i analitzar-les. 

En els següents paràgrafs es parlarà de com s’han llegit, s’han treballat i s’han analitzat 

les dades i amb quin tipus de problemes s’han hagut de bregar. 

3.1. Amarisoft 

3.1.1. Introducció 

L’Amarisoft és un producte comercial que bàsicament es un PC que executa la distribució 

Fedora basada en Linux. La plataforma, anomenada OTS 100, implementa en software 

una estació base LTE (eNB). El PC té les següents característiques [1] (pàg. 23): 

 Processador Intel i7 – 4790 @ 3.6 GHz 

 1 port Gigabit Ethernet 

 500 GB de memòria 

 8 GB de memòria RAM 

El PC genera el senyal en banda base i s’envia a una extensió hardware on es fa la 

conversió de digital a analògic. La targeta que implementa la funcionalitat d’un capçal d’RF 

té les següents característiques [1] (pàg. 23): 

 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 
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 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 

Internament, l’Amarisoft es compon de 5 mòduls software pel seu correcte funcionament i 

configuració. Una resumida explicació de cada mòdul s’explica a continuació: 

 LTE Software eNodeB (LTEENB): Implementa les funcions d’un eNB. Disposa de 

la interfície S1 i suporta cel·les NB-IoT. En el projecte bàsicament configurarà els 

paràmetres d’aquest mòdul per dur a terme les proves amb els terminals. 

 LTE IMS Server (LTEIMS): Un servidor IMS standalone i comprèn l’HSS entre 

d’altres submòduls que no s’han explicat en l’apartat 132.1.1 quan s’ha introduït 

l’estructura de LTE. Aquest mòdul software permet enviar SMS als terminals per la 

interfície SG connectant-se al mòdul software del MME. 

 LTE MBMS Gateway (LTEMBMS): Implementa les funcions de l’element MBMS, 

que proporciona la capacitat de transferir de punt a multipunt continguts broadcast 

i multicast. 

 LTE Core Network (LTEMME): Implementa el MME i disposa de les interfícies S-

GW i P-GW, PCRF, HSS i EIR.  

 LTE Web Interface: Mòdul que permet interactuar amb el sistema. Disposa de dues 

eines: 

o Pàgina web: des d’on podem veure d’una visualment més atractiva la 

representació dels logs generats i obtenir informació sobre els altres mòduls 

en temps real. Podem veure una captura de pantalla de la interfície web a 

la Figura 11. 

o Terminal: des d’on hi podem accedir des de la pàgina web i des del terminal 

de Linux. Ens permet interactuar amb el sistema i modificar paràmetres de 

la xarxa en temps real. A la Figura 14 podem veure una imatge del terminal 

durant el funcionament de l’Amarisoft. 

 

Figura 11: Imatge de la interfície web de l’Amarisoft durant el seu funcionament 
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Per últim, l’empresa comercialitzadora de l’Amarisoft també proporciona targetes SIM que 

inserint-les a qualsevol mòbil, fan que aquest es connecti a la xarxa LTE privada que crea 

l’Amarisoft. 

3.1.2. Configuració 

L’Amarisoft té una estructura d’arxius organitzada per mòduls. Dins de cada carpeta hi ha 

un arxiu de configuració on des d’allà es modificaran tots els paràmetres del mòdul. També 

existeix una altre directori on l’Amarisoft guarda els logs que va generant de execucions 

anteriors. El log de la sessió actual, es troba en una altra ruta on es va escrivint a mesura 

que la sessió de l’Amarisoft avança. A la Figura 12 podem veure un esquema de les rutes. 

 

Figura 12: Organització dels directoris a l’Amarisoft 

Per assegurar una correcta gestió entre tots els estudiants que utilitzen l’Amarisoft, l’arxiu 

de configuració per defecte s’ha substituït per un arxiu que redirecciona a la carpeta de 

cada estudiant, on estan els diferents arxius amb els que ha treballat. Al marxar del lloc de 

treball es deixa l’Amarisoft amb la configuració que té per defecte. 

3.1.3. Utilització 

Per poder recrear escenaris interessants de cara a l’aplicació d’una SON, amb l’Amarisoft 

creem una xarxa LTE privada on amb unes targetes SIMs proporcionades pel fabricant 

introduïdes a qualsevol terminal ens podem connectar a la xarxa. Tal com hem comentat 

en l’apartat anterior, podem extreure les dades que ens proporciona l’eNB mitjançant els 

logs, tot i que no siguin suficientment interessants per les dades que ens proporciona. 

Podem veure un exemple d’un log a la Figura 13. A més a més, mitjançant el terminal i la 

interfície de l’Amarisoft era possible extreure unes quantes dades més però igualment 

insuficients i algunes repetides, com podem apreciar a la Figura 14. 
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Figura 13: Fragment d’un log proporcionat per l’Amarisoft 

 

 

Figura 14: Altres mesures i paràmetres obtinguts des del terminal de l’Amarisoft 

3.2. Qualipoc i NQView 

El Qualipoc és una aplicació que està instal·lada a alguns dels terminals Android del 

laboratori per la pròpia empresa comercialitzadora del Qualipoc. Es tracta un software que 

s’instal·la de forma nativa als terminals que s’interposa en la connexió entre el terminal i la 

estació base. Mitjançant la interfície de l’aplicació permet veure amb un grau de detall 

elevat les configuracions, paràmetres o mesures de les connexions ràdio en qualsevol 

tecnologia. A més a més, permet forçar la connexió a la estació base amb una tecnologia 

específica com és en el nostre cas imprescindible, amb LTE. Addicionalment, també 

permet bloquejar la connexió perquè sigui únicament cap a una cel·la amb un identificador 

concret. Una altra opció per veure les dades que la aplicació ha recopilat és amb el 

software NQView per Windows. Aquest software, també creat per la mateixa empresa 

comercialitzadora del Qualipoc, està instal·lat als ordinadors del laboratori i s’hi pot 
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carregar l’arxiu generat pel Qualipoc. Aquest ens permetrà veure, analitzar o exportar les 

dades extretes. 

Aquest mètode utilitzant el Qualipoc i l’NQView és el que finalment s’ha utilitzat per poder 

fer mesures. El mètode consisteix en recrear un escenari amb diferents terminals dins del 

laboratori però almenys un d’ells ha de ser un dels terminals amb el Qualipoc instal·lat. 

Amb aquell terminal serà amb el que obtindrem les mesures. 

Des del Qualipoc utilitzem l’eina “Jobs” per generar tràfic. Com a norma general tenim 

creada una tasca de descàrrega d’un arxiu de 50 MB des del servidor FTP del laboratori 

que s’executa 2 cops i tot seguit una altra tasca igual però en aquest cas de pujada. Durant 

l’execució dels Jobs és quan el Qualipoc registra totes les variables que és capaç de 

mesurar. Un cop finalitzat el test, connectem el terminal a l’ordinador i exportem l’arxiu 

generat. L’obrirem amb l’NQView i exportarem les dades que el Qualipoc ens ha mesurat. 

Amb l’NQView tenim un perfil creat on hi ha seleccionades totes les variables possibles 

referents a LTE i si és el cas que alguna no s’ha mesurat o amb aquell mòbil no és 

mesurable es descartaria amb el processat posterior. Finalment, l’NQView exporta un fitxer 

CSV amb les mesures i ja no serà necessari dependre de cap programari extern. Com 

hem pogut veure en el procediment, finalment l’NQView només l’utilitzem com a conversor 

del format d’arxiu Qualipoc a CSV, estàndard. Podem veure un exemple d’un fragment 

d’un arxiu CSV a la Figura 15: 

 

Figura 15: Contingut d’un fitxer CSV d’un experiment 

En un principi es va intentar prescindir de l’NQView perquè és un programa comercial no 

lliure, però el format en el que està guardat l’arxiu generat del Qualipoc no permet llegir bit 

a bit ni caràcter a caràcter d’una manera lògica totes les variables així que l’NQView es va 

convertir en una eina necessària. 

3.3. Preprocessament amb MATLAB 

Un cop tenim el fitxer CSV amb totes les mesures de la sessió preses amb el Qualipoc, li 

introduïm l’arxiu com a entrada a un codi de MATLAB, que el llegeix i ens guarda en 

memòria les variables en les que hi ha dades. En la gran majoria dels experiments que 

s’han fet les variables de les quals tenim dades són pràcticament les mateixes amb alguna 

excepció, però exclusivament afecta a variables menors sense gaire rellevància. Es pot 

trobar un detall de les variables mesurades a l’apartat 4.1. 

Les dades s’emmagatzemen de manera que cada mesura té una referència de temps 

relacionada. A la Figura 16 podem veure com a la columna de l’esquerra tenim la 
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referència temporal en segons i a la columna de la dreta tenim la informació d’aquella 

variable en aquell instant. En aquest cas, es tracta de la potència RSRP en dBm. 

  

Figura 16: Dades emmagatzemades d’una variable en 
concret 

Figura 17: Resultat de combinar cronològicament dues 
variables 

A l’hora de relacionar les dades entre elles va sorgir una problemàtica: el terminal no 

estava registrant totes les mesures de forma periòdica. És a dir, que en uns instants de 

temps registrava una part de les variables i en altres instants de temps unes altres, que no 

tenien perquè ser en el mateix ordre, ni en períodes iguals ni les mateixes variables. Això 

provoca que a l’hora de comparar dues variables hem de creuar les mesures de les dues 

amb les seves referències temporals no iguals, que han de ser ordenades cronològicament. 

Això provoca que depenent de les parelles de variables que triem, probablement en una 

referència de temps a la qual d’una variable en tenim dades, de l’altra no en tindrem. Quan 

ocorre això, el MATLAB omple la dada en aquella referència de temps amb NaN, tal i com 

es mostra a la Figura 17. Això no significa que haguem perdut dades, sinó que hi ha 

referències de temps exactes que per una variable en concret no tenim dades. 

Això provoca que a l’hora de representar les dades o buscar relacions entre les variables 

haguem de interpolar dades. S’han estudiat dues formes d’interpolar les dades no 

existents triant parelles de variables per comprovar quina variabilitat provoca cada tipus 

d’interpolació per saber com podria impactar això en els nostres resultats. Les dues formes 

d’interpolació que hem provat han sigut per una banda la interpolació lineal i per l’altra 

suposar que el valor no canvia fins a la propera mesura. Les dades de la Figura 17 

interpolades linealment quedarien com es mostra a la Figura 18 en canvi, si mantenim 

l’últim valor mesurat fins que no tenim una nova mostra ens queda com mostra la Figura 

19. 
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Figura 18: Dades de la Figura 17 interpolades 
linealment 

 

Figura 19: Dades de la Figura 17 considerant l’últim 
valor mesurat 

A tall d’exemple, ho veurem per les variables que es mostren a la Figura 17 que són la 

potència RSRP i el Throughput de baixada. A la Taula 1 veurem quins són els valors 

estadístics que s’obtenen de cada forma d’interpolació tenint en compte només l’enllaç de 

baixada: 

Interpolació lineal Últim valor mesurat 

R = 0.6954 

Recta de regressió: y = 1302.9x + 168950 

R = 0.666 

Recta de regressió: y = 1262.1x + 164320 

Taula 1: Comparació dels resultats estadístics al preprocessament 

Veiem que la diferència de resultats varia al voltant d’un 4 – 5% depenent del mètode que 

utilitzem. Per tant, al ser poca diferència no és excessivament rellevant el mètode utilitzat 

tot i que pot donar lloc a resultats no exactes. Finalment però, no s’utilitzarà la interpolació 

lineal. 

3.4. Anàlisi de les variables 

Un cop ja tenim totes les variables disponibles al Matlab, ja som capaços de relacionar-les 

entre elles i en alguns casos, calcular funcions de probabilitat ajustades a una distribució 

normal amb les corresponents mitjanes i variàncies, com podem veure a la Figura 22. 

Addicionalment, podem mostrar l’evolució de dues variables en el mateix gràfic per 

comparar-les a simple vista, un exemple el podem trobar a la Figura 21. Finalment, també 

podem representar un mapa de punts de la relació de les dues mateixes variables amb la 

seva recta de regressió, com podem observar a la Figura 20, a més a més dels paràmetres 

de la recta. Les representacions de les següents figures s’han fet també amb les dues 

variables de l’apartat 3.3: la potència RSRP i el Throughput en l’enllaç de baixada. 
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Figura 20: Mapa de punts de la relació RSRP – Throughput 
en baixada 

 

Figura 21: Evolució de les dues variables RSRP - 
Throughput en baixada 

 

Figura 22: Distribució i funció de probabilitat normal ajustada de la potència RSRP 
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4. Resultats 

4.1. Paràmetres i dades mesurables 

Mitjançant el codi de Matlab propi mencionat a l’apartat 3.3, les variables de les que el 

Qualipoc ha extret dades han sigut les de la Taula 2. S’han elegit les més rellevants que 

s’han considerat que poden aportar més informació i s’han marcat en negreta i de color 

taronja les elegides per la seva contribució a l’anàlisi posterior. 

16QAM Rate  % MNC PUSCH Throughput kbps 

1 ReTx  % New Data  % PUSCH TX Power dBm 

256QAM Rate  % Num16QAM QCI 

2 ReTx  % Num256QAM QPSK Rate  % 

3 ReTx  % Num64QAM QRxLevMin dB 

3GPP Band Num Contention Failed Rank 1  % 

64QAM Rate  % Num Contention Passed Rank 2  % 

Allowed Access Num CQI 0 Residual BLER  % 

Avg MCS Index Num CQI 1 ReTx Rate  % 

Avg RBs SubFrame Num CRC Pass RSRP dBm 

Avg TB Size B Num Det Cells RSRP Rx0 dBm 

Back Off ms Num Discarded ReTx RSRP Rx1 dBm 

BLER  % Num Meas Cells RSRQ dB 

BSK Rate  % Num New Data RSRQ Rx0 dB 

BWP Index Num Non Tx TBs RSRQ Rx1 dB 

CId Num Pass On First Attempt RSSI dBm 

Config Num RBs RSSI Rx0 dBm 

CP Type Num Recombining RSSI Rx1 dBm 

CRNTI Num Records Sched PDSCH Throughput kbps 

Detected Num Rx Antennas Scheduled Throughput kbps 

DL BW MHz Num TBs SINR Rx0 dB 

DL EARFCN Num Tx SINR Rx1 dB 

DL Frame TimingOffset NumCarriers SIntraSearch dB 

EARFCN NumQPSK SNonIntraSearch dB 

FER  % NumRetrans1 SRxLev dB 

Init Power dB NumRetrans2 Step Size dB 

Max Attempts NumRetrans3orMore Sum TB Data B 

Max Num Layers P Max dBm TAC 

Max RBs SubFrame Passed First  % TB Rate 

Max TB Size B Pathloss dB Timing Advance 

Max UE Tx Pwr dBm PCI Transmission Mode 

MCC PDSCH Throughput kbps UL BW MHz 

Min RBs SubFrame PLMN ID UL EARFCN 

Min TB Size B PRACH Tx Power dBm UL Frame Timing Offset 

 PUCCH TX Power dBm  

Taula 2: Conjunt de variables d’LTE mesurables amb el Qualipoc 
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A continuació es detallen les definicions que el Qualipoc proporciona en el seu manual de 

les mesures de la Taula 2 que s’han considerat rellevants [4]:  

 16QAM Rate %: Número de TB codificats en 16QAM. 

 1 ReTx %: Número de TBs que han rebut l’ACK a la retransmissió. 

 256QAM Rate %: Número de TBs que utilitzen 256QAM. 

 2 ReTx %: Número de TBs que han rebut l’ACK a la segona retransmissió. 

 3 ReTx %: Número de TBs que han rebut l’ACK a la tercera retransmissió. 

 64QAM Rate %: Número de TBs que utilitzen 64QAM. 

 Avg MCS Index: Mitjana de l’index MCS dels TB transmesos. 

 BLER %: Block error rate, ràtio de TB que no han rebut l’ACK correctament. 

 BSK Rate %: Número de TBs que utilitzen BSK. 

 Num CQI 0: Mitjana del CQI de les samples 

 Num Retrans 1: Nombre de retransmissions reconegudes amb ACK transmeses 

un cop 

 Num Retrans 2: Nombre de retransmissions reconegudes amb ACK transmeses 

dos cops 

 Num Retrans 3 or more: Nombre de retransmissions reconegudes amb ACK 

transmeses tres cops 

 Num RBs: Nombre de RBs assignades per TBs 

 Num TBs: Nombre de Transport Blocks transferits 

 PDSCH Throughput kbps: Throughput de baixada mesurat després de restar les 

TBs que no han estat reconeguts amb l’ACK. 

 PUSCH Throughput kbps: Throughput de pujada mesurat després de restar les 

TBs que no han estat reconeguts amb l’ACK. 

 PUSCH TX Power dBm: Potència de transmissió al PUSCH 

 QPSK Rate %: Número de TBs que utilitzen QPSK. 

 RSRP dBm: Reference Signal Received Power. Mitjana lineal de la potència de les 

senyals de referència específiques de la cel·la. 

 RSRQ dBm: Reference Signal Received Quality. La ràtio N*(RSRP/E-UTRA 

Carrier RSSI), on N són el nombre d’RBs de la portadora de E-UTRA de l’ample de 

banda de la mesura del RSSI. 

 RSSI dBm: Reference Signal Strength Indicator. Mitjana lineal de la potència total 

rebuda observada a certs símbols de subtrames de mesura OFDM. 

 Sched PDSCH Throughput kbps: Throughput mesurat com bits enviat en l’enllaç 

DL. 

 Timing Advance: Valor del Timing Advance en µs. 

4.2. Escenari inicial 

En aquest apartat analitzarem les mesures recollides en 3 escenaris, de forma global. 

L’objectiu d’aquest escenari és conèixer quines variables ens informa del Qualipoc i fer 

una tria pels propers experiments. D’aquesta manera es podran veure quines variables 

tenim, quines comparacions interessants poden haver i quines possibles conclusions se’n 

podrien extreure. 

Aquests 3 escenaris consisteixen en tenir un mòbil amb el Qualipoc instal·lat que tota 

l’estona fa el mateix moviment: va des de l’estació base fins a fora del laboratori en línia 

recta. Durant l’experiment, en el primer període transmetem dades en l’enllaç de baixada 
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i en la segona meitat transmetem dades en l’enllaç de pujada. Depenent de l’experiment 

tenim altres mòbils a la xarxa: 

 Experiment 1: no hi ha més terminals connectats 

 Experiment 2: hi ha 2 terminals descarregant un arxiu gran des de prop de l’estació 

base 

 Experiment 3: hi ha 2 terminals descarregant un arxiu gran movent-se pel laboratori 

Entre aquests 3 escenaris compararem les diferents mesures, veurem la influència de les 

diferències entre cada escenari i s’exposaran les diferents conclusions que en podríem 

treure o en quins casos ens podria proporcionar alguna informació rellevant. En cada 

comparació entre variables s’adjuntaran com a mínim una correlació de les dues variables 

i la seva evolució en el temps. 

4.2.1. RSRP vs RSSI 

  

Figura 23: Comparació entre la RSRP i la RSSI 

Degut a que en els 3 escenaris les figures són similars, només s’ha inclòs una d’elles 

perquè les altres dues no aporten informació extra. Podem observar que aquestes dues 

mesures tenen una correlació molt alta i que pràcticament evolucionen de la mateixa forma. 

Per tant podem concloure que la connexió ha tingut una interferència constant, o sigui que 

el senyal no ha perdut qualitat degut a factors externs. Més endavant, a l’apartat 4.3.1, es 

pot veure un cas on la interferència no és constant. 

En aquest experiment estem utilitzant mòbils, però també podria ser el cas que una estació 

base estigués servint a un usuari fixe (FWA) com podria ser una connexió d’internet a una 

llar. D’aquesta manera, si es veiés que la RSRP segueix l’evolució de la Figura 23 

significaria que el comportament no és l’esperat, ja que hauria de ser més o menys 

constant. Suggeriria que cal analitzar què està passant en aquest enllaç. 
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Figura 24: Distribució dels valors de RSRP suposant el cas d’un usuari FWA 

En aquest cas, veiem com els valors de la potència RSRP no s’ajusten a cap distribució 

normal i el seu rang es massa gran com per considerar-se variacions naturals de les 

condicions de propagació. 

4.2.2. PDSCH Throughput vs CQI 

  

Figura 25: Comparació entre la velocitat de descàrrega en l’enllaç de baixada i el CQI 

En aquest cas només hem tingut en compte el període on estem transmetent dades en 

l’enllaç de baixada, ja que sinó estaríem relacionant valors irreals de CQI amb Throughput 

0. El que seria esperable en aquest experiment és que la pendent de la recta de regressió 

sigui positiva, és a dir, que com més alt sigui el CQI, més throughput hauríem de mesurar. 

Lògicament, els terminals que tenen assignats un CQI més alt es considera que tenen 

unes condicions més bones que altres que tenen un CQI més baix.  
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4.2.3. RSRP vs TA 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 26: Comparació entre la RSRP i el Timing Advance 

En la Figura 26a veiem com els valors de Timing Advance petits (0.52 µs) s’han adjudicat 

quan hi havia potències RSRP millors, dels -112 dB cap amunt; valors mitjans (1.04 µs) 

s’han adjudicat quan hi havia potències de -128 dB fins aproximadament a -95 dB; i els 

valors més grans (1.56 µs) a les potències per sota de -115 dB. En un escenari on l’estació 

base i el terminal tenen LoS, els resultats serien aproximadament els que veiem a la Figura 

26 on per potències baixes significa que el terminal està lluny i per tant, tenim un Timing 

Advance alt. Un usuari com el descrit i també els terminals de l’experiment de la Figura 

26b, tenen la pendent de la recta negativa. Si tenim un Time Advance baix però rebem 

poca potència RSRP podríem concloure que per exemple, que estan dins d’un edifici i la 

recta de regressió ja no té perquè ser de pendent negatiu. 

En qualsevol dels casos, gràcies al TA podem deduir la distància aproximada a l’eNB dins 

del seu radi de cobertura. En el cas de l’Amarisoft no aplica ja que el radi de la cel·la és 

molt petit i els resultats no tenen gaire sentit. En un cas d’implementació real, només es 

podrà aplicar en cel·les on el radi sigui suficientment gran perquè com a mínim hi hagi un 

canvi de TA (el primer canvi és aproximadament als 80 metres). En casos on la càrrega 

d’eNB sigui alta, un usuari amb un TA alt i un RSRP baix (o sigui que està lluny) podria ser 

decidit per executar-li un handover i que es connecti a una altre eNB.   
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4.2.4. RSSI vs MCS Index 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 27: Comparació entre la RSSI i l’índex MCS 

Aquestes dues variables lògicament haurien d’estar molt relacionades, és a dir, per RSSI 

alts hauríem de tenir índexs MCS alts i per nivells de RSSI més dolents, índexs de MCS 

més baixos. La seva recta de regressió per tant tindrà pendent positiva tot i que la forma 

que dibuixen els punts és més asimptòtica, ja que el màxim valor de MCS assignable a 

LTE és 28 [5]. Una relació entre aquestes dues variables que no dibuixi un resultat 

semblant a aquest podria fer pensar que l’assignació dels MCS als usuaris no s’està fent 

correctament, sigui per un mal funcionament del distribuïdor de recursos ràdio (scheduler) 

o per culpa d’algun altre factor extern, com podem veure a l’experiment de la Figura 30 on 

la interferència fa que la relació entre l’índex MCS i la RSSI no sigui aquesta. 

En el cas que ens ocupa, en el que estem fent proves amb terminals mòbils, la relació 

índex MCS-RSSI que s’ha exposat és lògica. Tot i així, en referència als dispositius que 

utilitzaran la opció NB-IoT de LTE, necessitaran transmetre dades periòdicament però la 

velocitat pot ser no significant i de cara a l’estalvi d’energia es podrien assignar índexs 

MCS baixos a aquest tipus de dispositius. Per tant, la tendència descrita en els gràfic de 

la Figura 27b podria no mantenir-se. 
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4.2.5. UL Throughput vs TBs 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 28: Relació entre la velocitat de pujada i el nombre de bits en el Transport Blocks 

Amb aquesta relació de variables el que es pretén és deduir quan les condicions de la 

connexió estan empitjorant o millorant a partir de les dades de tràfic i dels bits assignats 

en els Transport Blocks. A la Figura 28b, es poden diferenciar 3 núvols de punts: el grup 

més nombrós correspondria a valors on les condicions estan sent bones o acceptables i 

per tant, en aquests casos s’estarà utilitzant un índex MCS alt i el thoughput pot ser alt, ja 

que s’estan utilitzant ràtios de dades partit per redundància més alts que respecte altres 

escenaris, com l’exposat a continuació. En canvi, al gràfic de la Figura 28a, entre els 

segons 77 i 95 aproximadament es pot veure que la velocitat de pujada ha disminuït 

considerablement (coincideix quan el terminal estava en el punt més llunyà des de 

l’Amarisoft). Allà veiem que pel mateix nombre de bits assignats en els Transport Blocks 

s’envia menys tràfic. Els punts generats a la Figura 28b en aquest període correspondrien 

al núvol de punts situat a la part superior esquerra. La generació de diferents núvols de 

punts porta a concloure que s’estan duent a terme canvis notables de les condicions de 

propagació i que, per tant, el tràfic es vegi reduït. Per últim, en el núvol de baixa densitat 

on només apareixen 5 punts (els outliers) s’identifiquen amb els períodes on no s’envien 

dades i per tant, no es dediquen Transport Blocks tan grans i conseqüentment la velocitat 

de l’enllaç baixa. 

Les variables i les relacions observades en aquest apartat són molt interessants en els 

experiments explicats en l’apartat 4.3 però independentment de les funcions que puguin 

alimentar, també podrien fer-ho pel mòdul de Minimisation of Drive Tests. Captant i 

emmagatzemant algunes d’aquestes variables enviades constantment pels terminals 

mòbils com per exemple la RSRP o la RSSI, podrien ser utilitzades per saber la qualitat 

de la connexió des dels equips d’usuari connectats a una determinada cel·la en cas 

d’avaria o funcionament anòmal, substituint així el costós desplegament de personal pel 

territori per dur a terme aquestes mesures. A més a més, també es podrien aprofitar les 

mesures de totes les cel·les que el terminal rep i així fer créixer el potencial d’aquesta eina 

millorant la funció Automatic Neighbor Relation. Malauradament l’NQView només exporta 

cap al fitxer CSV la RSRP i la RSRQ de la cel·la servidora i per tant, no s’ha pogut 

comprovat aquesta utilitat. 
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4.3. Aplicacions de casos d’ús a una SON 

En els subapartats següents ens centrarem en aspectes concrets que una SON pretén 

solucionar, on en cada apartat aporta una solució possible en alguna de les seves funcions. 

En cadascun d’ells s’analitzarà un o dos experiments fets al laboratori per recrear 

situacions on les funcions SON podrien ser útils en un cas real. 

4.3.1. Interference reduction 

Es tracta d’un cas on un terminal està connectat a una xarxa comercial i tenim un altre 

terminal connectat a la xarxa LTE privada de l’Amarisoft a la mateixa freqüència. El 

terminal connectat a la xarxa comercial es connecta a la freqüència corresponent mentre 

que el terminal connectat a la xarxa de l’Amarisoft està a una altra freqüència, la EARFCN 

3350 [6] amb un ample de banda de 5 MHz. La xarxa de l’Amarisoft la configurem amb 

aquest ample de banda perquè amb amples de banda més alts bloquejava totalment la 

comunicació del terminal connectat a la xarxa comercial.  

Les mesures realitzades amb el Qualipoc han estat fetes amb el terminal connectat a la 

xarxa comercial, ja que necessitàvem un terminal que estigués forçant la connexió en LTE 

a una torre en concret perquè al detectar alts nivells d’interferència automàticament 

canviava d’eNB, i aquesta connexió forçosa és duta a terme amb el Qualipoc. En 

l’experiment, el terminal connectat a la xarxa comercial no generarà tràfic, és a dir, no durà 

a terme cap descàrrega de cap arxiu. L’experiment es divideix en 5 fases: 

 1a fase: Tenim únicament un terminal connectat a la xarxa comercial. 

 2a fase: Situem l’Amarisoft a la mateixa freqüència que el terminal de la xarxa de 

comercial. 

 3a fase: Amb el terminal connectat a l’Amarisoft, creem tràfic en l’enllaç DL 

 4a fase: Desconnectem el terminal connectat a l’Amarisoft, per tant, mateixa 

situació que en la 2a fase. 

 5a fase: Desconnectem la xarxa de l’Amarisoft, per tant, mateixa situació que la 1a 

fase. 

El que estem fent és introduir interferència entre la comunicació del terminal amb l’estació 

base de la xarxa comercial. Això podria ser detectable des de l’eNB com podem veure a 

la Figura 29, ja que la potència RSRP, que és únicament la rebuda de la cel·la servidora 

es diferencia clarament de la RSSI, que té en compte la potència rebuda de la cel·la 

servidora i de les no servidores, la interferència del canal adjacent, el soroll tèrmic i en 

aquest cas, també de la cel·la d’Amarisoft.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 29: Comparació entre l’RSRP i la RSSI 

Podem identificar clarament les 5 fases de la prova a la Figura 29a, on:  

 Des de l’inici fins al segon 48 estem a la fase 1, on la RSSI es manté 

aproximadament als nivells més baixos 

 Fins al segon 78 a la fase 2, on es veu que el valor mitjà de la RSSI augmenta 

respecte el de la fase anterior 

 Fins al segon 115 a la fase 3, on la RSSI augmenta clarament i es manté molt 

constant al llarg de la transmissió de l’arxiu des de l’altre terminal 

 Fins al segon 142 a la fase 4, on tornem a tenir uns nivells similars de RSSI als de 

la fase 2 

 Fins al final a la fase 5, on es recuperen uns valors de la RSSI aproximadament 

similars als de la fase 1. 

A més a més, una altra forma de detectar que està havent més interferència del compte 

seria prestant atenció a la Figura 29b perquè apareixen diferents núvols de punts i, en 

canvi, a la Figura 23b es dibuixa clarament una recta, que en el cas d’aquest experiment 

no es manté. Això és degut a que cada núvol de punts que es crea, que representa un 

grup de associacions de RSRP a RSSI amb valors similars, per exemple, el núvol que 

apareix a la part superior central de la Figura 29b representaria la fase 3 de l’experiment 

quan es nota més l’afectació de la interferència, en el moment que estem creant tràfic amb 

el terminal connectat a l’Amarisoft. 

Unes altres mesures que també podrien portar a sospitar que la connexió estaria fallant 

seria l’evolució de la RSSI i de l’índex MCS assignat. En aquest cas la gràfica de l’evolució 

de les dues variables i la seva correlació quedarien com el representat a la Figura 30. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 30: Comparació entre la RSSI i l’índex MCS afectat per interferència 

Com podem apreciar a la Figura 30b, la recta de regressió calculada no té sentit ja que té 

una pendent negativa. Lògicament se li haurien d’assignar als RSSI més alts a índexs 

MCS més alts però no és el cas en aquest experiment. També hem de considerar que en 

el cas que ens ocupa, a la Figura 30a, el valor mitjà de l’índex MCS és més baix que el de 

la Figura 27a i això podria ser degut a que no estem generant tràfic i l’operadora comercial 

no li ha assignat un MCS coherent, per tant, no seia concloent. 

Com que l’experiment comentat en aquest apartat no genera tràfic sinó que es basa només 

en la senyalització, s’ha cregut interessant afegir el component de tràfic de dades per 

poder observar més indicis de interferència de cara a una decisió de la SON. Per aquest 

experiment s’ha buscat un punt dins del laboratori què estigués al límit de no tallar-se la 

connexió amb la xarxa comercial per així poder veure apreciar els efectes. L’experiment 

és el mateix però ara el terminal connectat la xarxa comercial està descarregant dades. 

Ara però, els temps de cada fase són: 

 1a fase: inici – segon 30 

 2a fase: segon 30 – 75 

 3a fase: segon 75 – 135 

 4a fase: segon 135 – 180 

 5a fase: segon 180 - final 

Per una banda, a la Figura 31a  podem diferenciar les fases de l’experiment de forma 

similar a la que s’ha fet a l’experiment immediatament anterior, sense tràfic. Un fet 

destacable és que la RSSI a la fase 3 té un moment on és superior a la mitjana però no ho 

podem relacionar amb el fet que la descàrrega s’estigui duent a terme ja que el valor no 

és constant en tot el període. El que sí que es pot deduir és que a causa de l’increment de 

la interferència, el control de potència de la cel·la de la operadora comercial actua. En 

conseqüència, rebem una RSRP més alta i a l’haver-se augmentat la potència del senyal 

i la potència de la interferència es justifica que la RSSI no variï tant com en la Figura 29, 

quan s’introdueix la interferència al canal. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 31: Comparació de a) RSRP i RSSI; b) Throughput de l’enllaç de baixada i l’índex MCS 

A la Figura 31b es pot apreciar com hi ha moments de la fase 2 on no hi ha tràfic de 

baixada i s’observa una disminució de l’índex MCS. Tot i això, des de l’estació base de la 

xarxa comercial s’intenta transmetre informació perquè com es pot veure a la Figura 32a 

el nombre de retransmissions no és zero, per tant significa que s’intenta enviar informació 

però el terminal no ho rep correctament per culpa de la interferència i demana 

retransmissions. El nombre de retransmissions total representat a la Figura 32a és una 

mesura indirecta, és a dir, està calculada amb la suma del nombre de retransmissions 

fetes una vegada, el nombre de retransmissions dobles i el de triples. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 32: a) Comparació entre el nombre de retransmissions total i la potència del senyal de l’enllaç de 
pujada del canal PUCCH; b) Nombre de bits assignats als Transport Blocks 

Si observem el nombre de retransmissions de la Figura 32a veiem que durant la fase 3 

n’hi ha menys que a les fases 2 i 4. Per intuïció hauria de ser al contrari ja que la 

interferència és superior. L’explicació que hi ha darrere és que el nombre de Transport 

Blocks assignats per transmetre és menor com es pot veure a la Figura 32b i en 

conseqüència, les dades retransmeses són menors perquè se n’han enviat menys. 
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Per últim, en referència a la potència de transmissió del canal PUCCH, s’observa com a la 

fase 3 de l’experiment pren els seus valors més alts, oscil·lant a -5 dBm. Durant la fase 1 

i 5 els valors són els més baixos, -15 dBm. Això també podria ser un indicatiu juntament 

amb la RSSI que alguna cosa està fallant en la connexió, que amb la mesura del RSSI es 

podria concloure que seria a causa de les interferències. 

En resum, totes aquestes mesures d’aquest experiment estarien centrades en les funcions 

d’Interference Reduction però també podrien ser aplicables a ICIC. En un altre escenari 

on no només seria un terminal el que estaria reportant mesures d’una interferència molt 

alta i altres paràmetres que ho han indicat en aquest apartat, sinó que en serien un nombre 

significatiu, es podria donar una alerta al sistema central. Per exemple, moments abans 

de començar a rebre símptomes d’alta interferència es podria haver dut a terme una acció 

de canvi d’inclinació d’una antena d’un eNB pròxim que inesperadament està causant 

interferència als usuaris afectats. Tenint una localització més o menys precisa d’on estan 

aquests terminals dins del radi de l’eNB, amb l’ajuda del paràmetre Time Advanced com 

està exposat a l’apartat 4.2.3, la centralised SON podria concloure que l’efecte no desitjat 

de l’augment dels nivells d’interferència hagi sigut a causa del canvi d’inclinació a l’antena 

de l’altre eNB i, per tant, decidir revertir el canvi o bé prendre la decisió de canviar algun 

altre paràmetre d’algun altre eNB com podria ser la redistribució de les freqüències 

assignades als usuaris dels eNB afectats. Es diu que també podria ser part de la funció 

d’ICIC, ja que en aquesta solució es veu involucrada la comunicació entre cel·les per poder 

reduir la interferència rebuda pel terminal. 

4.3.2. Coverage and Capacity Optimisation 

Aquest experiment consisteix en recrear un mateix escenari 3 cops, amb un scheduler 

diferent en cada escenari. L’Amarisoft té configurats 3 schedulers [7] (pàg. 31): Round 

Robin, Proportional Fair i Maximum Throughput. Cada escenari estarà compost de 5 

proves, en les quals hi participen 2 terminals. En cadascuna d’elles el que es farà serà 

crear tràfic en l’enllaç de pujada i de baixada.  

 Terminal 1 Terminal 2 

Prova 1 

(referència propera) 
A prop de l’estació base Desconnectat 

Prova 2 

(referència llunyana) 
Lluny de l’estació base Desconnectat 

Prova 3 A prop de l’estació base A prop de l’estació base 

Prova 4 A prop de l’estació base Lluny de l’estació base 

Prova 5 Lluny de l’estació base Lluny de l’estació base 

Taula 3: Explicació de les proves de l’experiment sobre els schedulers 

A partir dels escenaris obtinguts, les proves 1 i 2 seran amb el que compararem la resta, 

ja que en aquestes dues els terminals estan en sols a la xarxa. Les proves 3, 4 i 5 seran 

les que es compararan amb les dues primeres i es detallaran les diferències observades 

entre els schedulers i com aconsegueixen assolir el seu objectiu o no. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 33: Comparació entre l’assignació de PRB en l’enllaç de baixada en: a) les proves 1 i 2. b) la prova 3, 
on estan els 2 terminals propers 

Respecte a les assignacions de recursos ràdio, a la Figura 33a es pot comprovar com tant 

si el terminal està a prop o lluny sol, se li assignen el màxim nombre de PRB possibles. En 

el cas de les proves 3, 4 i 5 a la Figura 33b, es pot comprovar com l’scheduler decideix 

donar més PRB a un usuari que a l’altre durant un període curt de temps però 

posteriorment compensa a l’altre donant-li més PRB sense, de moment, distingir el tipus 

d’scheduler que s’està utilitzant. En el cas per la prova 3 s’involucren 2 terminals 

connectats a prop i es pot apreciar com clarament es produeixen les compensacions de 

PRBs. A la Figura 34, veiem com amb dos schedulers diferents i en proves diferents (prova 

4 en Round Robin a la Figura 34a i prova 5 en Proportional Fair a la Figura 34b) es 

reparteixen de la mateixa forma, és a dir, s’aprecien els pics i les valls. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 34: Comparació entre les PRBs de dos proves, un amb un terminal a prop i l’altre lluny; l’altra prova 
amb els 2 terminals lluny 

Tot i així, com és natural, el Throughput canvia. Quan el terminal està proper a l’estació 

base, com a la prova 1 de referència, obtenim un Throughput d’aproximadament 75 Mbps; 

mentre que amb el terminal llunyà, a la prova 2 de referència, obtenim uns 35 Mbps. Tot i 
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així, si comparem el Throughput del terminal de la prova 2 amb el Throughput del terminal 

llunyà de la prova 4 podrem veure que és lleugerament superior, com es pot apreciar a la 

Figura 35a. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 35: Comparació del Throughput i de l’índex MCS entre la referència del terminal llunyà (prova 2) i el 
terminal llunyà de la prova 4. 

Això és degut a que per estadística, en aquell moment el canal era millor que en l’instant 

de la prova 2 i per tant, s’ha vist superat en el moment de la prova 4. Això es pot demostrar 

visualitzant l’assignació de l’índex MCS que fa l’Amarisoft en aquell terminal al voltant 

d’aquells segons, com podem veure a la Figura 35b. 

Per tant, veiem que els 3 schedulers es comporten de formes bastant similars en referència 

al repartiment de les PRB, però el Throughput canvia, a més a més per les condicions 

canviants del canal, per l’assignació de l’índex MCS.  

Per últim, en el cas de l’scheduler configurat amb Maximum Throughput sí que es veu amb 

claredat que la seva forma de maximitzar el Throughput és assignant un índex MCS més 

alt, és a dir, assignar unes modulacions més altes per transmetre més bits. A la Figura 36 

es representen, amb dos schedulers diferents, les comparacions de l’índex MCS assignat. 

Per una banda a la Figura 36a està representat amb l’scheduler del Proportional Fair el 

terminal de referència llunyà (prova 2) i per l’altra un dels terminals llunyans de la prova 5. 

A  la Figura 36b està representat el mateix però amb la configuració Maximum Throughput. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 36: Comparació dels índex MCS amb la referència llunyana i el terminal llunyà a la prova 4 amb la 
configuració de l’scheduler a) Proportional Fair; b) Maximum Throughput 

Per donar per acabat l’experiment, les observacions d’aquests paràmetres serien útils per 

nodrir la funció Coverage and Capacity Optimisation, especialment de cara a la millora de 

la capacitat. El comportament de les configuracions d’scheduling dutes a terme permetria 

tenir un feedback directament des dels terminals per comprovar si els canvis en la 

configuració han tingut un impacte positiu o negatiu sobre els usuaris. Gràcies a aquestes 

avaluacions de les configuracions es podria anar reconfigurant l’algoritme d’scheduling per 

poder optimitzar la capacitat. A més a més si el mòdul encarregat de recollir les dades les 

enviés al mòdul SON, aquesta reconfiguració podria passar a ser automàtica de manera 

que els resultats serien més òptims que no pas els que un operari podria aconseguir i, a 

més a més que el temps d’acció-reacció des que es reben les dades fins que hi ha un 

canvi a la configuració podria ser molt més curt, dotant la configuració de l’scheduler amb 

molta més flexibilitat. 

4.3.3. Mobility Robustness Optimisation 

En aquest apartat durem a terme un experiment que consisteix en generar tràfic de 

descàrrega en dos terminals a la vegada: un d’ells es troba al costat de l’estació base i 

l’altre lluny de l’estació base en un punt NLoS, a prop del límit de l’abast de la cobertura 

de l’Amarisoft. L’experiment s’inicia amb la generació de tràfic per part de l’equip d’usuari 

que està lluny de l’estació base i al segon 57 s’inicia el tràfic del terminal que està situat a 

prop de l’estació base. Posteriorment, al segon 100 s’inicia el tràfic un segon terminal situat 

al costat del proper. 

Amb aquesta prova es pretén examinar com es comporten els terminals al límit de la zona 

de cobertura davant del funcionament de l’scheduler a partir de les mesures que el terminal 

pot proporcionar. Com s’ha anomenat en l’experiment de l’apartat 0, el funcionament intern 

de l’scheduler no es troba a les especificacions de l’Amarisoft i només detalla que la 

configuració es pot ajustar amb un paràmetre que permet triar entre 3 opcions. En aquest 

experiment l’scheduler no ha estat especificat en la configuració de l’Amarisoft, per tant, 

utilitzarà l’algoritme de Proportional Fair. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 37: Comparació del Throughput en l’enllaç de baixada amb a) l’RSRP, b) el nombre de PRB per 
període de mesura 

En primer lloc, observarem com es comporta la configuració Proportional Fair. Com podem 

veure a la a la Figura 37a, en el moment que un terminal comença a transmetre (segons 

57 i 100 aproximadament) es pot observar que la potència RSRP augmenta de cop, tot i 

que després no es manté en un valor superior i es queda aproximadament al valor mitjà 

anterior. 

Respecte la assignació de recursos ràdio als terminals, a la Figura 37b veiem com en 

aquest cas al principi de l’experiment l’assignació de PRBs és constant excepte en una 

vall situada en els segons 30-40 (aproximadament 12500 PRB assignades en cada 

període de mesura), on coincideix amb la mínima recepció de RSRP. Per tant veiem com 

davant d’una recepció massa dolenta de potència de la cel·la on, a més a més, se li arriben 

a assignar índexs MCS entre 0 i 1, decideix no dedicar-li recursos. Quan el primer usuari 

proper a la estació base comença a generar tràfic, el valor del les PRB assignades és 

aproximadament una mica superior a la meitat de les que tenia l’usuari llunyà al principi de 

l’experiment (aproximadament 7500), per tant podria ser que l’algoritme d’scheduling 

decidís assignar una quantitat lleugerament superior a la meitat dels recursos que tenia 

abans com a forma de “fairness”, ja que l’usuari proper té millors condicions de recepció. 

En generar tràfic el tercer terminal, l’algoritme actua de forma similar. També hem de 

considerar que altres possibilitats de “fairness” podrien ser possibles, com per exemple 

que sigui depenent de l’estat del buffer dels terminals connectats però malauradament 

aquesta hipòtesi no la podem contrastar ja que el Qualipoc no ens proporciona aquesta 

dada. 
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Figura 38: Comparació del Throughput en l’enllaç de baixada amb la mitjana de l’índex MCS 

En tercer lloc, a la Figura 38 podem observar que comparant el Throughput de baixada en 

el moment que hi havia un terminal proper i un llunyà amb el moment que hi havia 2 

terminals propers i un llunyà, el terminal llunyà seguia rebent aproximadament el mateix 

flux de tràfic amb menys recursos ràdio. Això és possible ja que, si observem l’índex MCS 

assignat al mòbil llunyà veiem com quan es connecta el segon terminal proper, la 

tendència d’assignació de l’índex MCS augmenta.  

Per finalitzar, en aquest experiment hem involucrat un terminal que rebia bé el senyal de 

la xarxa i també un altre es situava a prop del límit de cobertura. Aquestes mesures i 

comparacions fetes en aquest apartat serien útils per la funció de Mobility Robustness 

Optimisation, ja que en un cas on un terminal estigués al límit de cobertura seria molt 

propens a fer un canvi d’eNB. Un exemple de funcionament d’aquesta funció SON seria 

que observant l’evolució de les variables exposades podríem preveure amb certa 

probabilitat si donat un patró, el terminal acabarà fent handover. Al detectar aquesta 

possibilitat la xarxa podria avançar-se i així evitar pèrdues de paquets i que el procés de 

handover fos més transparent per l’usuari, baixant la probabilitat de fallada i baixant el 

nombre de paquets perduts. La solució podria passar per duplicar els paquets que el 

terminal està rebent en el moment del handover cap als eNB destinataris possibles o fins 

i tot, en casos de congestió o Mobility Load Balancing, avançar el handover perquè la cel·la 

destinatària està més descongestionada en diferència a la d’origen. 
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5. Pressupost 

En aquest projecte s’han utilitzat tan components software com hardware. A continuació 

es detallen cadascun dels components, el cost que ha tingut cada component pel 

departament i la seva antiguitat: 

 Amarisoft: comprat el juny del 2016 va tenir un cost de 15.750€. És l’estació base 

implementada en un software que ve instal·lat que s’entrega amb el hardware 

específic, és a dir, el producte inclou un ordinador amb la placa del capçal de RF i 

l’estació base implementada en software 

 Qualipoc i NQView: compost per una llicència de NQView i Qualipoc (que aquesta 

última es pot anar traspassant entre els terminals) amb un cost de 3.500€ per 

terminal amb llicència. El laboratori en disposa de 2. El servei inclou el terminal 

físicament, la modificació del sistema operatiu per la instal·lació del Qualipoc i una 

llicència d’utilització del programa NQView, tant en els ordinadors físicament del 

laboratori com en les màquines virtuals accessibles des de fora de la universitat. 

 Terminals mòbils: El laboratori disposa pels seus alumnes tots els següents 

terminals: dos terminals amb el Qualipoc instal·lat i per tant, no entrarien en el 

còmput de costos de terminals mòbils que serien el Samsung Galaxy S5 comprat 

el juny del 2015, i el Sony XZ comprat al gener de 2018. També disposa de dos 

terminals convencionals sense el Qualipoc que són 2 Huaweis adquirits el març de 

2019. Cadascun d’aquests mòbils de mitjana té un cost aproximat de 250€, que 

són amb els que es fan els experiments. 

 Tarifa de dades amb una operadora comercial: amb la que es fan proves quan es 

volen involucrar estacions bases reals. Es calcula que el cost de la tarifa és 

d’aproximadament 30€/mes, basant-nos en una tarifa comercial actual amb la que 

es pugui consumir una quantitat de tràfic similar. 

 Llicències de software: Per dur a terme el projecte també s’han hagut d’utilitzar 

programes com el Matlab, amb un cost de 800€/any durant 5 mesos; el paquet 

d’ofimàtica de l’Office, amb un cost de 149€; i el sistema operatiu Windows 

necessari per executar l’NQView, amb un cost de 45€. 

A més a més, li hem de sumar els costos de personal. Suposant el sou d’un enginyer júnior, 

9€/h bruts més el 33.2% de la corresponent Seguretat Social, dedicant al projecte en 

mitjana 15 h per setmana durant 19 setmanes que ha durat el projecte, en total té uns 

costos aproximats de personal de 3.420€.  

Per tant, per un equip Amarisoft, 2 llicències de Qualipoc, 4 terminals mòbils, una tarifa de 

dades de febrer a juny i un enginyer júnior treballant en el projecte, el cost total ascendeix 

a 27.347€.  

També hem de tenir en consideració que tots dels components utilitzats en el projecte 

s’utilitzen en altres activitats acadèmiques, tant com en altres estudiants de grau com de 

màster i en activitats d’investigació, per tant aquest no ha sigut el cost íntegre del projecte, 

sinó que s’hauria de repartir en totes les activitats en els que han estat involucrats. 
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6. Conclusions i desenvolupament futur 

Anys després del desplegament de les xarxes 4G, la xarxa vol avançar cap a la 

automatització, és a dir, dotar d’intel·ligència la xarxa per tal de que certes funcionalitats 

es puguin autogestionar. Aquestes funcionalitats inclouen qualsevol de les fases de 

desplegament i funcionament d’una xarxa com serien la configuració inicial durant la 

implantació i la optimització de la xarxa un cop ja està operativa per així aprofitar millor els 

recursos disponibles, millorar el manteniment que se’n fa i així evitar problemes que 

incrementin els costos de manteniment de la xarxa. 

Actualment des dels eNB es duu a terme un enviament de paràmetres i dades recollides 

així com des dels terminals amb certes mesures, però aquest processament i la 

conseqüent presa de decisions no està integrada en l’estàndard. Tot i això aquestes dades 

permeten millorar la configuració de la xarxa però l’objectiu és que sigui un procés més 

automàtic i flexible, que funcioni amb menys supervisió humana. En canvi, cap al 5G sí 

que hi haurà aquesta tendència i la idea és que s’adoptin solucions com la incorporació de 

mòduls específics per processar les mesures rebudes de tots els equips d’usuari, les dels 

eNB i la incorporació de mòduls per avaluar les mesures fetes. 

El projecte s'ha desenvolupat en aquest marc de referència, abordant-lo des d'una 

perspectiva pràctica, fent ús d'equipament com ara l'estació base d’LTE Amarisoft i el 

terminal de recollida de mesures Qualipoc. Aquest enfoc ha permès copsar les dificultats 

que comporta treballar amb equips reals, la necessitat de s’hagin de conèixer fins els més 

petits detalls dels equips per poder-ne fer un ús adequat així com l'esforç que cal en petites 

tasques de processament de les dades que d'altra banda un potser no li donaria 

importància. A la vegada, el fet que l'equip Amarisoft no estigui pensat com a plataforma 

per la gestió de mesures ni tampoc com a element de desenvolupament i/o test d'algorisme 

de RRM/SON, ha comportat certes limitacions en les proves a realitzar. En tot cas, en 

aquest casos s'ha posat l’èmfasi en la vessant funcional i s'ha fet l'exercici de albirar com 

aquests aspectes s’esperen adreçar en el mar dels futurs sistemes 5G. 

Durant la realització del treball s’han recreat una sèrie d’escenaris on l’aplicació d’una 

xarxa intel·ligent podria millorar el seu funcionament. Valorant els resultats obtinguts en 

els experiments i el seu anàlisi, una sèrie de variables han indicat aportar molta informació 

respecte als escenaris recreats, com: la potència de la cel·la, potència de la cel·la més 

interferències, velocitat de descàrrega, indicador de la qualitat del canal, Time Advanced, 

l’índex MCS, el nombre de bits assignats a cada Transport Block, nombre de 

retransmissions, potència utilitzada pel terminal mòbil per transmetre en l’enllaç de pujada, 

el nombre d’RB assignades, entre d’altres variables menys significatives. Amb les mesures 

d’aquestes variables i mitjançant el seu anàlisi o processat s’han trobat evidències per: 

 Poder minimitzar els Drive Tests (tests de camp) per la recol·lecció de mesures a 

causa d’un mal funcionament o anomalia de la xarxa. 

 Treure conclusions sobre la presència d’interferència excessiva 

 Reajustar l’organisme dins de la xarxa que s’encarrega de repartir els recursos 

ràdio per tal d’estar més pròxims a assolir una capacitat òptima 

 Contribuir a millorar el procediment de handover i dels canvis de cel·la perquè 

siguin més transparents per l’usuari. 
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De cara al desenvolupament de futurs projectes, una bona idea seria desenvolupar un 

estudi de les diferents implementacions que podrien formar part del mòdul d’anàlisi de les 

dades rebudes i generació de conclusions. Per exemple, es podrien estudiar quins 

resultats podrien presentar diferents tècniques com la intel·ligència artificial, que tingués 

com a flux d’entrada dades d’eNBs i d’equips d’usuari reals. 
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Glossari 

3GPP Third Generation Partnership Project 

ANR Automatic Neighbour Relation 

BLER Block Error Rate 

CCO Coverage and Capacity Optimisation 

CQI Channel Quality Indicator 

CS Circuit Switched (Domini de circuits) 

CSV Comma-separated values 

DM Domain Management 

eNB evolved NodeB 

EPC Evolved Packet Core 

E-RAB E-UTRAN Radio Access Bearer 

ES Energy Savings 

E-UTRAN Evolved UTRAN 

FTP File Transfer Protocol 

FWA Fixed Wireless Access 

GERAN GSM EDGE Radio Access Network 

GSM Global System for Mobile Communications 

HeNB Home eNB 

HSS Home Subscriber Server 

ICIC Inter-cell Interference Coordination 

IMS IP Multimedia System 

LoS Line of Sight 

LTE Long-Term Evolution 

MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service 

MCS Modulation Coding Scheme 

MDT Minimisation of Drive Tests 

MLB Mobility Load Balancing 

MME Mobility Management Entity 

MRO Mobility Robustness Optimisation 

NaN Not a Number 

NAS Non Access Stratum 

NE Network Element 
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NGMN New Generation Mobile Networks 

NLoS Non Line of Sight 

NM Network Management 

OAM Operations, administration and management 

OCS Online Charging System 

OFCS Offline Charging System 

OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 

PCRF Policy and Charging Rules Function 

PDSCH Physical Downlink Shared Channel 

PRB Physical Resource Block 

PS Packet Switched (Domini de paquets) 

PUCCH Physical Uplink Control Channel 

PUSCH Physical Uplink Shared Channel 

QoS Quality of Service 

RACH Random Access Procedure 

RB Radio Bearer 

RRC Radio Resource Control 

RRM Radio Resource Management 

RSRP Reference Signal Received Power 

RSRQ Reference Signal Received Quality 

RSSI Received Signal Strength Indicator 

S-GW Serving Gateway 

SIM Subscriber Identity Module 

SIP Session Initiation Protocol 

SON Self-Organising Network 

TA Time Advanced 

UE User Equipment 

UICC Universal Integrated Circuit Card 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

USIM Universal SIM 

UTRAN Terrestrial Radio Access Network 
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