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Resum 

Les tecnologies han permés que cada cop més objectes quotidians es puguin 

interconnectar entre ells i, per a això es puguin necessitin d’una connexió a Internet. La 

tecnologia que s’estudia en aquest treball, la NB-IoT, és una de les principals que s’utilitzen 

per a la connexió entre màquines i deriva de la tecnologia de comunicació mòbil LTE 

El grup de Comunicacions Radio de la UPC disposa d’un equip anomenat OTS-100 el qual 

reprodueix una xarxa privada de LTE a petita escala. Una de les funcions de les que 

disposa i que no s’ha explorat fins ara, és la de crear xarxes de NB-IoT. Per aquest motiu, 

recentment s’han adquirit dispositius NB-IoT preparats per muntar-los en targetes Arduino. 

Aquest projecte consisteix en l’estudi d’aquestes xarxes NB-IoT i de l’estudi d’algunes 

capacitats bàsiques que aquestes xarxes disposen. 
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Resumen 

La tecnología ha permitido que cada vez más objetos cotidianos se puedan interconectar 

entre ellos i, para ello, necesitan una conexión a Internet. La tecnología que se estudia en 

este trabajo, la NB-IoT, es una de las más usadas para la conexión entre máquinas i deriva 

de la tecnología de comunicación móvil LTE 

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

cual reproduce una red privada de LTE a pequeña escala. Una de les funciones de les que 

dispone i que no se ha explorado hasta ahora, es la de crear redes de NB-IoT. Por este 

motivo, recientemente se han adquirido dispositivos NB-IoT preparados para montarlos en 

tarjetas Arduino. Este proyecto consiste en el estudio de estas redes NB-IoT i del estudio 

de algunas de las capacidades básicas de las que estas redes disponen. 
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Abstract 

Technology has allowed more and more everyday objects to interconnect with each other, 

and for this, they need an Internet connection. The technology that is studied in this project, 

NB-IoT, is one of the most used for connection between machines and derives from the 

mobile communications technology LTE. 

The department of Radio Communications of the UPC has an equipment called OTS100 

that reproduces a private LTE network on a small scale. One of the functions available to 

them that has not been explored so far is the creation of NB-IoT networks. For this reason, 

the department recently has purchased NB-IoT devices, that can be used in Arduino cards. 

This project consists in the study of these NB-IoT networks and the study of some of the 

basic capacities of these networks. 
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1. Introducció 

Cada cop més es venen dispositius que fins ara no havien necessitat de connexió a 

Internet, com poden ser els assistents virtuals, robots aspiradors, rentadores, etc. Que ens 

volen fer les tasques quotidianes una mica més senzilles. La tecnologia que més s’està 

implementant actualment per a la connexió sense fils d’objectes es la de banda estreta 

per al Internet de les coses (o NB-IoT, per les seves sigles en anglès). Aquesta 

tecnologia es un estàndard de connexió de xarxa sense fils i de baixa potència, que permet 

connectar-s’hi a diferents bandes de telecomunicació cel·lulars. En el nostre cas es 

connectaran a una xarxa LTE. 

Actualment, en l’assignatura de Laboratori i Comunicacions Mòbils, s’estudien xarxes 2G, 

3G i 4G des del punt de vista de la xarxa i dels serveis a terminals mòbils. Amb la 

incorporació de dispositius Arduino i les Shield NB-IoT Dragino per Arduino, es podran 

estudiar xarxes d’Internet de les Coses de banda estreta, un servei concret que deriva de 

les xarxes de dades per a telefonia mòbil. 

Aquest projecte parteix d’un anterior on s’explica el funcionament de l’equip i s’estudia a 

fons algunes de les funcionalitats que ofereix. En aquest projecte, s’estudiarà el que ofereix 

per a xarxes de NB-IoT i es realitzarà un muntatge per poder analitzar el seu comportament 

i estudiar algunes de les funcionalitats característiques. 

1.1. Objectius del projecte 

 

Els objectius d’aquest projecte son: 

• Recopilació de la informació sobre la tecnologia NB-IoT 

• Identificar i documentar les capacitats i opcions de configuració que suporta l'equip 

OTS-100 en quant a capacitats NB-IoT.  

• Fer un muntatge amb dispositius NB-IoT per estudiar-ne el funcionament i 

prestacions 

1.2. Metodologia 

A l’inici del treball, i per tal de familiaritzar-me amb l’equip d’Amarisoft, vaig realitzar la 

pràctica de Laboratori de Comunicacions Mòbils derivada d’un treball anterior. 

El següent pas ha estat crear les cel·les NB-IoT a l’equip OTS-100, amb les que 

posteriorment es connecti el dispositiu IoT. 

A continuació s’ha fet el muntatge amb que posteriorment s’han realitzat les proves i s’han 

seleccionat quines funcionalitats estudiar. 

Finalment, s’han fet varies proves per veure el funcionament d’aquestes capacitats i la 

manera en que la xarxa ho gestiona. 
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1.3. Estructura de la memòria 

Aquesta memòria està dividida en tres blocs: 

• Un primer bloc on s’explica què és i quines son les capacitats principals d’una xarxa 

NB-IoT. 

• Un segon bloc que descriu l’entorn experimental i de quines parts consta la 

comunicació que s’analitza en el treball. 

• Finalment, a l’últim bloc, es descriuen les proves de funcionament realitzades i els 

estudis de les diferents capacitats analitzades, així com els resultats que hi donen. 

1.4. Pla de treball 

Les tasques en les que he dividit el projecte, són les següents, que estan definides al 

document Critical Review: 

 

El diagrama Gantt que ho reflexa és el següent: 

  
0 20 40 60 80 100 120 140

Project plan

Critical Review

Memòria

Familiarització amb l’equip

Realització i revisió de la pràctica

Proposta de millora de la pràctica

Familiarització amb l’equip

Muntatge connexió mòdul- xarxa

Proves de funcionalitats
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Els canvis introduïts des de l’inici del treball, han estat com a conseqüència principalment 

de les dificultats que he tingut per a que es connecti el dispositiu a la xarxa des del primer 

moment. També, per manca de temps, he hagut de suprimir la pràctica on inicialment es 

pensava deixar documentat el treball que s’ha fet en quant a NB-IoT, per transmetre el 

coneixement sobre aquesta tecnologia, après durant la realització d’aquest mateix treball. 
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2. Fonaments de la tecnologia NB-IoT 

NB-IoT és estàndard de xarxa de baixa potència i gran àrea que permet tenir connectats 

una àmplia gamma de dispositius. 

La tecnologia NB-IoT ha estat una evolució que s’inicia des de la tecnologia LTE. 

L’estàndard 3GPP, que especifica els sistemes de comunicacions mòbils, ja porta des de 

la Release 8 tenint en compte la incorporació del Internet de les coses. 

Des de aquesta primera versió de LTE, s’han incorporat millores i diferents tecnologies per 

a IoT, entre les quals, una de les últimes en incorporar-se és el NB-IoT. 

Tal i com es mostra en la taula següent, hi ha diferents tecnologies per a dispositius IoT. 

De fet el terminal que s’ha utilitzat durant el treball, també pot connectar-se a altres xarxes 

com la LTECatM.  

 
LTE Cat1 

(Rel-8) 

LTE Cat0 

(Rel-12) 

LTE CatM1 

(Rel-13) 

LTE CatNB 

(Rel-13) 

Tasa transferència downlink 10Mbps 1Mbps 1Mbps 200 Kbps 

Tasa transferència uplink 5Mbps 1Mbps 1Mbps 144Kbps 

Número d’antenes 
2 (amb 

MIMO) 
1 1 1 

Ample de banda 20 MHz 20MHz 1.4 MHz 180 KHz 

Potència de transmissió 23dBm 23dBm 20dBm 23dBm 

Taula 1: Comparativa de les tecnologies de IoT. 

 

Altres avantatges que ofereix la tecnologia NB-IoT son el baix consum d’energia, el baix 

cost dels dispositius i l’elevada cobertura que ofereix. 

 

En els següents apartats es recullen els aspectes més rellevants d’aquesta tecnologia que 

són d’interés per a la realització d’aquest projecte.  

 

2.1. Interfície radio NB-IoT 

Seguint els estàndards de 3GPP, a la primera Release que en parla, les bandes 

freqüencials que poden fer servir per a NB-IoT son: B1, B2, B3, B5, B8, B12, B13, B17, 

B18, B19, B20, B26, B28, B66. En Releases posteriors (14, 15, 16) s’han anat afegint més 

bandes: B4, B11, B14, B25, B31, B70, B72, B73, B74 i B85. 
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NB-IoT té una capa física optimitzada per a baix consum i cost i, com forma part de la 

tecnologia LTE, permet també la coexistència de les dues comunicacions. 

L’ample de banda d’una portadora NB-IoT, és de 180kHz i, la separació entre 

subportadores es de 15KHz per l’enllaç descendent i de 15KHz o 3.75KHz per al 

ascendent.  

A la estructura de LTE, en la dimensió temporal, la trama es divideix en subtrames i 

aquestes en slots de 0.5 segons cadascun. Cada slot tindrà, depenent de l’ample de banda 

escollit, un nombre determinat de Physical Resource Block (PRB). 

Aquest PRB, en freqüència, conté 12 subportadores LTE de 15kHZ d’ample de banda.És 

a dir que cada PRB té un ample de banda de 180kHz, que coincideix amb el valor d’ample 

de banda d’una portadora NB-IoT. 

Per tant, tenint en compte aquestes dades, es poden donar tres escenaris diferent per a la 

implementació d’una portadora: 

• In-band: S’implementa dins d’una portadora normal de LTE, que no pot fer servir el 

RB que ocupa la de NB-IoT. 

 

Figura 1: portadora NB-IoT in-band 

 

• Guard-band: Cada banda LTE ha de deixar una banda de guarda mínima de 

100kHz al final de la banda. Per tant, entre 2 portadores LTE consecutives, hi ha 

un espai mínim de 200kHz, en el que hi cap perfectament la portadora NB-IoT. Així 

doncs, permet aprofitar molt més l’espectre disponible. 

 
Figura 2: portadora NB-IoT a la banda de guarda 
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• Portadora standalone: Implementa una portadora de NB-IoT de forma independent 

a cap LTE. Això permet que es puguin crear en espais lliures del espectre, però 

també dins de buits a les bandes on està implementat altres tecnologies, com per 

exemple el GSM, ja que té el mateix ample de banda. 

 
Figura 3: portadora NB-IoT standalone 

2.2. Control Plane Optimization  

En quant a l’arquitectura de xarxa que fa servir, és la mateixa que la tecnologia LTE, però 

afegint dos optimitzacions per a la utilització massiva de IoT. Per enviar dades a una 

aplicació, es van definir dues optimitzacions per al IoT dins del EPS (Evolved Packet 

System): la optimització en el pla de control (o Control Plane Optimization) i l’optimització 

en el pla d’usuari (User Plane Optimization). 

A la següent figura, es representa la xarxa per a la transmissió i recepció de dades NB-

IoT. En vermell, es veu el camí que les dades segueixen amb el Control Plane Optimization 

i en blau el de la User Plane Optimization. 

Figura 4: Arquitectura xarxa NB-IoT. 
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A la figura anterior apareixen els elements que tot seguit es detallen: 

• eNodeB: És primer element i el que suporta les cel·les. És on es connecta l’UE. 

Entre l’UE i el eNodeB es defineix la capa RRC. 

• MME: És el mòdul principal del EPS. Controla l’accés a la tecnologia LTE i la resta 

d’elements de l’arquitectura. Entre l’MME i l’eNodeB, es defineix la capa NAS. 

• SGW: Serving Gateway. És el responsible de dirigir el tràfic de dades entre els 

diferents elements i entre tecnologies (2G i 3G) 

• PGW: Packet Data Network Gateway. Té enregistrades totes les xarxes de paquets 

de dades (PDN) i és el punt d’entrada i sortida de tràfic cap a diferents PDN. 

• HSS: Home Subscriber Server. És una base de dades central que conté dades 

dels usuaris i la connexió que té establerta 

• SCEF: Service Capability Exposure Function. És un servidor creat per al tractament 

de dades tipus màquina, és a dir, no fan servir encapsulat IP. 

 

Control Plane Optimization: 

Quan es vol establir una comunicació, les dades passen del eNB cap al MME i després 

arriben al servidor d’aplicacions IoT, passant pel SCEF, és a dir, que no fan servir dades 

IP (en vermell a la figura anterior). D’altra manera, si es passen dades de tipus IP pel pla 

de control, el MME les redirigirà cap al Serving Gateway i el PDN Gateway per arribar al 

servidor d’aplicacions IoT(en vermell discontinu a la figura ). 

En el pla de control s’inclouen protocols que gestionen les portadores d’accés i la connexió 

entre UE i la xarxa. Esta formada per dues capes:  

• NAS o Capa de no-accés: És la capa més alta del pla de control que realitza la 

senyalització entre el eNB i el MME. Es responsabilitza de la seguretat, gestió de 

portadores i autenticació. També en aquesta capa es realitza el Tracking Area Update, 

per tenir localitzat el terminal dins d’un Tracking Area. 

El Tracking Area es defineix com un conjunt de cel·les properes a les que se les 

assigna un codi (TAC) desde l’eNB. Cada cop que es fa una actualització, la mateixa 

xarxa actualitza la posició del terminal, per enviar les dades d’una manera més òptima 

cap al terminal. 

• AS o Capa d’accés: està basat en el protocol de RRC (Control de Recursos Radio) que 

configura dos estats principals RRCConnected, per quan el UE es troba connectat a la 

xarxa, i RRCIdle, per quan el UE està inactiu.  

En el primer estat, el UE te una connexió activa amb el eNB, la xarxa coneix on està 

connectat i que a més està disponible tant per rebre com per transmetre dades. 

En el segon, la xarxa sap que el UE està i que en qualsevol moment pot canviar l’estat 

a RRCConnected. 

User Plane Optimization: 

La optimització de pla d’usuari, fa passar tots els paquets, inclosos els de senyalització 

com si fossin paquets de dades, fent circular els paquets desde l’eNB cap al SGW i pel 

PGW abans d’arribar al servidor de l’aplicació. 
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Una de les característiques principals de les xarxes de IoT, es el baix consum de potència. 

I per aconseguir-ho, les xarxes NB-IoT, al igual que altres, tenen dos modes principals, el 

eDRX i el PSM, que es detallen tot seguit. 

2.3. Extended Discontinuous Reception (eDRX) 

Un terminal en estat Idle, no està escoltant tota l’estona el canal per rebre informació sinó 

que ho fa de manera discontínua, es el que es coneix com recepció discontínua (DRx). 

El extended Discontinuous Reception permet deixar el terminal en un estat Idle molt 

més llarg, augmentant els moments de discontinuïtat. Això fa que tinguem, cada eDRx 

time, un temps d’escolta del canal de la manera convencional, però durant el temps de 

eDRx time, està en mode sleep. Al augmentar el temps en mode sleep, reduïm la potència 

que consumeix. 

 

Figura 5: Esquema del extended Discontinuous Reception 

Aquest mode és més útil per a aplicacions on el terminal necessiti rebre informació 

continuada i hagi d’escoltar el canal freqüentment. 
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2.4. Power Save Mode (PSM) 

El Power Save Mode, desconnecta la transmissió i recepció de forma que no envia res 

durant el temps inactiu i tampoc està disponible per a la xarxa durant el mateix temps. 

Encara així, desde el punt de vista de la xarxa, les connexions es mantenen, tot i que no 

es puguin establir comunicacions. Aquest mode aprofita el fet de que el terminal necessita 

connectar-se almenys per fer un Tracking Area Update, amb la freqüència que hagi estat 

definida prèviament per la xarxa. 

Per establir el mode, cal definir-ne dos temps: Extended Tracking Area Update time (eTAU 

time) i Active time, que el UE comunica a la xarxa.  

L’Active time és el temps que el terminal està en Idle i, per tant, disponible abans de tornar 

a entrar al PSM. 

D’altra banda, el extended Tracking Area Update serà el temps que el terminal vol que 

passi entre cada TAU. El valor del extended Tracking Area Update ha de ser més gran o 

igual que el valor que té definit la xarxa per a TAU. 

La diferència entre els dos temps serà el temps que romandrà el terminal en mode sleep, 

és a dir, en el Power Save Mode pròpiament dit.  

Aquests temps es negocien entre el terminal i la xarxa, dins del procés d’attach. Quan el 

terminal fa l’attach request, envia quin es el eTAU time que vol. La xarxa respondrà a 

l’attach accept amb el mateix eTAU time, si el valor es superior al TAU time que ja té definit 

la xarxa. En cas de que el extended sigui menor al TAU time, la xarxa respon amb el temps 

de TAU, que és el valor final amb que es configurarà el PSM.  

 

Figura 6: Esquema del Power Save Mode 

Aquest mode es fa servir en aplicacions on el terminal només ha d’enviar informació en un 

espai dilatat de temps i no necessita establir comunicacions amb urgència.  
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3. Entorn experimental 

El muntatge de tot el sistema de proves, ha sigut al laboratori de Comunicacions Ràdio, 

on està instal·lat l’equip OTS-100 que genera una xarxa privada de LTE i el dispositiu NB-

IoT. 

3.1. Equip OTS-100 

L’equip OTS-100 és el que genera la xarxa LTE amb la que he treballat.  

Els terminals han de tenir inserida una targeta SIM de test, que son compatibles amb la 

xarxa que genera. 

3.1.1. Hardware 

L’equip es composa de 2 parts, definides a la següent taula: 

Component Característiques 

PC. 

Plataforma on 

s’executa el 

software OTS-100 

• Processador Intel i7 – 4790 @ 3.6 GHz 

• 1 port Gigabit Ethernet 

• 500 GB de memòria 

• 8 GB de memòria RAM 

• Sistema operatiu: Linux kernel 3.19.8. Distribució FEDORA. 

Targeta PCIe SDR . 

Implementa la 

funcionalitat d’un 

capçal de RF. 

 

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

integrats. 

• 4 canals configurables (2 RX i 2 TX) 

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

GHz 

• Ample de banda: 200 kHz – 56 MHz 

• Suport arquitectures TDD i FDD 

• Guany variable en temps real 

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

freqüència 

• Potència de sortida de 10 dBm 

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

GPS 

• Alimentació 12V 

Taula 2: Components de l’Equip OTS-100 
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Figura 7: Fotografia de l’Equip OTS-100 d’Amarisoft 

3.1.2. Software 

El OTS-100 implementa les funcions d’una xarxa LTE en 4 mòduls: 

• LTE eNB: Implementa les funcions d’un eNodeB. Es on es suporten les cel·les, tant 

les de LTE, com les de NB-IoT. 

• LTE MME: Implementa les funcions del pla de control del MME, les funcions del 

pla d’usuari amb els Serving i PDN Gateways i la HSS (la base de dades de 

subscriptors interna).   

Aquest mòdul pot connectar-s’hi diferents eNBs. Suporta també NB-IoT i la 

optimització del pla de control. 

• LTE IMS: Implementa les funcions bàsiques del sistema IMS, suportant trucades i 

videotrucades. 

• LTE MBMS: Implementa funcions de Multimedia broadcasting / Multicast Service, 

permetent que hi hagi transmissions multiusuari amb continguts de broadcasting. 

Per poder interconnectar-se amb el hardware, el OTS disposa de dues eines: 

• Terminal: Aplicació de línia de comandes que permet modificar paràmetres de la 

xarxa en temps real. 

• WebTool: Aplicació de navegador on apareixen en temps real els logs i els 

missatges entre els diferents mòduls eNB, MME i IMS. 

També podem accedir dins del WebTool a terminals propis de cada mòdul per 

poder veure algunes de les configuracions, com per exemple, els terminals que hi 

ha connectats, les cel·les que hi ha connectades, entre d’altres. 

Els fitxers de configuració dels mòduls es troben dins de la carpeta arrel de Linux \root a 

les carpetes enb, per al mòdul LTEENB, la carpeta mbms, per al LTEMBMS i a la carpeta 

mme, per als mòduls LTEMME i LTEIMS. Com l’equip ha sigut compartit entre diferents 

persones, i cadascuna necessitava una configuració diferent, els arxius de configuració 

son enllaços directes als arxius amb la configuració que necessitem. 

Per inicialitzar de forma ràpida, hi ha un fitxer executable programat per a que, canviï els 

enllaços dels arxius de configuració i reiniciï la transmissió de la targeta PCIe SDR de 

l’equip per emetre amb la nova configuració. 

PCIe 

SDR 

PC 
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Aquest equip permet un ampli estudi de la tecnologia LTE, per això suporta diverses 

funcionalitats. En el cas d’aquest treball, s’ha desenvolupat sobre les funcionalitats 

referides a NB-IoT. Totes les que suporta per a NB-IoT son les següents: 

eNB: 

• NB-IoT release 13 compliant. 

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

• 15 kHz and 3.75 kHz subcarrier spacing are supported. 

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

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

• Support of multiple coverage levels. 

• Support of control plane CIoT optimization. 

MME: 

• Handling of UE procedures: attach, authentication, security configuration, detach, 

tracking area update, service access, radio bearer establishment, paging. 

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

• eDRX support 

• PSM 

Per aprendre a treballar amb l’OTS-100, he realitzat una pràctica de l’assignatura LCM, on 

es realitzen diferents exercicis i es fan proves de vàries configuracions i funcionalitats de 

LTE. 

3.1.3. Configuració per a NB-IoT 

Arribats a aquest punt, hem de configurar l’equip OTS-100 per a emetre cel·les per a NB-

IoT. Els paràmetres mínims que s’han de configurar en el fitxer que controla en mòdul 

LTEENB son els de la taula següent: 

Paràmetre Descripció 

nb_cell_list Array of Objects. Llista de totes les cel·les de NB-IoT 

que es volen crear, amb tots els paràmetres que hi ha a 

continuació detallats. 

plmn_list Array of Objects. Llista de PLMN a les que pertany la 

cel·la on ha d’aparèixer el seu valor. 

El PLMN és un codi d’identificació del país MCC (els 

tres primers dígits) i de l’operador MNC (els dos 

restants) 

plmn: String amb el valor de PLMN. En les xarxes de 

prova, com la nostra, es fa servir l’identificador de 

xarxes de prova: 00101 

reserved: Indica si a la cel·la es poden connectar 

diferents dispositius, o si, per contra, la cel·la està 

reservada per ús de l’operador. 
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operation_mode Escull quina configuració de portadora utilitza: 

same_pci o diff_pci : configuració in-band.  

guardband: portadora a la banda de guarda. 

standalone: portadora de manera autònoma. 

dl_prb Sel·lecciona a quin Phisical Resource Block de la cel·la 

a la que pertany en el cas in-band, s’utilitza per al 

downlink. Pot no aparèixer aquest valor, però llavors 

s’ha d’especificar el valor dl_earfcn corresponent. 

ul_prb Sel·lecciona a quina RB de la cel·la a la que pertany en 

el cas in-band, s’utilitza per a l’uplink. Pot no aparèixer 

aquest valor, però llavors s’ha d’especificar el valor de 

ul_earfcn corresponent. 

dl_earnfc Sel·lecciona a quin és el EARFCN (EUTRAN Absolute 

Radio Frequency Channel Number) on es fa el 

downlink. [*1] 

ul_earnfc Sel·lecciona a quin és el EARFCN on es fa l’uplink 

n_antenna_dl Nombre d’antenes 

utilitzades al downlink.  
Per a tots dos paràmetres, 

el valor haurà de ser 1, ja 

que el NB-IoT es defineix 

com a SISO. 
n_antenna_ul Nombre d’antenes 

utilitzades a l’uplink. 

cell_id Codi identificador de la cel·la. Valor entre 0 i 1023 

tac Tracking Area Code. El codi que defineix unes cel·les 

properes de la mateixa tecnologia, per a tenir el terminal 

localitzat dins d’una zona més amplia. 

El TAC del LTE ha de ser diferent del de NB-IoT, ja que 

son cel·les de diferent tecnologia. 

base_cell_id En el cas de configuració in-band, aquest paràmetre ha 

d’especificar el cell_id de la cel·la LTE que ocupa. 

cell_gain Opcional. Guany de la cel·la per a l’enllaç de baixada. 

Valor entre -200 i 0 dB. 

nrs_crs_power_offset  Valor offset de potència del senyal de referència de NB-

IoT respecte de la referència de LTE en el cas de in-

band. Serveix per evitar l’emmascarament del senyal 

NB. 

n_id_ncell Identificador de cel·la física.  
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inactivity_timer Especifica el temps (en ms) que ha de passar inactiu 

abans de que la xarxa enviï un RRC Connection 

Release. 

Taula 3: Paràmetres relatius a NB-IoT a configurar dins l’eNB 

[*1]--Nota:El EARFCN és un numero que s’assigna a les freqüències. Cada nombre 

equival a 0.1MHz 

Els paràmetres que es fan servir a les proves de funcionament i que s’han de configurar 

en el fitxer que controla en mòdul LTEENB són els especificats a la taula següent:  

Paràmetre Descripció 

psm Opcional. Booleà per determinar si la xarxa accepta que 

els terminals facin servir el Mode d’estalvi de Potència 

(PSM). Per defecte està desconnectat (a fals) 

t3412 Opcional. Temps de Tracking Area Update (TAU). És el 

temps que passa entre dos TAU. S’ha d’especificar en 

segons i té com valor per defecte 1800 segons (30 

minuts) 

t3412_extended_forced Opcional. En cas de que el terminal vulgui connectar-se 

al PSM i, per tant, envia un extended TAU time, la xarxa 

respondrà amb el valor que s’especifiqui aquí. 

t3324_forced Opcional. De la mateixa manera que el cas enterior fixa 

un valor en cas de voler aplicar PSM, aquest paràmetre 

força un valor per al temps actiu. 

edrx Opcional. Booleà per determinar si la xarxa accepta que 

els terminals facin servir el extended Discontinuous 

Reception (eDRX). Per defecte està desconnectat (a fals) 

edrx_ptw_nb_s1 Opcional. Valor de Paging Time Window, és a dir, el 

temps que dura el paging dins de RRCIdle. Es un valor 

entre 0 i 15 (4bits) i que correspon a un valor entre 0 i 20 

segons. 

edrx_cycle_forced Opcional. Valor fixat en cas de que el UE vulgui 

connectar el mode eDRX per al temps entre paging 

cp_ciot_opt Opcional. Boolean per activar la optimització del pla de 

control a la xarxa. Es necessari activar-lo per a connectar 

dispositius fent servir el NB-IoT. 

Taula 4: Paràmetres relatius a NB-IoT a configurar dins l’MME 
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3.2. Dispositiu NB-IoT 

En aquest apartat es detalla com és el terminal amb el que s’han fet totes les proves i com 

s’ha de muntar per a tenir-lo a punt per fer les proves necessàries 

3.2.1. Hardware 

 

El terminal està format per dues parts diferenciades: 

Mòdul IoT 

Dragino NB-IoT: Està format per 3 elements, ja incorporats, una 

antena, un port per a la microSIM i el mòdul Quectel BG-96, que 

és el processador del terminal. 

Shield: Una extensió de l’Arduino per poder-ne acoblar-lo 

fàcilment sense necessitat de fer servir cables entre els pins. 

També té 2 leds indicadors i un botó per a reiniciar el mòdul. 

Arduino UNO 
Es el que farem servir per alimentar el mòdul IoT i per connectar-

lo a l’ordinador, per tal de poder configurar-ne el terminal. 

Taula 5: Hardware del terminal 

 

Figura 8: Fotografies del Dragino, la Shield i l’Arduino 
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Figura 9: Fotografia del muntatge sencer 

 

3.2.2. Software 

En aquest punt hem de distingir entre el software de l’Arduino, és a dir, el programa que 

executa i que podem carregar-lo fent servir l’Arduino IDE, i el software intern del mòdul 

BG-96, que funciona mitjançant comandaments AT. 

La targeta Arduino té un port sèrie per defecte, que es el que es mostra al Serial Monitor 

del PC que fem servir. El mòdul IoT també té un altre port sèrie que es connecta als pins 

10 i 11 de l’Arduino. Aquest segon port sèrie permet que des de l’Arduino es pugui 

configurar el mòdul i comunicar-se amb ell. 

Per poder escriure directament al mòdul i veure la resposta, hem de carregar un programa 

a l’Arduino que llegeixi el serial monitor i escrigui al port sèrie del mòdul i viceversa.  

Per a carregar els programes a la targeta Arduino, es necessita a l’ordinador des d’on es 

treballi, el software de desenvolupament Arduino IDE. 

Per l’altre banda, per interactuar amb el mòdul, caldrà fer servir els comandaments AT. 

Aquests comandaments son instruccions de control a un terminal. Ja es feien servir per a 

configurar mòdems de connexió a Internet i és la manera més bàsica d’interfície d’usuari  

d’un terminal mòbil. En el cas del BG-96, els comandaments que he fet servir son els que 

estan explicats als manuals del fabricant.* 

3.2.3. Arrencada del terminal 

Un cop tenim el muntatge fet, cal connectar-lo per USB a un ordinador que tingui instal·lat 

l’Arduino IDE. Al alimentar-se mitjançant el port USB s’engega de manera automàtica i el 

mòdul arrenca amb la configuració per defecte. La manera més directe de comprovar que 

el mòdul també ha arrencat, es observar que el LED vermell del Dragino s’ha quedat encès. 
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Figura 10: Fotografia del dispositiu NB-IoT encès 

 A l’ordinador executem l’Arduino IDE. Si es el primer cop que es posa en marxa, caldrà 

carregar un programa. Per a això, al editor del IDE, s’escriu el programa abans de carregar-

lo a la targeta Arduino. El programa per llegir la sortida del mòdul IoT serà el següent: 
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Figura 11: Codi a executar a l’Arduino. 

Ara, només hem de carregar-lo i veure el Serial Monitor. A la barra superior, podem 

escriure i al pitjar Send o prémer el botó enter, el Serial Monitor enviarà el comandament 

a l’Arduino i aquest al mòdul IoT. Quan el mòdul el rebi, enviarà una resposta pel seu port 

sèrie, que l’Arduino llegirà i escriurà al Serial Monitor. 
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Figura 12: Captura del Serial Monitor 
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4. Proves de funcionalitats 

En aquest apartat explicaré les diferents proves que he anat realitzant tant amb l’equip 

OTS-100  com amb el dispositiu NB-IoT. 

Aquestes proves consisteixen en estudiar la manera de connectar-s’hi un terminal NB-IoT 

a la xarxa i l’estudi d’algunes de les capacitats principals que ofereix aquesta tecnologia. 

• Configuració de la xarxa NB-IoT 

• Configuració inicial i control de l’estat del terminal 

• Control de la connexió i desconnexió 

• Estudi de les capacitats del Control Plane Optimization 

• Estudi de les capacitats del mode PSM 

• Estudi de les capacitats del mode eDRX 

4.1. Configuració de la xarxa NB-IoT 

El primer pas per poder fer qualsevol comunicació ha sigut configurar l’equip per a disposar 

de cel·les NB-IoT a les que el dispositiu es pugui connectar. Com he explicat anteriorment, 

es poden configurar portadores LTE-NB de diferents maneres. 

He realitzat cel·les de 2 de les possibles maneres: in-band i standalone. Per a cadascuna 

de les dues configuracions, he provat per a bandes diferents. 

• Configuració standalone 

Per a aquest cas, hem de configurar el fitxer que controla l’eNB amb el llistat de cel·les 
NB-IoT. 

 

Figura 13: Configuració de l’eNodeB. 
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Com es pot veure a la figura, es crea una única cel·la, amb el PLMN de prova, on s’indica 

que es standalone. Com només es crea una cel·la i de manera autònoma, s’indica que el 

valor de TAC és 1, al igual que el valor de la cel·la. També s’especifica que només s’utilitza 

una antena per a downlink i una altra per a l’uplink. 

En el exemple de la captura, el EARFCN és el del centre de la banda B2, pel que crearà 

una cel·la a la freqüència corresponent. Per als diferents exemples que he realitzat, les 

freqüències variaran amb la resta de valors que estan comentats a l’arxiu. 

Per últim, després de reiniciar la xarxa per a cada exemple, per veure si s’ha executat i 

creat les cel·les a les bandes correctes, cal mirar en el terminal de l’eNB, dins de la seva 

pestanya i veure el llistat de cel·les en funcionament. Alguns exemples son: 

 

Figura 14: Configuració cel·la standalone per a B2 

 

Figura 15: Configuració cel·la standalone per a B3 

 

Figura 16: Configuració cel·la standalone per a B5 

 

Figura 17: Configuració cel·la standalone per a B12 

En totes les configuracions, s’observa el valor de PLMN i el codi d’identificació del eNB. 

També es veu quin tipus de cel·la es configura i quin son els valors de cel·la, TAC i 

EARFCN. 

• Configuració in-band 

De la mateixa manera, hem de configurar les cel·les per a in-band. En el fitxer de 

configuració, s’ha d’establir una portadora LTE i a sobre de la qual, es configurarà la de 

NB-IoT. 

Per a fer la prova, he creat una cel·la LTE amb el mateix PLMN, el de prova, amb 

identificadors de cel·la i de Tracking Area Code de valor 1, ja que es la primera cel·la. A 

l’igual que en la prova standalone, s’han fet diferents exemples amb cel·les a diferents 

bandes i, és per aquest motiu que es veuen comentades les línies amb els valors de 

EARFCN que tenen. 
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Figura 18: Configuració de cel·la LTE 

Un cop està configurada la cel·la LTE, caldrà configurar la cel·la NB-IoT. Com s’observa a 

la figura següent, la cel·la té valor de TAC diferent, perquè fa servir una altra tecnologia, i 

no poden compartir el mateix valor. També cal destacar, que en aquest cas, s’ha 

seleccionat el valor de PRB, en comptes del valor de EARFCN. Aixó serà equivalent, ja 

que, com es veurà després, aquest PRB té un valor de EARFCN associat. Com estem fent 

servir una configuració in-band, el valor de base_cell_id ha de coincidir amb el cell_id, de 

la cel·la a la qual estem afegint una portadora a la seva banda. 

 

Figura 19: Configuració de cel·la NB-IoT in band 

 

Per comprovar si s’han creat de manera correcta, tornem a mirar el terminal del WebTool 

i veiem com apareixen les dues cel·les, amb valors de TAC i cel·les diferents, però amb el 

mateix valor de pci, el que ens indicarà que estan ocupant la mateixa banda. 

També s’observa que apareix un valor de earfcn per sobre del de la cel·la LTE, que en tots 

els casos es 9 punts superior, degut al valor de downlink PRB escollit. 
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Figura 20: Configuració cel·la in-band per a B1 

 

Figura 21: Configuració cel·la in-band per a B2 

 

Figura 22: Configuració cel·la in-band per a B3 

 

Figura 23: Configuració cel·la in-band per a B5 

  

Figura 24: Configuració cel·la in-band per a B12 

  

Figura 25: Configuració cel·la in-band per a B20 
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4.2. Configuració inicial i control de l’estat del terminal 

En quant al dispositiu, les primeres proves que he realitzat han sigut les de comprovació 

de l’estat i la configuració del terminal. Aquestes comprovacions son necessàries fer-les 

abans de que el mòdul es registri a la xarxa. 

4.2.1. Estat del mòdul 

 Estat de la SIM 

Podem conèixer si hi ha una SIM inserida a la posició correcte AT+QSIMDET. 

També podem conèixer l’estat de SIM amb AT+QSIMSTAT. 

Per saber si ens cal posar el PIN o quants intents ens queden, AT+CPIN. En el cas 

de les SIM del laboratori, apareixerà READY directament ja que no cal introduir-ne 

un PIN.  

 

Figura 26: Captures de comandaments de estat de la SIM 

En el exemple, es veu que la SIM esta preparada i que el terminal ja estaria llest 

per a connectar-s’hi a una xarxa compatible. 

 Estat de la connexió: 

Podem desactivar la transmissió i recepció del terminal fent servir el comandament 

AT+CFUN. Si l’indiquem el valor 4 ho podem desactivar, deixant-lo en un estat 

similar al mode avió dels telèfons mòbils. Per tornar a activar la transmissió i 

recepció només caldrà indicar-li com a valor 1. 

Amb aquest mateix comandament, podem reiniciar el terminal, fent AT+CFUN=1,1.  

    

Figura 27: Captures de comandaments de estat de la connexió 

 Configuració del LED (opcional) 

Una de les configuracions que podem canviar es el funcionament del LED verd. 

Fent servir AT+QFGC=“ledmode”, podem escollir un dels següents modes: 

Mode 0: El LED parpelleja si està transmetent i/o rebent dades i s’apaga 

quan no. 

Mode 1: El  LED s’encén si fa un attach a a una xarxa i s’apaga si no ha 

pogut connectar-se a cap xarxa. 

En el meu cas, l’he configurat en el mode 1, d’aquesta forma podem comprovar 

amb un cop d’ull que la connexió s’ha fet correctament. 
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4.2.2. Estat de la configuració de banda 

El mòdul BG-96 es pot connectar a xarxes GSM i amb dos dels modes de baixa potència 

de LTE: LTE-M i LTE-NB. En el cas que ens ocupa sempre es treballa amb la Narrowband 

i, per tant, es la que s’ha d’escollir. 

Fent servir el comandament AT+QCFG=“nwscanmode”, es pot indicar amb quina 

tecnologia ha de buscar, entre els següents valors: 1 per a GSM , 3 per a LTE o el 0 per  

ambdues. 

Com que dins de la tecnologia de LTE hi ha dos modes, amb el comandament 

AT+QCFG=“iotopmode”, es pot escollit a quin connectar-s’hi: 0 per a LTE-M, 1 per a LTE-

NB, i 2 per ambdues. 

Com en el cas que ens ocupa, es fa servir el LTE- NB, es el que configurarem. 

Per últim, podem estalviar temps de cerca de senyal, si sabem a quina banda d’operació 

està configurada la cel·la IoT. Per tant, podem especificar la banda o bandes a on es pot 

connectar per a cada una de les tecnologies, ja que és independent dels comandaments 

anteriors, fent servir el comandament: AT+QCFG=“band”. 

La configuració de la banda escollida ha sigut la mateixa a la que emet la cel·la de l’equip 

OTS-100 pel valor de LTE-NB i una banda qualsevol per a les altres dues tecnologies 

(GSM i LTE-M), doncs és completament indiferent al no fer-se servir.  

 Finalment, podem conèixer si s’ha connectat a una xarxa i amb quina tecnologia, fent 

servir el comandament de registre AT+CREG 

 

Figura 28: Captura de comprovació de registre 

En l’execució de la captura anterior, es veu que està connectat i que ho ha fet mitjançant 

la tecnologia LTE-NB. Addicionalment ens indica el valor d’identificació del eNB i com es 

pot apreciar, coincideix amb el valor que identifica el eNB de l’equip OTS. 
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4.3. Control de la connexió i desconnexió (Attach i dettach) 

Per poder fer canvis, es interessant desactivar la connexió (dettach) abans de canviar res 

de la configuració i tornar a activar-la (attach) després d’haver fet els canvis. 

Per a poder fer l’attach i dettach hi ha un comandament que permet veure quin es l’estat: 

AT+CGATT. També podem forçar un estat fent servir aquest comandament. 

La millor manera es fer servir el comandament AT+CFUN per poder desactivar la 

transmissió i fer el dettach de forma directa. 

Per comprovar que s’ha realitzar el dettach, podem observar que el LED s’apaga i també 

podem veure a través del log de l’Amarisoft, el procés de dettach. 

En ell observem que demana a la xarxa acabar la connexió, amb el dettach request i que  

la xarxa accepta la desconnexió, amb el dettach accept. Finalment, observem com es 

mostra la Connection Release i queda en l’estat RRCIdle. 

 

Figura 29 : Procés de dettach 

 

De la mateixa manera, per tornar a fer l’Attach fem servir AT+CFUN=1,1 per a que reinicii 

però amb la transmissió i recepció activades. D’aquesta manera evitem fer servir el 

comandament CGATT i no forçar el dispositiu. 

Per verificar que s’ha enregistrat de forma correcta, cal revisar el log de l’Amarisoft on 

podem veure l’intercanvi de missatges, desde l’Attach request fins l’Attach accept. 
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Figura 30: Procés d’attach 

A continuació s’expliquen els diferents missatges que s’intercanvien el terminal i la xarxa 

en el procés d’attach. 

El primer pas es connectar-se a l’eNB, i per a això, com es veu a la capa RRC, el dispositiu 

envia RRC Connection Request, per canviar l’estat de Idle a Connected i, com és el primer 

cop que es connecta a la xarxa, també el Connection Setup, per iniciar el procés d’attach. 

Un cop la xarxa aprova la connexió, envia un Connection Setup Complete, per indicar al 

terminal que s’ha connectat a l’eNB. És en quest moment que envia l’Attach request. 
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En aquest missatge s’envia la identificació MCC i MNC (junts formen el PLMN), per a que 

s’assigni una cel·la compatible i demana també una direcció IP.  

 

Figura 31: Attach request 

En altres casos, també envia valors necessaris per a altres configuracions, com el Power 

Save Mode o el eDRX Mode. 

La xarxa, en resposta demana la identificació del terminal, amb el missatge Identity request, 

sol·licitant-li el valor IMSI de la targeta SIM inserida i el terminal respon amb aquest valor 

dins del missatge Identity response. 



 

 39 

 

Figura 32: Identity request 

 

Figura 33: Identity response 

Com ja s’ha validat la identitat del terminal, la xarxa accepta la connexió del terminal i envia 

el missatge Attach Accept. 

A l’Attach Accept, s’indica quin valor de Tracking Area Update té habilitat la xarxa, per a 

que el terminal utilitzi aquest valor. També assigna una direcció IP al terminal, per a que 

pugui enviar i rebre paquets IP. Finalment envia un llistat de funcionalitats on s’indica si 

estan actives o no, amb la intenció de que el terminal, aprofiti aquelles funcions per a la 

seva utilització, com per exemple el Control Plane Optimization o serveis de veu per IP, 

entre d’altres. 
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Figura 34: Attach accept 

 

Finalment, el terminal respon amb el missatge Attach Complete, per donar per acabat el 

procés d’Attach. 
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Figura 35: Attach complete 

Tot seguit el terminal envia el RRC Connection Release per alliberar la connexió i tornar a 

l’Estat idle 

Un cop el terminal ja està connectat a la xarxa, podem veure altres maneres de comprovar-

ho a part de revisar el log. 

La primera de les opcions a realitzar seria preguntar al terminal si ha completat l’attach 

preguntant sobre l’estat del mateix fent servir el comandament AT+CGATT. Si respon amb 

el valor 1, ens indicarà que l’attach s’ha completat. 

 

Figura 36:Comprovació attach realitzat 

A més, si tenim configurat el mòdul en Mode 1, el LED verd, que determina la connexió 

haurà d’estar encès tota l’estona fins que es realitzi un dettach. 

D’altra banda, podem veure si el terminal té connectivitat, fent un ping cap a la direcció 

assignada, que en aquest cas és: 192.168.2.2. Si s’ha assignat correctament, des del 

mateix terminal comprovarem el temps de resposta que ofereix. 
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Figura 37: Ping de la xarxa al terminal 

A la figura anterior, podem veure que els temps de resposta son inferiors als 3 segons, ja 

que el terminal està disponible tota l’estona per a la xarxa. 

 

  



 

 43 

4.4. Estudi de les capacitats de Control Plane Optimization (CP-IoT) 

La funcionalitat d’aquesta prova es verificar com fa servir l’optimització del pla de control 

CP-IoT quan s’envien dades. 

Per a les proves anteriors, aquesta optimització ha estat activa en tot moment, pel que no 

ha suposat cap problema.  

En aquest punt desactivem la Control Plane Optimization desde l’arxiu de configuració del 

mme: 

 

Figura 38: Control plane desactivat 

Un cop reiniciada la xarxa amb la nova configuració observem el log per veure el procés 

d’Attach. Aquest cop realitza l’Attach request, però, la xarxa rebutja connexió amb un 

Attach reject, per recursos insuficients, és a dir, que com la xarxa no admet la optimització 

del pla de control i el terminal la demana, la xarxa rebitja la seva connexió. 

 

 

Figura 39: Connexió sense CP IoT 

 

Des del terminal es poden enviar pings cap a altres direccions IP. Això ho farem servir per 

veure com realitza la optimització del pla de control i enviar els ping. 

Abans de res, activem el Control Plane Optimization al fitxer del mme i reiniciem la xarxa. 

 

Figura 40: Control plane service request 

Un cop està activada i connectada la xarxa, executem des del terminal de l’Arduino el 

comandament CPING en aquest cas a Google (8.8.8.8), amb 10 repeticions de 10 bytes 

cada ping. 
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Figura 41: Ping a Google 

 

Si verifiquem al log del Equip OTS, podem observar com hi apareixen 2 missatges diferents, 

abans de començar amb els pings, el Control Plane service request i el service accept, tal 

i com podem veure a la figura següent. 

 

 

Figura 42: Log inicial de connexió al Control Plane. 

 

En aquesta podem comprovar que el terminal demana fer servir el servei de Control Plane 

i la xarxa accepta que el faci servir amb el Service Accept. A la figura següent podem 

verificar la petició del servei. 

 

  

Figura 43: Captura del missatge Control Plane Service request 
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A més, s’observa com els pings  circules per la capa NAS, que està destinada a la 

senyalització:  

 

 

Figura 44: Captura d’un missatge de ping  
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4.5. Estudi de les capacitats del mode eDRX 

 

En aquesta prova comprovarem com es connecta un terminal fent servir el mode eDRX, i 

com s’envien els temps de paging i d’aturada. 

La xarxa ha de permetre configurar el mode eDRX i ha de fixar un valor de temps de paging, 

al fitxer de configuració del MME. En aquesta prova l’he fixat al 3 que correspon a un valor 

de 2.56s, segons les especificacions de l’estàndard 3GPP. 

 

Figura 45: Configuració de eDRX al mòdul MME  

Un cop configurat es reinicia la xarxa per a que tingui els nous valors. 

Per a activar el mode al terminal, caldrà especificar quin temps durarà el nou cicle. Aquesta 

especificació es realitza amb el comandament AT+CEDRX i cal indicar la tecnologia per a 

la qual volem aplicar el mode eDRX. El valor que configurem ha de posar-se en format de 

4 bits i correspon als valors especificats tant a l’estàndard com al manual de 

comandaments del fabricant. Per a aquesta prova, s’ha configurat un temps de 10.24 

segons. 

 

Figura 46: Configuració de eDRX en el terminal NB-IoT 

 

En aquesta prova he decidit no desconnectar el terminal de la xarxa per a canviar la 

configuració. Això ha suposat que quan ha arribat el moment de fer el Tracking Area 

Update, el terminal envia la nova configuració en un procés semblant al d’Attach.  

 

 

 

Figura 47: Tracking Area Update eDRX 
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En el Tracking Area Update request, el terminal envia a la xarxa el temps de cicle escollit 

i, com ja estava connectat anteriorment, ja coneixia el temps de paging de la xarxa i també 

es veu reflectit en el TAU request. 

 

 

 

Figura 48: Parametres de eDRX en el TAU Request 

 

Com els valors son compatibles, s’accepten i es finalitza el Tracking Area Update amb la 

nova configuració. 
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4.6. Estudi de les capacitats del mode PSM 

 

En aquesta prova volem veure com es pot configurar el mode PSM en el dispositiu NB-IoT 

i com es negocien els temps d’aturada. 

La xarxa ha de permetre que es pugui fer servir el PSM. Per tant s’ha de mirar la 

configuració del mòdul MME i assegurar-nos que el permet. A més, hem de conèixer quin 

temps de TAU té la xarxa, per escollir un temps superior. 

 

 

Figura 49: Configuració PSM la MME. 

 

Actualment, està configurat a 120 segons el temps de Tracking Area Update. 

Per poder configurar el mode PSM, s’ha de fer servir el comandament AT+CPSMS. Al 

activar el comandament, s’ha de passar si s’activa el mode, el temps de Tracking Area 

Update i el d’Active Time. La configuració dels temps ve explicada al manual de 

comandaments AT. 

Per poder mostrar com es negocien els temps, he fet una primera prova demanant un 

temps inferior al de la xarxa i una segona amb un temps superior. 

 

• 1a prova: temps inferior 

La configuració del dispositiu serà, per tant, demanant 60 segons per al TAU Time i 30 per 

a l’Active Time, és a dir, que volem que dels 60 segons que passen entre cada TAU, els 

30 primers estigui actiu i disponible per a la xarxa. 

Quan tornem a realitzar l’Attach a la xarxa, el dispositiu envia dins de l’Attach request els 

temps que hem demanat.  

 

 

Figura 50: Attach request TAU time 60 segons 

 

Per l’altra banda, com a la xarxa està configurat un temps de TAU superior, rebutja el nou 

valor de TAU i a l’Attach accept, respon amb el valor correcte: 2 minuts. Per altra banda, 

també s’observa que el valor d’ Active Time es manté. 
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Figura 51: Attach accept 120 segons 

 

D’aquesta manera, el terminal queda configurat amb un temps entre TAU de 120 segons, 

amb 30 segons d’Active Time. A la següent captura veiem com passen 2 minuts entre 

cada Tracking Area Update, tal i com s’ha configurat prèviament en el procés d’Attach. 

 

 

 

Figura 52: Visualització dels Tracking Area Update 

 

• 2a prova: temps superior 

Lo configuració del dispositiu serà, en aquest cas, demanant 180 segons per al TAU Time 

i 30 per a l’Active Time, és a dir, que volem que dels 180 segons que transcorren entre 

cada TAU, els 30 primers estigui actiu i disponible per a la xarxa. 

Si tornem a revisar el procés d’attach, s’observa que a l’Attach request demana els temps 

demanats amb el comandament. 

 

 

Figura 53: Attach request TAU time 180 segons 
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En aquest cas, com el temps demanat és superior al TAU de la xarxa, accepta el valor i 

respon al Attach Accept amb el mateix valor demanat. També podem comprovar que el 

valor d’ Active Time es manté. 

 

 

 

Figura 54: Attach accept 180 segons 

 

• Prova de connexió 

Per veificar el correcte funcionament del PSM, s’ha fet un ping cap al terminal en un 

moment on no està activat i, per tant, fins que no ha arribat el moment de fer el Tracking 

Area Update, no ha contestat al ping. Per aquest motiu podem observar que els temps de 

resposta són superiors als 100 segons. 

 

 

 

Figura 55: Ping amb PSM activat 
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5. Pressupost 

 

Aquest treball s’ha realitzat durant aquests últims quatre mesos, amb una dedicació total 

de 200 hores.  

Els components utilitzats per a aquest treball han sigut l’equip Amarisoft OTS-100, del que 

ja disposava el Laboratori de Comunicacions Ràdio, el dispositiu NB-IoT Dragino amb la 

Shield i la targeta Arduino UNO. 

També s’haurà de tenir en compte un ordinador en el que s’ha d’instal·lar l’Arduino IDE, 

per poder treballar, que per altra banda és un programa gratuït. 

 

Concepte Quantitat Preu Total 

Amarisoft OTS-100 1 equip 15.750 € 15.750 € 

Shield NB-IoT Dragino per 

Arduino 
1 shield 50 € 50 € 

Arduino UNO 1 tarjeta 25 € 25 € 

Ordinador on instal·lar 

l’Arduino IDE 
1 PC 400 € 400 € 

Hores enginyer 200hores 8 €/hora 1600 € 

Cost total   17825 € 

Taula 6: Pressupost per a la realització del projecte 
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6. Conclusions  

Al llarg d’aquest treball he pogut aprendre sobre la tecnologia NB-IoT i algunes de les 

seves funcionalitats bàsigues i pròpies de les tecnologies de IoT. 

Durant l’execució del treball, he après a fer funcionar l’Amarisoft OTS-100 que m’ha 

permès entendre molt millor com funciona una xarxa LTE, i no només les parts de NB-IoT 

que necessitava desenvolupar en el treball. 

Un altre pas amb el que es podria tancar el treball, seria amb un programa escrit per a 

l’Arduino per a que només engegar el dispositiu, treballi de forma autònoma i no necessiti 

que algú vagi configurant pas per pas. 

Aquest treball es tracta d’un treball inicial en la tecnologia NB-IoT. Es pot complementar 

amb un estudi més profund d’altres funcionalitats, que permetin fer aplicacions més 

concretes, com per exemple, realitzar connexions TCP/IP per enviar dades recollides de 

sensors connectats a l’Arduino i realitzar un monitoreig d’alguna magnitud per a 

desenvolupar una aplicació concreta. 
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Annexos 

Appendices may be included in your thesis but it is not a requirement. 
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Glossari 

ADC   Analog to Digital Converter 

AS   Access Stratum 

CIoT  Cellular Internet ofThings 

DAC  Digital to Analog Converter 

EARFCN  EUTRAN Absolute Radio Frequency Channel Number 

eDRX  Extended Discontinuous Reception 

eNB  Evolved Node B 

EPS   Evolved Packet System 

eTAU time extended Tracking Area Update time 

FDD  Frequency Division Duplexity  

GSM  Global System for Mobile communications 

HSS  Home Subscriber Server 

IDE  Integrated Development Environment 

IMS  Information Management System 

IoT  Internet of Things 

IP   Internet Protocol 

LCM  Laboratori de Comunicacions Mòbils 

LTE  Long Term Evolution 

MBMS  Multimedia Broadcast Multicast Server 

MCC  Mobile Country Code 

MIMO   Multiple Input Multiple Output 

MME   Mobility Management Entity 

MNC  Mobile Network Code 

NAS  Non-access Stratum 

NB-IoT  Narrow Band Internet of Things 

PGW  PDN Gateway 

PLMN  Public Land Mobile Network 

PRB  Phisical Resource Block 

PSM  Power Save Mode 

RB  Resource Block 

RRC  Radio Resource Control  

SCEF  Service Capability Exposure Function 

SGW  Serving Gateway 
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SIM  Subscriber Identity Module 

SISO  Single Input Single Output 

TAC  Tracking Area Code 

TDD  Time Division Duplexity 

UE  User Equipment 


