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Abstract 

In this work, the NB-IoT technology, which is derived from the LTE mobile 
communications technology, will be studied and is one of the main ones for the 
connection between machines. 

The group of Radio Communications of the UPC has a team called OTS-100 which 
reproduces a private LTE network on a small scale. One of the features available is the 
creation of networks of NB-IoT. For this reason, recently NB-IoT devices have been 
prepared to be mounted on Arduino cards. This project consists of the study of these NB-
IoT networks and in the compilation and transmission of data read through a temperature 
and humidity sensor. 
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Resum 

En aquest treball s’estudiarà la tecnologia NB-IoT, que deriva de la tecnologia de 
comunicacions mòbils LTE, i que és una de les principals per a la connexió entre 
màquines. 

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, 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 en la recopilació i transmissió de les 
dades llegides a través d’un sensor de temperatura i humitat.  
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Resumen 

En este trabajo, se estudiará la tecnología NB-IoT, que se deriva de la tecnología de 
comunicaciones móviles LTE, y es una de las principales para la conexión entre 
máquinas. 

El grupo de Radiocomunicaciones de la UPC tiene un equipo llamado OTS-100 que 
reproduce una red privada LTE a pequeña escala. Una de las características disponibles 
es la creación de redes de NB-IoT. Por esta razón, recientemente se han preparado 
dispositivos NB-IoT para ser montados en tarjetas Arduino. Este proyecto consiste en el 
estudio de estas redes NB-IoT y en la compilación y transmisión de datos leídos a través 
de un sensor de temperatura y humedad.  
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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. 

Aquest projecte parteix de dos projectes anteriors on s’explica el funcionament de l’equip 

i s’estudia a fons algunes de les funcionalitats que ofereix en un, i en l’altre projecte, 

s’estudia el que ofereix per a xarxes de NB-IoT i es realitza un muntatge per poder 

analitzar el seu comportament i estudiar algunes de les funcionalitats característiques. 

En el nostre cas farem un pas més enllà i captarem la temperatura i humitat de la sala, 

llegirem aquestes dades, les enviarem a través d’una xarxa NB-IoT i les projectarem en 

un entorn web. 

1.1. Objectius del projecte 

Els objectius principals del projecte són: 

 Recopilar i assimilar el màxim d’informació sobre la tecnologia NB-IoT. 

 Realitzar un muntatge amb els dispositius NB-IoT i afegir un sensor de 

temperatura i humitat per a la lectura de dades. 

 Transmetre les dades llegides a través d’una xarxa NB-IoT. 

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. 

En primera instància he aprofitat les cel·les de NB-IoT creades per un company que 

havia realitzat un treball anterior. 

A continuació he realitzat el muntatge del dispositiu NB-IoT, i s’ha verificat la connexió 

amb les cel·les. 

Tot seguit s’ha fet un programa d’Arduino capaç de llegir les dades i enviar-les a través 

del dispositiu de NB-IoT a la xarxa. 

Per acabar s’ha creat l’aplicació amb la base de dades en la qual s’han anat enviat les 

recopilacions del sensor. 

1.3. Estructura de la memòria 

La memòria està constituïda per tres parts bastant diferenciades: 

 La primera és bàsicament una introducció de la tecnologia NB-IoT i les principals 

característiques d’una xarxa basada en aquesta tecnologia. 

 En segon lloc hi trobem la descripció de l’entorn experimental, és a dir un resum 

de tots els aparells necessaris pel desenvolupament del projecte i de les seves 

funcionalitats. 
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 Finalment trobem l’apartat dels resultats, en el qual s’expliquen totes les proves 

que s’han realitzat, apareixen programes i captures de pantalla per a que es 

puguin apreciar els resultats i com s’ha arribat a ells. 

1.4. Pla de treball 

Les tasques en les que s’ha dividit el projecte han variat respecte al Critical Review, ja 

que hem enfocat el projecte d’una altra manera al posposar la seva entrega de juny a 

octubre. Com es pot apreciar, hi ha una aturada en la realització del treball entre abril i 

finals de juny a causa de la decisió de posposar el projecte. Les tasques finals que s’han 

realitzat són les següents: 

 

 

El diagrama de Gantt que ho reflexa és el següent: 
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2. Fonaments de la tecnologia NB-IoT 

Narrow Band IoT (NB-IoT) és l'aposta de 3GPP per donar resposta a les necessitats de 

comunicació IoT, en el que denominen extended Machine Type Communications (eMTC). 

NB-IoT apareix com a resposta a l'auge de les Low Power Wide Area Networks (LPWAN) 

com ho són tecnologies com LoRaWAN, Telensa o Sigfox entre d'altres. Les LPWAN es 

caracteritzen per ser tecnologies de llarg abast, donant cobertura fins 15km en entorns 

oberts i fins 2 km en entorns urbans. Aquestes tecnologies, s'han dissenyat per donar 

accés a un nombre potencialment alt de dispositius que han de transmetre poques 

quantitats de dades (pocs bytes) de forma esporàdica (ex. Cada diversos minuts), 

majoritàriament en uplink. 

El 3GPP ha trigat bastant a unir-se a la tendència després que LoRaWAN prengués gran 

part del mercat (encara emergent). 

NB-IOT és una tecnologia cel·lular, usa les bandes cel·lulars de comunicació i s'ha 

dissenyat per operar de diferents formes, incloent l'ús de la banda de GSM substituint el 

desplegament actual (standalone), usant la banda de LTE i per tant compartint-la (in-

band) o fins i tot utilitzant l'espaiat que hi ha entre els canals LTE per aprofitar al màxim 

l'espectre de comunicacions (guard-band). A diferència de les LPWAN, NB-IOT neix 

condicionat per l'arquitectura LTE i ha de coexistir amb aquesta tecnologia sense 

introduir modificacions a l'estructura i arquitectura de la xarxa cel·lular. Això implica una 

complexitat molt més elevada que les seves competidores LPWAN. NB-IOT és una 

tecnologia half-duplex que habilita de forma eficient la comunicació uplink, és a dir 

permet un establiment de connexió a la xarxa cel·lular, l'assignació de recursos de xarxa 

al node (conegut com User Equipment o UE) i la transmissió de les dades. 

Ara comentarem sobre els seus avantatges, inconvenients i com es comporta en 

comparació a altres tecnologies LPWAN. En primera instància és destacable que NB-IOT 

és una tecnologia que ens dóna fiabilitat perquè garanteix el lliurament de les dades, això 

és significatiu si el comparem amb altres tecnologies LPWAN que es basen en un accés 

ALOHA. També, dir que l'ús d'una banda llicenciada la fa més fiable ja que no coexisteix 

amb altres tecnologies. No obstant això, el fet d'usar una banda llicenciada té 

implicacions com el fet de dependre d'un operador i per tant estar subjectes a un model 

de servei i cobertura fora del control de l'aplicació. En LoRaWAN, si hi ha poca cobertura 

sempre es pot desplegar un inici extra, amb NB-IOT depens de l'operador. Això també té 

implicacions en el consum energètic del dispositiu. Els nodes amb pitjor cobertura 

gastaran més energia, perquè hauran de repetir més les trames i perquè han de 

transmetre una potència major, això pot tenir implicacions en aplicacions com els Smart 

pàrquing on s'ha de garantir una durada mínima de bateria. Amb altres LPWAN sempre 

es pot desplegar un inici extra sense haver de interaccionar amb l'operador. Finalment, 

vull destacar el bon suport al downlink de NB-IOT, habilita de forma senzilla aplicacions 

que necessitin models push a diferència dels models uplink tradicionals que ofereixen la 

majoria de LPWANs. Ens preguntem però si les aplicacions IOT necessiten 

majoritàriament aquest model i si aquesta necessitat justifica part de la complexitat del 

protocol. 
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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. 

NB-IoT té una capa física optimitzada per a baix consum i cost, i ja que 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 a 

l’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 diferents 

(Figura 1) 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.  

 
 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.  

 
 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 1: Configuracions de la portadora 
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     Figura 2: Arquitectura LTE per a tecnologia NB-IoT 

El més típic és que un UE romangui desconnectat de la xarxa i quan tingui dades a 

transmetre, per exemple, la lectura d'un comptador, estableixi la connexió, transmeti les 

dades i es desconnecti. Un UE, un cop establerta la connexió la manté (RRC Connected) 

durant un temps predeterminat fins que passa a inactiu (RRC Idle) i s'acaba 

desconnectant. Durant l’estat connectat (RRC Connected), l’UE pot demanar més 

recursos i transmetre més dades, clarament com a reflex de l'arquitectura LTE. NB-IOT 

també permet una desconnexió immediata un cop rebuda la confirmació de les dades, 

però això implica no tenir una finestra de downlink.  

Fruit de la seva estructura basada en LTE, on el disseny inicial assumia connexions 

sempre actives (ex. Els dispositius mòbils sempre estan connectats a la xarxa) el major 

esforç s'ha fet en habilitar el downlink sense que això impliqui un consum energètic molt 

elevat. No hi ha màgia, simplement es fa un duty-cycle de la ràdio a través de cicles 

d'escolta que es coneixen com eDRX. Aquests cicles permeten a la UE escoltar les 

Paging Occasions que ens indiquessin si hi ha algun missatge de baixada, mentre es 

manté la ràdio apagada la resta del temps. Aquesta estructura de les connexions la 

podem apreciar en la figura 3. 

 

           Figura 3: Estructura d’una connexió NB-IoT  
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2.2. Comparació NB-IoT amb LTE 

NB-IOT està desenvolupada per permetre una comunicació eficient i una llarga durada 

de la bateria per a dispositius distribuïts de manera massiva, i utilitza la xarxa de 

telefonia mòbil existent per connectar aquestes "coses".  

Hi ha diverses característiques que poden fer que aquesta tecnologia lideri el mercat de 

les comunicacions IoT en un futur a curt termini, però anem a destacar 3 de les més 

importants: 

 Baix cost: els mòduls NB-IOT tenen menors costos que els d'altres tecnologies de 

comunicació (com 3G, 4G, GPRS ...) i també de LTE-M. Aquest cost està, 

actualment, al voltant dels 10 dòlars i s'espera que baixi entre 5 i 7. Des del punt 

de vista de l'usuari, és important subratllar que el cost de subscripció serà més 

barat que les actuals comunicacions M2M. 

 Més cel·lulars per antena: els dispositius NB-IOT utilitzen un ample de banda de 

180KHz i s'estima que en cada xarxa poden cabre 100.000 connexions. 

 Excel·lent penetració en interiors i sota terra. 

LTE-M, també coneguda per CAT-M1, utilitza les antenes LTE instal·lades i està 

optimitzada per a un ample de banda major i per a connexions de mòbil que incloguin 

veu.  

Vegem els tres aspectes en què fixar-se quan parlem de LTE-M: 

 Velocitat de pujada i baixada: fins a 1 Mbps (superior al NB-IOT). 

 Volte: aquesta tecnologia permet enviar veu. 

 Mobilitat: LTE-M està preparada per a dispositius en moviment. 

En la figura 4 podem observar una comparació entre la tecnologia NB-IoT i la tecnologia 

LTE-M, de diferents característiques: 

 

     Figura 4: Taula comparativa entre NB-IoT i LTE-M 
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2.3. Aplicacions  

NB-IoT és una autèntica revolució, fins ara, s’han connectat dispositius grans i d’un cost 

elevat, com televisions, ordinadors o telèfons intel·ligents, però d’ara en endavant tot 

podrà ser intel·ligent. Aquests són alguns dels mercats potencials pels serveis NB-IoT: 

 Ciutats intel·ligents: gràcies a NB-IoT, els governs locals podran controlar 

l’enllumenat dels carrers, els espais d’estacionament gratuït o les condicions 

ambientals entre d’altres, d’una manera molt més eficient. 

 

 Cases i edificis intel·ligents: gestionar alarmes d’incendis o robatori en cases i 

comerços, mesurar els consums intel·ligents (aigua, gas, llum), il·luminació i 

climatització intel·ligent, qualitat de l’aire, seguretat física… amb uns costos 

inferiors i menor impacte ambiental. Aquests exemples són alguna de les 

possibilitats de NB-IoT en cases i edificis. 

 

 Agricultura i ramaderia: les granges del futur, amb l’expansió de la NB-IoT, 

apareixen una àmplia varietat de solucions intel·ligents, amb l’objectiu 

d’aconseguir una granja autònoma i connectada: més precisió en tècniques 

agrícoles, sensors atmosfèrics, seguiment del bestiar, monitorització del terreny, 

la pluja... 

 

 Sanitat: la connectivitat NB-IoT ofereix la possibilitat de monitoritzar aquells que 

pateixen malalties cròniques o relacionades amb l’edat. Amb un dispositiu nible, 

el doctor pot controlar als seus pacients des de la distància i a temps real. 

 

 Tracker de persones i animals: es podrà controlar a tothom que porti dispositius 

nibles amb NB-IoT. Està especialment pensat per a gent gran o nens, però també 

per animals. Podrem saber on estan en qualsevol moment i en qualsevol lloc. 

 

 Fabricació i logística: les indústries seran més autònomes, eficients i 

productives. Per exemple, es podrà localitzar i fer un inventari de manera senzilla 

per optimitzar la logística, o serem capaços de monitoritzar i fer diagnòstics dels 

objectes a trackejar en temps real. 
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3. Descripció dels equips de treball 

3.1. Amarisoft OTS 100 

L’OTS 100 és una implementació Software Designed Radio (SDR) en un entorn Linux 
que permet muntar una xarxa privada LTE a la que podem connectar-hi terminals 
comercials amb targetes USIM de test. A continuació es descriu el hardware i software 
de que consta l’equip, les funcionalitats suportades, les eines de gestió i control de que 
disposem. 

3.1.1. Hardware 

Aquest equip disposa de tres elements definits en la Taula 1 amb les característiques 
següents: 
 

Component Característiques 

PC. 
Plataforma on 
s’executa el 

software OTS 100 

 Processador Intel i7 – 4790 @ 3.6 GHz 

 1 port Gigabit Ethernet 

 500 GB de memòria 

 8 GB de memòria RAM 

Sistema operatiu: Linux kernel 3.19.8. Distribució FEDORA. 

Targeta PCIe 
SDR . 

Implementa la 
funcionalitat d’un 

capçal de RF 

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

 4 canals configurables (2 RX i 2 TX) 

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

 Ample de banda: 200 kHz – 56 MHz 

 Suport arquitectures TDD i FDD 

 Guany variable en temps real 

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

 Potència de sortida de 10 dBm 

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

 Alimentació 12V 

USIM 
Targeta SIM de 

test 

 

 

 

 

 Targeta USIM Anritsu Model P0035B7 

 Tipus de xarxa: GSM, UMTS/WCDMA, LTE 

 IMSI: 001-01-0000009913 

 Valor K: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF 

 Algoritme autentificació: TS 34.108 

 PIN: 1234 

 Voltatge: 1.8, 3 o 5 V 

Taula 1: Components de l’equip OTS 100 
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3.1.2. Software 

L’OTS 100 implementa les diferents funcions d’una xarxa LTE estructurades en 4 
mòduls: 
LTEENB, LTEIMS, LTEMBMS i LTEMME. A continuació, en la Taula 2, es proporcionen 
les característiques principals de cadascun dels mòduls i quina o quines funcions de la 
xarxa LTE implementa. 
 

Mòdul 

software 
Descripció 

LTEMME 

Implementa les següents funcions: 

 MME: Funcions de pla de control de la xarxa troncal (ex. gestió de la 

mobilitat i les sessions dels UE) 

 S-GW y P-GW: Funcions de pla d’usuari de la xarxa troncal. 

 HSS: Base de dades de subscriptors interna 

Permet connectar-hi múltiples eNBs mitjançant interfícies estàndard. 
Suporta NB-IoT i optimització del pla de control CIoT. 
Interfícies: S1 (protocols S1AP i GTP-U) entre amb eNodeBs. 

LTEENB 

Implementa les funcions d’un eNodeB. A part de la interfície estàndard 
S1, també suporta cel·les NB-IoT. 
Interfícies: S1 (S1-AP NAS integrat i GTP-U) entre eNB i MME, M2 
(M2AP i GTP-U) entre eNodeB i l’accés d’enllaç MBMS i X2 (X2AP) 
entre eNodeBs. 

LTEMBMS 

Implementa les funcions de l’element Multimedia Broadcast / Multicast 
Services (MBMS) d’un sistema LTE . El MBMS proporciona capacitat de 
transferència punt-multipunt encarregada de proveir de manera eficient 
continguts broadcast i multicast. 
Suporta el protocol M2AP. 

LTEIMS 

Implementa les funcions bàsiques del subsistema IMS amb el protocol 
SIP. Suporta: l’autentificació MD5, AKAv1 i AKAv2 i ISIM amb 
algoritmes XOR, Milenage o TUAK, trucades i videotrucades, base de 
dades configurable. 
Implementa: P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF i HSS. A més d’enviament SMS 
usant la interfície SG a través del LTEMME. 

Software de 

gestió 

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

 Webtool: aplicació de navegador de logs en temps real, backups i 

informació en temps real dels mòduls LTEENB, LTEMME i LTEIMS. 

 Terminal: aplicació via línia de comandes que permet interactuar i 

modificar paràmetres de la xarxa en temps real. 

 
Taula 2: Descripció dels mòduls de software de l’OTS 100 

 
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 estat compartit entre 
diferents persones, i cadascuna necessitava una configuració diferent, els arxius de 
configuració son enllaços directes als arxius amb la configuració que necessitem.  
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Per inicialitzar de forma ràpida, hi ha un fitxer executable programat perquè, 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. 

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 el mòdul 

LTEENB són els de la taula 3: 

Paràmetre Descripció 

nb_cell_list 
Array of Objects. Llista de les cel·les de NB-IoT que es volen 
crear, amb tots els paràmetres que hi ha a continuació.  

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.  

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.  
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dl_prb 

Selecciona 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 

Selecciona 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_earfcn 
Selecciona a quin és el EARFCN (EUTRAN Absolute Radio 
Frequency Channel Number) on es fa el downlink.  

ul_earfcn Selecciona a quin és el EARFCN on es fa l’uplink.  

n_antenna_dl Nombre d’antenes utilitzades al downlink.  

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.  

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  
 

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 4: 

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 anterior fixa un 
valor en cas de voler aplicar PSM, aquest paràmetre força un 
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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  

3.2. Dispositiu NB-IoT 

En aquest apartat es detalla com és el terminal amb el que s’han fet 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 tres parts diferenciades que es comenten a la taula 5: 

Mòdul IoT 

Dragino NB-IoT: Està format per 3 elements, ja incorporats, una antena, 
un port per a la micro SIM i el mòdul Quectel BG-96, que és el 
processador del terminal.  
Shield: Una extensió de l’Arduino per poder 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 
És el que farem servir per alimentar el mòdul IoT i per connectar-lo a 
l’ordinador, per tal de poder configurar-ne el terminal.  

DHT11 És el sensor que mesurarà la temperatura i la humitat. 

Taula 5: Hardware del dispositiu NB-IoT 

En la figura 5 es mostren els diferents components hardware del dispositiu NB-IoT, i 

posteriorment en la figura 6 apareix el dispositiu NB-IoT totalment muntat i connectat per 

al seu correcte funcionament. 

 

 

Figura 5: Fotografies del Dragino, la Shield, l’Arduino i el sensor DHT11 
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  Figura 6: 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 és 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 són 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. 

3.2.2.1. Característiques del sensor DHT11 

El DHT11 presumeix de ser un sensor amb una alta fiabilitat i estabilitat degut al seu 

senyal digital calibrat i per tant, estarem més protegits davant del soroll. 

La trama de dades és de 40 bits corresponents a la informació d’humitat i temperatura 

del DHT11, i l’estructura dels bits que fan referència a la informació està detallada a la 

figura 7.  

 

Figura 7: Relació bits-dades del sensor DHT11 

El primer grup de 8 bits és la part sencera de la humitat i el segon grup la part decimal. El 
mateix passa amb el tercer i quart grup, la part sencera de la temperatura i la part 
decimal. Finalment els bits de paritat per confirmar que no hi ha dades corruptes. 
Aquests bits de paritat l'únic que fan és assegurar-nos que la informació és correcta, 
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sumant els 4 primer grups de 8 bits. Aquesta suma ha de ser igual als bit de paritat. Si 
ens centrem en la imatge anterior i sumem els bits, comprovem que tot està correcte. 

Les principals característiques i propietats del sensor DHT11 les podem observar en la 
figura 8, on podem apreciar els rangs en els quals treballa, la resolució i les dades de 
consum i alimentació. 

 

Figura 8: Característiques tècniques del  DHT11 
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4. Resultats 

4.1. Configuració de la xarxa NB-IoT 

Primer de tot, per poder realitzar qualsevol comunicació s’ha de configurar l’OTS 100 per 

a què disposi de cel·les NB-IoT perquè el dispositiu s’hi pugui connectar. Com s’ha vist 

anteriorment es poden configurar portadores LTE-NB de diferents maneres i a 

continuació veurem algunes d’elles. 

Per a aquest cas, s’ha de configurar el fitxer que controla l’eNB amb el llistat de cel·les 

NB-IoT. 

 

Figura 9: Configuració de l’eNB 

Com es pot veure a la figura 9, es crea una única cel·la, amb el PLMN de prova, on 
s’indica que és 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 l’exemple de la captura, l’EARFCN és el del centre de la banda B20, pel que crearà 
una cel·la a la freqüència corresponent.  

Per últim, cal mirar en el terminal de l’eNB, dins de la seva pestanya i veure el llistat de 

cel·les en funcionament. Pel cas que hem programat el fitxer, ens surt la cel·la 

corresponent en la figura 10. 

 

Figura 10: Configuració cel·la standalone per a B20 
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4.2. 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. 

A l’ordinador executem l’Arduino IDE. Si és la primera vegada que es posa en marxa, 

caldrà carregar un programa. Per això, a l’editor de l’IDE, s’escriu el programa abans de 

carregar-lo a la targeta Arduino. El programa per llegir la sortida del mòdul IoT és el de la 

figura 11. 

 

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 clicar 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 com es pot apreciar a la figura 

12. 

 

 

     Figura 12: Captura del Serial Monitor 
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4.3. Test del funcionament del sensor 

Per comprovar que el sensor DHT11 funciona correctament, hem realitzat un programa a 

l’Arduino IDE per tal de que ens mostri la temperatura, la humitat i l’índex de calor pel 

Serial Monitor. En la figura 13 podem observar el  codi que s’executa, i en la figura 14 el 

resultat d’aquesta execució. 

 

Figura 13: Codi per llegir i visualitzar les dades del sensor DHT11 

 

 

Figura 14: Visualització de les dades 
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4.4. Comprovació de la connexió del dispositiu a la xarxa 

Per poder veure que el dispositiu NB-IoT està connectat a la xarxa tenim diverses 

maneres de veure-ho: 

1. Mitjançant la comanda AT+CREG?, que ens indica si l’estat del terminal (2n 

valor) és: 

La resposta a aquesta comanda té aquesta estructura: +CREG:<n>,<stat> 

En el nostre cas ens interessa només el paràmetre <stat>, que té les 

següents opcions: 

0 = no està registrat, actualment MT no busca un operador per 

registrar-se. 

1 = xarxa domèstica registrada. 

2 = no està registrat, però actualment MT intenta cercar un 

operador per registrar-se. 

3 = registre denegat. 

4 = desconegut. 

5 = registrat, itinerant. 

La figura 15 ens mostra que el dispositiu té una xarxa domèstica 

registrada. 

 
Figura 15: Serial monitor comprovant la connexió amb AT+CREG? 

 

2. Mitjançant la comanda AT+COPS?, podem veure a quin operador està connectat 

el dispositiu, si és el cas: 

Com podem apreciar a la figura 16, el dispositiu està connectat a la xarxa 

de l’Amarisoft. 

 

  Figura 16: Serial monitor comprovant la connexió amb AT+COPS? 
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El procés de connexió del dispositiu a la xarxa es mostra en la figura 17: 

 

        Figura 17: Procés de connexió del dispositiu 

El primer pas és 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. 

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

procés d’Attach. 
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4.5. Creació del Socket Service i enviament per comandes AT 

El primer objectiu del projecte, és ser capaços d’enviar les dades llegides pel sensor a 
una web amb una base de dades, per tal de poder-les visualitzar i analitzar. Per 
aconseguir això és necessari crear una xarxa NB-IoT amb l’Amarisoft OTS 100 i realitzar 
un programa el qual enviï aquestes dades a través de la xarxa. Per poder fer això, és 
necessària la creació d’un socket que estigui escoltant contínuament les dades que es 
capten pel sensor i que posteriorment enviem a través del dispositiu NB-IoT.  

El primer pas per aconseguir l’objectiu és connectar el dispositiu NB-IoT amb l’OTS 100 i 
comprovar que hi podem enviar dades. Això ho hem aconseguit de la següent manera: 

1. Connectant el dispositiu a la xarxa com es descriu en el TFG del Daniel López. 
2. Creant un Socket Service mitjançant comandes AT. 
3. Comprovant l’estat del Socket Service. 
4. Enviant unes dades per a comprovar-ho mitjançant comandes AT. 

A la figura 18 es mostra el procediment anterior amb el monitor serial i a continuació 
s’explica a què fa referència cada valor. 

 

Figura 18: Comandes AT per crear un socket i enviar dades 

L’estructura de la comanda AT+QIOPEN és la següent: 
 
AT+QIOPEN=<contextID>,<connectID>,<service_type>,<IP_address>/<domain_name>,
<remote_port>[,<local_port>[,<access_mode>]] 

 

Context ID  Tipus enter, rang 1-16. 

Connect ID  Socket Service index, tipus enter, rang 0-11. 

Service type  Tipus del Socket Service, tipus string, pot ser UDP, TCP, UDP 
SERVICE, TCP LISTENER. 
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IP address  Si el service type és TCP o UDP, ens indica l’adreça IP d’un 
servidor remot, tipus string. 

Remote port  Ens indica el port del servidor remot, només vàlid si el service 
type és TCP o UDP, el rang és 0-65535. 

Local port  És el port local, rang 0-65535. Si el service type és TCP LISTENER 
o UDP SERVICE, l’hem d’especificar, en canvi si el service type és TCP o UDP, 
el podem especificar o el podem deixar a 0 i el port local s’assignarà de manera 
automàtica. 

Access mode  El mode d’accés a les dades del Socket Service, pot ser 0 si 
tenim buffer access mode, 1 si tenim direct push mode o 2 si és transparent 
access mode. 

Després d’analitzar cada paràmetre creem el Socket Service amb la comanda 
AT+QIOPEN = 1, 0, ”TCP”, ”147.83.105.193”, 9001,0,1. 

Seguidament comprovem l’estat del Socket Service amb la comanda AT+QISTATE?, 
que ens retorna les següents dades: 

QISTATE: 
<connectID>,<service_type>,<IP_address>,<remote_port>,<local_port>,<socket_state,
<contextID>,<serverID>,<access_mode>,<AT_port>) 
 

Algunes dades coincideixen amb les comentades anteriorment al AT+QIOPEN i no es 
tornaran a explicar. 

Connect ID. 

Service type. 

IP address. 

Remote port. 

Local port  amb aquesta comanda ja veiem el port assignat en aquest cas el 
31428. 

Socket state  Segons el seu valor ens indica l’estat del Socket Service. Rang 0-
4.  

0 = Initial, la connexió no està establida. 

1 =  Opening, el client s’està connectant o el servidor està intentant 
escoltar. 

2 = Connected, s’ha establit la connexió amb el client. 

3 = Listening, el servidor està escoltant. 

4 = Closing, la connexió s’està tancant. 

Context ID. 

Server ID  Només vàlid quan service type és "TCP INCOMING". Representa 
que el servidor accepta aquesta connexió entrant TCP i el valor és el mateix 
connect ID del "TCP LISTENER" d'aquest servidor. 
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Access mode. 

AT port  Indica el port COM del Socket Service: 

  “usbmodem” = USB MODEM PORT 

  “usbat” = USB AT PORT 

  “uart1” = UART PORT 1 

Aquesta comanda ens retorna el següent: QISTATE: 0, "TCP", "147.83.105.193", 9001, 
31428,2,1,0,1,"uart1". 

Finalment, esccrivim la comanda AT+QISEND = 0,11 on el primer valor és el Connect ID 
i el segon és la llargada de les dades que posteriorment enviarem, en aquest cas 11 ja 
que la paraula “temperatura” consta d’onze caràcters. 

En la figura 19 es mostren els LOGS en els quals s’observa el procés de connexió del 
dispositiu NB-IoT a la xarxa i posteriorment tenim la figura 20 amb un missatge marcat, el 
Control plane service request, que és on apareix el missatge enviat anteriorment per les 
comandes AT.  

 

Figura 19: Procés de connexió i d’enviament de les dades 
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Figura 20: Control plane service request 
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sèrie per enviar. 
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4.6. Lectura i enviament automàtic de les dades 

El següent pas, un cop aconseguit enviar missatges a través de les comandes AT és 
crear un programa a l’Arduino que sigui capaç de llegir les dades del sensor i enviar-les 
automàticament a través del dispositiu NB-IoT. En un primer moment ho farem només 
per a una de les tres dades que ens proporciona per facilitar el treball, i quan s’hagi 
aconseguit s’extendrà a la resta. 

A la figura 21 s’adjunta el programa que ens ha de llegir la humitat i enviar les dades a 
través de la xarxa. Com es pot apreciar amb el delay, llegim les dades del sensor cada 
20 segons. Com es pot apreciar, el codi consisteix en llegir les dades del sensor, i 
posteriorment escriure les comandes AT que hem utilitzat abans per a l’enviament de les 
dades, obrir un socket service (QIOPEN), i enviar les dades avisant de la seva longitud 
(QISEND), en aquest cas les dades s’aniran actualitzant periòdicament ja que la funció 
loop() no finalitza mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Codi per llegir i enviar la humitat automàticament i repetidament 

El resultat al qual arribem amb aquest programa és a la visualització de la humitat en el 
missatge Control plane service request, de la llista dels logs que es mostren en 
l’Amarisoft LTE Web. 

En primer lloc, a la figura 22 mostrarem la seqüència de missatges que s’envien cada 
vegada que es llegeixen les dades del sensor, i posteriorment el missatge en el qual 
viatja la informació, en la figura 23. 
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Figura 22: Procés d’enviar les dades 

 

Figura 23: Control plane service request 

El següent pas del projecte tracta de ser capaços d’enviar les tres dades que prenem 
amb el sensor, humitat, temperatura i índex de calor, a l’OTS 100 cada vegada que les 
llegim. En un inici erroni s’ha optat per a repetir el codi utilitzat per calcular la humitat per 
les altres dues dades, però el programa no funcionava. A partir d’aquí, s’ha optat per 
treure del loop() tot el codi de llegir i enviar cada dada, i només hi hem posat les tres 
funcions (Figura 24) que es mostraran a continuació en les figures 25, 26 i 27 per 
simplificar-ho. Aquest segon intent ens ha portat a l’èxit. 

 

 

 

Dades llegides pel 

sensor DHT11 
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Figura 24: Codi a executar a l’Arduino 

Tot seguit es mostra el codi de cadascuna de les tres funcions, és molt similar. 

 

Figura 25: Funció per llegir i enviar la humitat 

 

Figura 26: Funció per llegir i enviar la temperatura 
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Figura 27: Funció per llegir i enviar l’índex de calor 

Després d’executar el codi, la visualització que hem obtingut a l’Amarisoft LTE Web ha 
estat la corresponent a la figura 28: 

 

Figura 28: Procés d’enviament de les tres dades 

Les dades s’han enviat en missatges separats, la humitat s’envia en el Control plane 
service request, i la temperatura i l’índex de calor s’envien en els dos següents 
missatges de ESM data transport d’uplink, senyalitzats amb la fletxa en direcció a la 
dreta. El resultat obtingut es mostra en les figures 29, 30 i 31. 
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Figura 29: Visualització de la humitat al control plane service request 

 

Figura 30: Visualització de la temperatura al ESM data transport 

 

Dades llegides pel 

sensor DHT11 

Dades llegides pel 

sensor DHT11 
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Figura 31: Visualització de l’índex de calor al ESM data transport 
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4.7. Dificultats en el desenvolupament del treball 

Durant la realització del treball m’he anat trobant amb diverses dificultats, que han fet 

que la velocitat d’execució fos més lenta de la desitjada. 

En primer lloc, la poca fiabilitat del dispositiu NB-IoT, que a l’inici hi havia dies que 

funcionava i es connectava a la xarxa i es podia treballar amb normalitat però molts 

altres dies i sense canviar cap programa ni cap escenari de treball no es connectava a la 

xarxa i per tant no es podia continuar amb l’evolució del projecte. Finalment i després de 

consultar a anteriors projectistes si els hi havia passat el mateix i com ho havien 

solucionat ells, es va optar per utilitzar un nou dispositiu, i des del moment del canvi ha 

funcionat correctament i he pogut treballar amb normalitat. 

Un altre tema que va provocar un retard en el desenvolupament del treball va ser la 

compra del sensor DHT11, que va tardar dues setmanes en arribar i va frenar l’evolució 

ja que va ser en un moment en el que vaig quedar estancat perquè sense el sensor no 

podia començar a fer les primeres proves dels programes. 

En un primer moment, es volien projectar les dades llegides pel sensor que s’enviaven a 

través de la xarxa NB-IoT a un entorn web amb una base de dades, però al no crear-se 

cap fitxer amb les dades rebudes, finalment no ha estat possible, ja que no es podia fer 

el tractament de les dades. 
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5. Pressupost 

Els components utilitzats en aquest projecte han estat, l’equip Amarisoft OTS 100, que ja 
es trobava en el laboratori de Comunicacions Ràdio, el dispositiu NB-IoT Dragino amb la 
Shield, la targeta Arduino UNO, i el sensor de temperatura i humitat DHT11. 

També ha estat necessari disposar d’un ordinador per poder instal·lar i utilitzar l’Arduino 
IDE i per a la realització de tota la documentació relativa al projecte. 

Durant la durada del projecte hi ha hagut una dedicació total d’unes 250 hores. 

La taula 6 ens mostra un resum del pressupost del projecte: 

Equip Quantitat Preu/unitat Preu total 

Amarisoft OTS 100 1 15.750 € 15.750 € 

Arduino UNO 1 25 € 25 € 

Shield NB-IoT Dragino per Arduino 1 50 € 50 € 

DHT11 1 1,5 € 1,5 € 

Ordinador 1 1.300 € 1.300 € 

Hores enginyer 250 8 € 2.000€ 

Cost total   19.126,5 € 

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

Durant la realització d’aquest treball he après els fonaments i diverses funcionalitats de 

les xarxes i les tecnologies de NB-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 i també he après a treballar amb l’Arduino, 

que no ho havia fet mai i crec que a base de buscar-me la vida he acabat entenent 

bastant bé el funcionament i com programar-lo. 

Aquest treball es tracta de la continuació de dos treballs inicials, un molt teòric sobre les 

xarxes NB-IoT i sobre el funcionament de la plataforma Amarisoft OTS-100, i un altre en 

el qual s’estudien algunes de les funcionalitats de l’OTS-100. 

A partir d’aquest treball en podria sortir algun de posterior, en el qual s’hauria de crear un 

WebSocket listener per a poder rebre les dades i tractar-les en una base de dades. 

Després d’intentar implementar això i després de consultar-ho a professors especialitzats 

en un àmbit semblant, la feina que comportaria és molt extensa ja que s’ha de mirar com 

està programat l’Amarisoft OTS-100 i s’ha de intentar lligar amb la programació de 

l’Arduino. 
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Acrònims 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

EARFCN EUTRAN Absolute Radio Frequency Channel Number 

eDRX Extended Discontinuous Reception 

eMTC extended Machine Type Communications  

eNB Evolved Node B 

FDD Frequency Division Duplexity 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile communications 

IMS Information Management System 

IoT Internet of Things 

LCM  Laboratori de Comunicacions Mòbils 

LPWAN Low Power Wide Area Networks  

LTE Long Term Evolution 

M2M Machine to Machine 

MBMS Multimedia Broadcast Multicast Server 

MME Mobility Management Entity 

MNC Mobile Network Code 

NB-IoT Narrow Band Internet of Things 

PLMN Public Land Mobile Network 

PSM Power Save Mode 

RB Resource Block 

RRC Radio Resource Control 

SDR Software Designed Radio 



 

 44 

SIM Subscriber Identity Module 

TAC Tracking Area Code 

TAU Tracking Area Update 

TCP Transmission Control Protocol 

TDD Time Division Duplexity 

UDP User Datagram Protocol 

UE User Equipment 

USB Universal Serial Bus 

 

 


