5G-protokollatestaus

Joni Vihmalaakso

OPINNÄYTETYÖ
Huhtikuu 2019
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Sulautetut järjestelmät ja elektroniikka

TIIVISTELMÄ
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Sulautetut järjestelmät ja elektroniikka
VIHMALAAKSO, JONI:
5G-protokollatestaus
Opinnäytetyö 46 sivua, joista liitteitä 1 sivu
Huhtikuu 2019

Opinnäytetyön tarkoituksena oli esittää 5G-protokollia ja teknologioita testaamisen näkökulmasta. Opinnäytetyössä käsiteltiin myös 5G:n ominaisuuksia ja tavoitteita ja matkapuhelinverkon arkkitehtuuria. Opinnäytetyössä on myös ajankohtaista tietoa matkapuhelinverkkorakenteen kehittämiseen vaikuttavista päätöksistä. Teorian lisäksi opinnäytetyössä esiteltiin protokollatestausta myös käytännössä.
Opinnäytetyössä keskityttiin tiedonsiirtorajapinnan testaamiseen, joka on vastuussa tiedonsiirrosta kahden radioverkon elementin välillä. Opinnäytetyössä testattu protokolla on nimeltään eCPRI. eCPRI-protokolla on osa suurempaa datanvälitykseen luotua arkkitehtuuria. eCPRI:n testaamista varten opinnäytetyössä
tehtiin testiympäristö, jossa pystyttiin tekemään yksinkertaisia datansiirtotestejä.
Testiympäristössä saadut tulokset auttavat laitteiden ja ohjelmiston jatkokehityksessä. Opinnäytetyötä tehtäessä löydettiin testattavassa ympäristössä vaikuttava ohjelmisto-ongelma. Testidataa analysoimalla syyn aiheuttaja löydettiin ja
testaamista voidaan jatkaa tulevaisuudessa.

Asiasanat: protokollatestaus, 5G, eCPRI, RAN

ABSTRACT
Tampere University of Applied Sciences
Degree Programme in ICT Engineering
Embedded Systems and Electronics
VIHMALAAKSO, JONI:
5G protocol testing
Bachelor's thesis 46 pages, appendices 1 page
April 2019

The purpose of the thesis was to present 5G protocols and technologies, based
on tests conducted during the thesis. The thesis contains information about the
features and objectives of 5G and the cellular network architecture. The thesis
contains up-to-date information on the development of cellular network structure
and how different things have influenced development decisions. In addition to
the theory, the protocol testing in practice was conducted as part of the thesis.
The thesis focused on testing the communication interface, which is responsible
for data transfer between the two radio network elements. The protocol tested in
the thesis is called eCPRI. The eCPRI protocol is part of a larger architecture for
data transmission. Protocol testing was carried out in a test environment created
for the thesis.
The results obtained in the test environment helps in the further development of
devices and software. When working on the thesis, a software problem affecting
the system during testing was found. Cause of this problem was determined by
analyzing the test data. This makes it possible to continue with the testing.
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LYHENTEET JA TERMIT

3GPP

3rd Generation Partnership Project, standardointijärjestöjen yhteistyöorganisaatio

4G

4th Generation, neljännen sukupolven matkapuhelinteknologia

5G

5th Generation, viidennen sukupolven matkapuhelinteknologia

5G NR

5th Generation New Radio, 5G:lle suunniteltu ilmarajapinta

ARQ

Automatic Repeat Request, virheenkorjausmenetelmä

ASIC

Application Specific Integrated Circuit, mikropiiri, joka on
suunniteltu tiettyyn tarkoitukseen

BBU

Baseband Unit, laite, joka käsittelee tietoa kantataajuudella mobiiliverkkojärjestelmässä

CP

Control Plane, kontrolliin tarkoitettu verkkotaso

CPRI

Common Public Radio Interface, rajapinta, joka tarjoaa
yhteyden radiolaitteiden ja niitä ohjaavien laitteiden välille

C-RAN

Cloud-Radio Access Network, keskitetty arkkitehtuuri
matkapuhelinverkoille

CU

Centralized Unit, keskitetty laite

DCL

Data Convergence Layer, tarjoaa tiedonsiirtämiseen tarvittavia palveluita testijärjestelmässä

DM

Domain Manager, ohjelman osa, joka hallitsee toimialueita testijärjestelmässä

DPDK

Data Plane Development Kit, ohjelmisto, joka sisältää
kirjastoja ja ajureita reaaliaikaista paketinkäsittelyä varten testijärjestelmässä

DU

Distributed Unit, paikallinen laite

eCPRI

Enhanced Common Public Radio Interface, rajapinta,
joka tarjoaa yhteyden radiolaitteiden ja niitä ohjaavien
laitteiden välille
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eMBB

Enhanced Mobile Broadband, 5G-verkkojen käyttötapaus, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisimman
suuri tiedonsiirtonopeus suurelle käyttäjämäärälle

FFT

Fast Fourier Transform, algoritmi, joka toteuttaa diskreetin fourier’n muunnoksen

FPGA

Field-Programmable Gate Array, mikropiiri, jonka logiikka voidaan uudelleen ohjelmoida

HARQ

Hybrid Automatic Repeat Request, kombinaatio ARQ
virheenkorjausta ja kanavakoodausta

ICMP

Internet Control Message Protocol, kontrolliprotokolla,
jolla lähetetään ohjausviestejä

iFFT

Inverse Fast Fourier Transform, algoritmi, joka toteuttaa
käänteisen diskreetin fourier’n muunnoksen

IoT

Internet of Things, järjestelmä, joka perustuu esineiden
automaattiseen tiedonsiirtoon

IP

Internet Protocol, protokolla, joka on vastuussa tietoliikennepakettien lähettämisestä

LTE

Long Term Evolution, nimi, jolla viitataan neljännen sukupolven matkapuhelinteknologioihin

MAC

Medium Access Control, järjestelmän osa, joka on vastuussa liikennöinnistä

mMIMO

Massive Multiple-Input-Multiple-Output, tietoliikennetekniikka, jossa lähetys ja vastaanotto on toteutettu käyttämällä monia antenneja

mMTC

Massive Machine-Type Communications, käyttötarkoitus, joka keskittyy monien laitteiden samanaikaiseen
palveluun

mmWave

Millimeter Wave, radiolähetyksissä käytettyjä taajuuksia, jotka ovat väliltä 6 GHz - 30GHz:ä

OAM

Operation, Administration, and Maintenance, järjestelmän hallintaan ja ylläpitoon suunniteltu protokolla

OBSAI

Open Base Station Architecture Initiative, järjestö, joka
määritteli (oman) rajapinnan radiolaitteiden ohjaamista
varten
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OFDM

Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, menetelmä, jolla pystytään koodaamaan digitaalista dataa
useammalle kantoaaltotaajuudelle

PDCP

Packet Data Convergence Protocol, protokolla, joka on
vastuussa datan siirtämisestä eri kerrosten välillä

PDU

Protocol Data Unit, tietyn protokollakerroksen informaatioyksikkö

PRBU

Physical Resource Block Unit, pienin yksikkö, jonka voi
varata käyttäjälle tiedonsiirtoon

PTP

Precision Time Protocol, protokolla, jolla synkronisoidaan kelloja tietokoneverkossa

QAM

Quadrature Amplitude Modulation, modulaatiotekniikka,
joka yhdistää vaihemodulaation ja amplitudimodulaation

QoS

Quality of Service, tekniikka, jolla voidaan tietoliikenteessä luokitella ja priorisoida

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying, modulaatiotekniikka,
jossa käytetään vaihemodulaatiota

RAN

Radio Access Network, arkkitehtuuri matkapuhelinverkoille (niiden ilmarajapinta liittyville laitteistolle)

RAT

Radio Access Technology, radiopohjaisen viestintäverkon fyysinen yhteysmenetelmä, esimerkiksi 2G, 3G, 4G
ja 5G

RF

Radio Frequency, radio toteutuksissa käytetyt taajuudet

RLC

Radio Link Control Protocol, kaksisuuntainen tiedonsiirtoprotokolla

RM

Resource Manager, testiohjelman osa, joka hallitsee resurssien jakoa

RRC

Radio Resource Control, radioverkon ja käyttäjien ohjausprotokolla

RRH

Remote Radio Head, radiovastaanotin, jonka tehtävänä
on ottaa vastaan radion kontrolli käskyjä

RTC

Real-Time Ctrl Data, reaaliaikaista kontrollointi dataa

SCTP

Stream Control Transmission Protocol, protokolla, joka
on vastuussa tiedonsiirtotehtävistä siirtokerroksella
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SDAP

Service Data Adaptation Protocol, vastuussa QoS-datasta ilmarajapinnassa

SNMP

Simple Network Management Protocol, verkkojen hallinnassa käytettävä tietoliikenneprotokolla

TCP

Transmission Control Protocol, protokolla, joka on vastuussa yhteyksien luomisesta laitteiden välillä

UDP

User Datagram Protocol, tiedonsiirtoon tarkoitettu protokolla, joka ei vaadi jatkuvaa yhteyttä

UP

User Plane, käyttäjädatalle tarkoitetut tiedonsiirtopalvelut

uRLLC

Ultra-Reliable Low Latency, käyttötapaus, joka keskittyy
mahdollisimman pienen viiveen ja verkon katkeamattomuuden tarjoamiseen
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1 JOHDANTO

Matkapuhelinverkkoon yhteydessä olevien laitteiden määrä on kiihtyvässä nousussa. Ericsson (2018) on ennustanut omassa raportissaan, että vuonna 2023
maailmassa voi olla jo 8,9 miljardia matkapuhelinverkkoon yhdistyvää laitetta.
Samalla laitemäärän kasvaessa emme saa kuitenkaan unohtaa siirtonopeuksien
kehittämistä ja kattavuusalueen laajentamista. Näiden asioiden huomioiminen
vaatii matkapuhelinverkolta suurta kehitystä.
Näihin vaatimuksiin pyritään vastaamaan 5G-järjestelmällä (5th Generation). 5G
on matkapuhelinteknologioiden uusin kehitysaskel, joka tuo mukanaan paljon uusia työkaluja tavoitteisiin pääsemiseen. Ihmiset odottavat myös innolla ensimmäisten 5G-puhelinten julkistusta. Ne tarjoavat suurempia nopeuksia kuin vanhoja matkapuhelinsukupolvia käyttävät laitteet. Samalla mietitään, mitä taajuusalueita maat antavat 5G-taajuuksille käyttöön. Euroopan komissio (2019) on pyrkinyt harmonisoimaan käytettyjä taajuuksia EU-alueella.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata lukijalle 5G-järjestelmän rakennetta
ja sen sisältämiä ominaisuuksia. Työ perehtyy eniten 5G-protokollatestaukseen.
Protokollatestaus suoritetaan eCPRI-protokollalle (Enhanced Common Public
Radio Interface), joka on vastuussa kahden radiolaitteen välisestä kommunikaatiosta. Työn tarkoituksena on myös perehdyttää minut uutena työntekijänä
5G:hen liittyviin tekniikkoihin ja protokolliin.
Opinnäytetyö on tehty yritykselle Nokia Oyj. Työpaikan sijainti on Hatanpään valtatie 30, Tampereella. Protokollatestausta suoritetaan Nokian tiloissa. Työstä
puuttuu yksityiskohdat liittyen Nokiaan, koska ne ovat yritykselle kriittistä informaatiota. Työssä esitetyt konseptit ovat sitä kautta hyvin teoriapohjaisia ja niitä
voidaan soveltaa useammassa työympäristössä.
Lähteinä työssä on käytetty artikkeleita, spesifikaatioita ja kolumneja. Työssä on
käytetty erilaisia lähteitä, koska joskus kolumnit tai artikkelit voivat tiivistää jotain
asioita selkeämmäksi. Työtä suorittaessa on oltu tarkkaavaisia siitä, että tieto on
ajantasaista ja luotettavaa.
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Halusin oppia 5G:n rakenteen tarpeeksi hyvin, jotta se auttaisi minua suorittamaan tulevia työtehtäviäni. Halusin myös tutkia eCPRI-protokollan käyttöä ja miten verkon osana toimivan protokollan testaaminen voitaisiin käytännössä tehdä.
Työn aihe on erittäin ajankohtainen. 5G ja sen mukana tuleva teknologia mullistaa nykyisen tietoyhteiskunnan (Gurnani 2019). Tämän takia asiasta kirjoittaminen ja sen jakaminen suurelle yleisölle on tärkeää. Työn tavoitteena on myös
luoda pohja työyhteisöön tuleville, mikä helpottaa asioiden omaksumista.
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2 5G LYHYESTI

2.1 Yleistä
5G jatkaa siltä pohjalta, mihin 4G-teknologiaa (4th Generation) on kehitetty. 5G
ei ole vain marginaalinen kehitysaskel, vaan se tuo mukanaan paljon erilaisia
ominaisuuksia, joita 4G:llä ei olisi voitu toteuttaa. Myös 4G:n kehitys jatkuu ja sille
kehitetään ominaisuuksia, jotka muistuttavat 5G:n tekniikoita. Matkapuhelinverkon palveluntarjoajille on tärkeää, että 4G:n uusimmat ominaisuudet ovat olleet
jo käytössä, kun 5G-verkkoon siirtymistä harkitaan (Qorvo 2017).
5G-verkkolaitteiden kehitys on tällä hetkellä kuumimmillaan, mutta verkkoratkaisut ovat vielä rajoittuneet demovaiheeseen. Kehitys on kuitenkin nopeaa. Sprintoperaattori (2019) yhdessä Nokian ja Qualcomin kanssa tekivät ensimmäisen
5G-puhelun, jossa käytettiin 2,5 GHz:n taajuutta ja mMIMO:ta (Massive MultipleInput-Multiple-Output). Tarkoitus on, että ensimmäiset 5G:tä tukevat kaupalliset
tuotteet pääsevät markkinoille jo vuoden 2019 aikana.

2.2 5G:n tavoitteet
5G:n kehityksen alussa sille asetettiin tavoitteet, joilla pyrittiin ohjaamaan 5G-teknologian kehitystä oikeaan suuntaan. Tavoitteita on määritellyt esimerkiksi 3GPP
(3rd Generation Partnership Project), joka on telekommunikaation standardointijärjestöjen yhteistyöorganisaatio. Taulukossa 1 on esitetty 3GPP:n tavoitteita liittyen 5G:hen. Tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi maksimissaan 0,5 ms viive tiedonsiirrossa. Siirtonopeudet ovat myös merkittävästi kasvamassa. Myös tavoitteet
5G:n toimintavarmuudesta luovat kovat paineet laitteelle ja sen kehittäjälle. Esimerkiksi sairaalatoiminnassa on ehdottoman tärkeää, että laite ei koskaan menetä yhteyttä matkapuhelinverkkoon.
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TAULUKKO 1. 3GPP:n määrittelemät tavoitteet (5G New Radio 2017)

5G:n tavoitteisiin voi olla vaikea päästä. Viiveisiin ei vaikuta pelkästään signaalin
kulkema aika ilmassa vaan myös prosessointiajat tukiasemassa ja kännykässä.
Tämän takia yhteys lähimpään tukiasemaan pitää olla mahdollisimman suora.
Linkkibudjetti on myös huomioitava 5G-verkkoa tehdessä. Linkkibudjetti määrittelee radioyhteyden vastaanottajalle saapuvan signaalin teho. Vastaanotetun tehon suuruuteen vaikuttavat lähettimen tehon lisäksi tukiaseman ja päätelaitteen
välillä tapahtuvat ilmiöt, kuten monitie-eteneminen ja vapaan tilan vaimennus.
Suuret taajuudet vaimentuvat enemmän vapaassa tilassa kuin pienet taajuudet.
Esimerkiksi kun vastaanottajaan on suora näköyhteys (Line of sight) lopulliseen
tehonmäärän vaikuttavat siis käytetty taajuus ja kohdelaitteen etäisyys.

2.3 Tavoitteisiin pääseminen
3GPP:n tavoitteisiin voidaan päästä panostamalla uusiin tekniikkoihin. Esimerkiksi 5G NR (New Radio) voi käyttää uusia radiotaajuuksia. 5G-taajuudet on jaettu kahteen 3GPP:n määrittelemään luokkaan FR1 ja FR2 (Klebanova 2018, 6).
FR1-taajuudet ovat 0,2-6 GHz, kun FR2 taajuudet ovat 24-52 GHz:ä. FR1-taajuudet on tarkoitettu suuren kattavuuden saamiseksi etenkin maaseudulla, jossa
linkkien väli on suuri ja häviöt ovat pienempiä alemmasta taajuudesta johtuen.
FR2-taajuudet tulevat vastaavasti vaikuttamaan paljon kaupunkialueella. FR2-
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taajuuksia kutsutaan myös mmWave:ksi (Millimeter Wave). mmWave-taajuuksia
käytetään sen takia, koska niillä pystytään suurempiin datansiirtomääriin. Tämä
johtuu siitä, että mmWave-taajuudet eivät ole niin ruuhkautuneet kuin esimerkiksi
FR1-taajuusalue. Suuremmilla taajuuksilla saadaan myös suurempi kaistanleveys, jolla voidaan samassa ajassa lähettää enemmän dataa.
mmWave-taajuuksilla on myös huonompi läpäisykyky, kuin pienemmillä taajuuksilla kaupunkiympäristössä. mmWave-taajuuksien vaimentumisen takia yhden
tukiaseman kuuluvuusalue (peittoalue) on pienempi kuin aiemmin. Tämän takia
5G-tukiasemia tarvitaan enemmän kuin aikaisemmat mobiiliteknologiat vaativat.
Tämä tarkoittaa suuria panostuksia verkkoinfrastruktuuriin. Rajoitteet voivat olla
myös etuja. Esimerkiksi nopeampi vaimentuminen vähentää signaalien ylikuuluvuutta toistensa päälle. Myös järjestelmän konfiguraatio voi yksinkertaistua,
koska ne eivät säteile niin paljon ympäristöönsä (NI 2018).
5G:n huonoa läpitunkevuutta voidaan kiertää tekemällä juuri oikeanlainen säde
vastaanottajan antennijärjestelmää varten. Tätä kutsutaan keilanmuodostamiseksi (Beamforming). Keilanmuodostus voidaan toteuttaa antennijärjestelmällä, jota kutsutaan mMIMO:ksi. mMIMO pystyy tarjoamaan suuren määrän sisään- ja ulostuloantenneja laitteiden yhteyksiä varten. mMIMO voidaan toteuttaa
esimerkiksi käyttäen antennimatriiseja (Larsson 2017). Yleensä matriiseissa on
erikseen antenneja vastaanottoon ja lähettämiseen. mMIMO-laitteissa voidaan
reaaliaikaisesti ohjata antenneja tarpeen mukaan esimerkiksi kohteen sijainnin
muuttuessa. Keilanmuodostuksen hyödyt ovat esimerkiksi energian säästö, palveltujen laitteiden määrä verrattuna muihin tekniikkoihin ja spektrin tehokkuus eli
lähetettyjen bittien määrä hertsiä kohden (Mundy 2018).
5G on jaettu kolmeen eri käyttötarkoitukseen eMBB (Enhanced Mobile Broadband), mMTC (Massive Machine-Type Communications) ja URLLC (Ultra-Realiable Low-Latency Communication). eMBB:n tarkoituksena on palvella suurta
määrä mobiililaitteita mahdollisimman nopeasti. eMBB:ssä keskitytään etenkin
datansiirtonopeuteen, liikkuvuuteen, kapasiteettiin ja energia- sekä taajuustehokkuuteen. eMBB-laitteet toimivat samantyyppisesti kuin aiemmat matkapuhelinsukupolvet. mMTC:n ja URLLC:n tehtävänä on tukea uusia laitteita, uusiin käyttötarkoituksiin. mMTC:ssä keskitytään IoT-laitteiden (Internet of Things) palveluun.
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mMTC:ssä korostuu laitteiden valtava määrä, joka johtaa siihen, että radioverkkojen täytyy panostaa etenkin mahdollisten yhteyksien määrään. Energiatehokkuus on tärkeää mMTC:ssä. IoT-laitteiden käyttökohteita voi olla automaatio, logistiikka ja vaikka älykaupunkisovellukset. URLLC on tarkoitettu laitteille, joille
halutaan katkeamaton toiminta. Suuret datasiirtonopeudet eivät ole yhtä tärkeitä
URLLC:ssä viiveeseen verrattuna. Käyttökohteita URLLC:lle ovat esimerkiksi sairaalatoiminta ja itseohjautuvat autot. Myös tehdastoiminnan automatisoinnissa ja
robotiikassa on mahdollisuuksia URLLC:n käyttämiselle (Mediatek 2018).
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3 RAN-arkkitehtuuri

RAN (Radio Access Network) on osa mobiilitelekommunikaatiojärjestelmää, joka
on yhteydessä päätelaitteisiin. Se koostuu tukiasemista ja siihen liitetyistä antenneista, joilla toteutetaan mobiiliverkko. Sen tarkoituksena on toteuttaa RAT (Radio Access Technology), joista esimerkkejä ovat 5G, 4G ja 3G (Rouse 2018).
Tukiasema koostuu BBU-laitteesta (Baseband Unit). BBU-laitteen tehtävänä on
prosessoida kantataajuudella olevaa signaalia. BBU-laitteen tehtäviin kuuluu digitaalisen signaalin modulointi, lähettäminen, vastaanottaminen ja purkaminen.
BBU sijaitsee joko keskitettyinä verkostoina tai lähempänä itse radiomastoa (Exfo
2018).
BBU on yhteydessä RRH:n (Remote Radio Head). RRH:n vastuu on ottaa
BBU:lta tuleva digitaalinen data vastaan, dekoodata se ja muuttaa se lähettäväksi
radioaalloiksi. RRH ottaa vastaan myös tulevaa dataa mobiililaitteilta. Jos BBU
on lähellä mastoa, tehdään yhteys yleensä valokuidulla (Kuva 1) (CableFree
2018).

KUVA 1. RAN-arkkitehtuuri (CableFree 2018)
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3.1 Radioverkkojen keskittäminen
Radiotekniikoiden kehittymisen johdosta myös verkkorakenteita pitää pohtia uudelleen edellisiin radioverkkotekniikkoihin verrattuna. C-RAN (Cloud-Radio Access Networks) on kehitysaskel, jossa BBU:t erotetaan RRH:sta ja niistä tehdään
suurempia kokonaisuuksia lähemmäksi runkoverkkoa. Tämä verkkorakenne näkyy kuvassa 2 (Sterling 2017).

KUVA 2. C-RAN (Hansen; Checko; Christiansen 2018, 2;9)
Keskitetty arkkitehtuuri mahdollistaa BBU:n sijoittamisen kauemmaksi RRH:sta.
Jos hajautetussa järjestelmässä BBU:n ja RRH:n etäisyys toisistaan on esimerkiksi noin 60 metriä, voi keskitetyssä järjestelmässä niiden etäisyys olla jo 15 kilometriä. BBU:t keskittämällä radiomastosta saadaan poistettua myös muita laitteita. Esimerkiksi reitittimet voidaan sijoittaa BBU:iden yhteyteen. Keskittämällä
säästetään myös ylläpitokustannuksissa, mukaan lukien tilantarpeen vähentyminen radiomastosta. Myös lämmitys, jäähdyttäminen ja sähkönsyöttö on helpompi
järjestää keskitetylle järjestelmälle. Matkapuhelinoperaattoreille on erittäin tärkeää, että keskitetty järjestelmä on myös helpompi implementoida. Enää ei tarvitse kun pystyttää radiomasto, jossa on RRH ja tietoliikenneyhteydet. Tietenkin
rakennuskustannukset BBU-verkolle on suuremmat aluksi, mutta laitteiden määrää voidaan hitaasti kasvattaa. Myös testaaminen helpottuu keskittämiselle,
koska kaikki testipisteet ja testilaitteet voidaan keskittää yhteen paikkaan. Tämä
säästää aikaa matkustamiselta radiomastojen välillä (What is C-RAN 2017).
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Keskitetty verkkorakenne mahdollistaa sen, että BBU:ta voidaan käyttää paremmin hyödyksi. Hajautetussa järjestelmässä BBU-palvelee vain omaa RRH:ta. Tulevaisuudessa BBU-verkosto voi palvella eri RRH:itä tarpeen mukaan. Koska
BBU:t keskitetään, saavat RRH:t tehtäviä, jotka BBU:t ovat ennen suorittaneet.
Tämä johtaa siihen, että RRH:ista täytyy myös suunnitella monimutkaisempia.
Näistä kerrotaan opinnäytetyössä myöhemmin (Hansen; Checko; Christiansen
2018, 2).

18
4 RAN-PROTOKOLLAPINO

RAN-protokollapino kattaa eri protokollat, jotka suoritetaan 3GPP:n mukaisessa
radioverkkojärjestelmässä. RAN-protokollapino voidaan jakaa fyysiseen kerrokseen, linkkikerrokseen ja verkkokerrokseen (Sterling 2017, 3-4).

4.1.1 Fyysinen kerros
Fyysinen kerros on jaettu kerroksiin Radiotaajuudet (RF), alemman tason fyysiset
protokollat (Low-PHY) ja korkean tason fyysiset protokollat (High-PHY). Lähettäessä fyysisen kerroksen tehtävänä on ottaa vastaan digitaalista dataa ja muuttaa se radioaalloiksi. Vastaanottaessa radiotaajuudet muutetaan digitaaliseksi informaatioksi. Tämä sisältää modulaation, sekoituksen, tarkistussumman tarkistuksen, dekoodaamisen ja kaiken muun, joka on suoraan yhteydessä radioaaltojen käsittelemiseen (Hansen; Checko; Christiansen 2018, 3-4).

4.1.2 Siirtokerros
Siirtokerros on suorassa yhteydessä fyysiseen kerrokseen. Siirtokerros on jakautunut protokolliin MAC (Medium Access Control) ja RLC (Radio Link Control Protocol). MAC:n tehtävänä on suorittaa multipleksointia RLC:ltä tulevalle datalle.
Data kasataan sitten siirtolohkoiksi, jotka lähetetään fyysiselle kerrokselle. MACkerroksella toimii vuorontaja (scheduler), joka on vastuussa datan siirtämisestä
mobiililaitteiden ja radioverkon välillä. Tämän datan täytyy siirtyä mahdollisimman
viiveettömästi. RLC:n tehtävänä on kommunikoida PDCP (Packet Data Convergence Protocol) kanssa. Se järjestää PDCP:ltä saamansa PDU:t (Protocol Data
Unit) MAC:n määrittelemään kokoon ja järjestää ne oikeaan järjestykseen. RLC
on vastuussa myös ARQ:n (Automatic Repeat Request) uudelleen lähetyksistä.
ARQ:n tehtävänä on seurata saako lähettäjä ajoissa kuittauksen paketin saapumisesta. Jos tieto ei tule, lähetetään paketti uudelleen tai sitten se hävitetään.
Vaihtoehtoisesti ARQ:n tilalla voidaan käyttää HARQ:ta (Hybrid Automatic Repeat Request). HARQ toimii samalla tavalla kuin ARQ, mutta jättää paketin vielä
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vähäksi aikaa puskuriin, jos paketin toinen osa tai tieto sen saapumisesta tulisi
vielä. HARQ siis säästää ylimääräiseltä lähetyskerralta jossain tilanteissa. HARQ
on myös nopeampi kuin ARQ, koska se sijaitsee MAC-kerroksella RLC:n sijaan.
Eli HARQ on lähempänä itse radiotietä. HARQ:n kuittausjärjestelmä on myös
huomattavasti nopeampi kuin ARQ:n (Hansen; Checko; Christiansen 2018, 4-5).

4.1.3 Verkkokerros
Verkkokerrokseen kuuluu protokollat PDCP, SDAP ja RRC (Radio Resource
Control). Verkkokerroksen tarkoitus on käsitellä dataa, sekä CP:lta (Control
Plane) ja UP:lta (User Plane). PDCP:n tärkein tehtävä on radiokerroksien salaus.
PDCP on myös vastuussa verifioimisesta ja käyttäjän datan siirtämistä. Jos data
ei siirry ajoissa, on PDCP:n tehtävänä hävittää se. RRC-protokolla on vastuussa
järjestelmän tietojen hallitsemisesta, yhteyden ohjauksesta, mittauskonfiguraatioiden määrittelemisestä ja verkkoteknologioiden välillä liikkumisesta. 5G:lle uutena protokollana PDCP:n päällä on SDAP (Service Data Adaptation Protocol).
SDAP-protokolla on vastuussa QoS-tiedon (Quality of Service) ohjaamisesta 5Gjärjestelmässä. QoS-sisältää tietoa viiveestä, menetetyistä paketeista, synkronointivirheistä ja tarjolla olevasta nopeudesta (Hansen; Checko; Christiansen
2018, 5-6).

4.2 Toiminnallinen jako
Niin sanottu Functional Split, eli toiminnallinen jako kuvastaa BBU:n tehtävien
jakamista RRH:lle. RRH:n ja BBU:n välille on esitetty yhteensä kahdeksan erilaista jakoa. Muutaman jaon kanssa on vielä tarkempia alijakoja. Kuvassa 3 on
esitetty jakovaihtoehtoja, joita 3GPP on ehdottanut. Toiminnallisen jaon yhtenä
tavoitteena on saada BBU toimimaan pilvipalveluna. Tämä lisää viivettä BBU:n
ja RRH:n välillä. Kun puhutaan toiminnallisesta jaosta, käytetään myös usein termejä CU (Centralized Unit) ja DU (Distributed Unit). Keskitetyssä järjestelmässä
CU tarkoittaa BBU:ta, joka on keskitetty ja DU viittaa RRH:hon, joka on hajautettu
radiomaston luokse.
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KUVA 3. Kerrosten jaot (Sterling 2017, 6)

4.2.1 Fyysisen kerroksen jaot
Vaihtoehto 8 (KUVA 3) on lähimpänä itse radiolähetystä. LTE (Long Term Evolution) ja muut teknologiat toimivat käytännössä vaihtoehdon 8 kaltaisella jaolla,
koska tämä mahdollisti kaikista suorimman väylän BBU:n ja RRH:n välillä. Tässä
jaossa RRH voi myös palvella useampia radioverkkoteknologioita, koska RRH on
yksinkertaisempi. Vaihtoehto 7 on vielä fyysisellä kerroksella, mutta tällä kertaa
jotain BBU:n toimintoja prosessoidaan RRH:ssa. Vaihtoehdolla 7 on myös kolme
alivaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 7-1 CU:ssa tehdään kaikki muut fyysisen kerroksen toiminnat, mutta DU saa tehtäväkseen tehdä FFT:n (Fast Fourier Transformation). FFT muuttaa tiedon aikatasosta taajuustasoon tai päinvastoin. DU:n tehtävänä on myös purkaa sisään tuleva signaali. Vaihtoehdossa 7-2 koodaaminen
ja resurssi elementtien sijoittaja (Resource Element Mapper) siirtyvät DU:lle.
Vaihtoehdossa 7-3 DU:lle siirtyy myös modulaatio, kerros kartoittaja (Layer Mapper) ja sekoitus (Hansen; Checko; Christiansen 2018, 6-11).
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4.2.2 Siirtokerroksen jaot
Vaihtoehto 6 sijoittuu siirtokerroksen ja fyysisen kerroksen välille. Vuoronnus tapahtuu tällöin keskitetyssä yksikössä. Viiveet voivat koitua ongelmaksi vaihtoehdossa 6. Keskitetyt menetelmät, kuten HARQ ovat kuitenkin hyvin tarkkoja viiveistä. Vaihtoehdossa 5 aikakriittiset protokollat on sijoitettu DU:lle, mutta CU:lla
on muut MAC:in toiminnot. Vaihtoehdossa 4 jako on tehty RLC:n ja MAC:n välille.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että RLC voi olla pilvipalvelu. Siirtokerroksen
yläpuolella olevia jakoja ei esitetä tässä työssä. Syy tähän on se, että niiden käytännön toteutuksia ei ole vielä kehitetty. Verkkokerroksella tehtävät jaot myös tekevät DU:ista erittäin monimutkaisia. Myös BBU-laitteiden verkoston kommunikaatio kärsii, jos verkkopuolen protokollia suoritetaan DU:ssa eikä CU:ssa (Hansen; Checko; Christiansen 2018, 11-16).
Kuvassa 4 on esitetty osa käsitellyistä jaoista tarkemmin kuvan muodossa. Mustat viivat kuvaavat 3GPP:n ehdottamia jakoja ja siniset kuvaavat enemmän
eCPRI:n speksiin sopivia jakoja. Kuvasta huomaa, että näiden välillä on eroja.
Esimerkiksi vaihtoehdoilla 𝐼𝐼𝐷 jätettäisiin esikoodausvastuu vielä BBU:lle, kun
𝐼𝑈 :ssa vastuu esisuodattimesta jää BBU:lle. Jaot eivät silti merkittävästi muuta
toiminnallista jakoa, vaan ne perustuvat enemmän eCPRI:lle sopivaan protokollien sijoittamiseen (Wang; Jia; Campos; Knittle 2018, 7).

KUVA 4. Toiminnallinen jako (Wang; Jia; Campos; Knittle 2018)
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5 SIIRTOPROTOKOLLAT

BBU:n ja RRH:n välisessä yhteydessä voidaan käyttää esimerkiksi CPRI-protokollaa (Common Public Radio Interface). Perinteinen CPRI:n kilpailija pääaseman kommunikoinnissa on OBSAI-protokolla (Open Base Station Architecture
Initiative). OBSAI:ssa ei jaeta CPRI:n kaltaisesti pääasemaa BBU:ksi ja RRH:ksi,
vaan se jakaa pääaseman neljään moduuliin. Moduulit ovat lähetys-, prosessointi-, radiotaajuus- ja ohjausmoduuli (Anritsu 2019).
Kuitenkin CPRI ja OBSAI pyritään korvaamaan Ethernet-pohjaisella eCPRI-protokollalla. Syy tähän on se, että vanhemmat protokollat eivät tue mobiilitelekommunikaatiojärjestelmään tulevia muutoksia tarpeeksi hyvin. eCPRI:n käyttämä
kaistanleveys on myös helpommin skaalattavissa käyttäjien mukaan, koska
eCPRI-pystyy kommunikoimaan verkon välityksellä samaan aikaan useamman
laitteen kanssa. Datan tutkiminen on helppoa, koska eCPRI siirretään Ethernetkehyksen sisällä. Myös ohjelmapäivitysten tekeminen on helppoa verrattuna muihin rajapintoihin (Oliva; Hernández; Larrabeiti; Azcorra 2016).
Radiotukiasemien laitteiden joustavamman rakenteen nimissä CPRI:n ja
eCPRI:n toteutus on jaettu kahdeksi osaksi REC (Radio Equipment Control) ja
RE (Radio Equipment). REC on vastuussa radiolaitteiden ohjaamisesta, kun RE
on osa radiolaitetta. Nämä osat on yleensä toisistaan fyysisesti erotettuja RE:n
ollessa lähellä radiomaston antennia. RE:n ja REC:n välillä kulkee käyttäjädataa,
kontrolliviestejä ja synkronointidataa. Tietoa saadaan kulkemaan eri laitteiston
avulla käyttäen SAP:ia (Service Access Point). SAP on verkon piste, josta voidaan pyytää jonkun toisen kerroksen palveluita tai päinvastoin tarjota palveluita
toiselle kerrokselle.
eCPRI:n ja CPRI:n tiedonsiirtoverkkototeutuksissa on eroa. CPRI on luonnostaan
kahden pisteen välinen yhteys (Point-to-Point). CPRI:ssä REC:llä ja RE:llä on
omat erilliset verkko-osansa, johon ne yhdistyvät käyttäen fyysisen kerroksen
master- ja slave-portteja (KUVA 5). CPRI ei itsessään tue verkkopuolen protokollia, vaan ne joudutaan toteuttamaan sovelluskerroksella. Redundanssin käsittely,
QoS (Quality of Service) ja turvallisuus ovat myös REC:n ja RE:n funktioita.
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Redundanssi on ylimääräistä informaation toistoa, mitä lisätään lähettämistä varten. Redundanssi käsittely on siis toiston poistamista tai lisäämistä tarpeen mukaan.

KUVA 5. CPRI:n tiedonsiirto (Ericsson AB; Huawei Technologies Co. Ltd; NEC
Corporation; Nokia 2018, 56)
eCPRI:n verkkototeutus koostuu eREC:stä, eRE:stä, siirtoverkosta ja muista
verkko-osista (KUVA 6). eCPRI-kerroksessa ei käytetä master- ja slave-portteja
fyysisella tasolla vaan kaikki yhteydet on toteutettu siirtoverkon avulla. eCPRI
kerros on ylemmän tason kerros kuin siirtokerros. eCPRI tukee CPRI:ssä käytettyjä kahden pisteen välisiä yhteyksiä. eCPRI pystyy kuitenkin myös useamman
pisteen (Multi-point-to-multi-point) välisiin yhteyksiin. eCPRI voi siis tarvittaessa
siirtää koko verkon kaikkien laitteiden välillä dataa. eCPRI:n tapauksessa redundanssista, QoS:stä ja turvallisuudesta vastaa toteutettu siirtoverkko.

KUVA 6. eCPRI:n tiedonsiirto (Ericsson AB; Huawei Technologies Co. Ltd; NEC
Corporation; Nokia 2018, 55)
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Kuvassa 7 on esitetty eCPRI-protokollan sijaintia IP- (Internet Protocol) tai Ethernet-protokollapinossa. eCPRI muodostaa oman protokollakerroksensa. eCPRIprotokollakerros sisältää käyttäjädatan, reaaliaikaisen ohjauksen ja muita eCPRIaiheisia palveluita. eCPRI on suoraan yhteydessä UDP-protokollaan (User Datagram Protocol). UDP on yhteydessä IP-protokollaan, joka mahdollistaa muiden
protokollien kanssa keskustelun IP pohjaisessa verkossa. eCPRI ei kuitenkaan
välttämättä tarvitse IP:tä tai UDP:tä toteutuksessaan, vaan se voidaan suorittaa
suoraan ETH-kerroksella. Synkronisoinnista vastaavat (Precision Time Protocol)
ja Sync Ethernet protokollat. Järjestelmän kontrolloinnista vastaa SNMP (Simple
Network Management Protocol), UDP, TCP (Transmission Control Protocol) ja
SCTP (Stream Control Transmission Protocol). Yhteyden hallinasta ja ylläpidosta
vastaa ICMP (Internet Control Message Protocol) IP:n osalta ja Ethernet OAM
(Operation, Administration, and Maintenance) Ethernetin osuudessa.

KUVA 7. eCPRI-protokolla (Ericsson AB; Huawei Technologies Co. Ltd; NEC
Corporation; Nokia 2018, 10)

5.1 eCPRI-kehys
Kuten aikaisemmin on mainittu, eCPRI-protokolla lähetetään Ethernet-kehyksen
sisällä. Kuvassa 8 on DIX-standardin mukainen kehys, jota käytetään yleisesti.
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Ethernet-kehys koostuu tahdistusosasta (Preample), kohdeosoitteesta (Destination Address), lähdeosoitteesta (Source Address), tyyppitiedosta (Type), itse
datasta ja tarkistussummasta (Frame Check Sequence) (Hedlund 2007).

KUVA 8. DIX Ethernet-kehys (Hedlund 2007)
Kuvassa 9 on esitetty eCPRI-viestin runko. Tästä ollaan riisuttu pois jo Ethernetkehys, jonka sisällä eCPRI lähetetään. eCPRI on siis dataosiossa Ethernet-kehyksessä. Seuraavaksi katsotaan tarkemmin eCPRI-kehyksen osia.

KUVA 9. eCPRI-kehys (Ericsson AB; Huawei Technologies Co. Ltd; NEC Corporation; Nokia 2018, 15)
Aluksi eCPRI-kehyksessä on sen otsikkotiedot. Näitä tietoja seuraa tietosisältö.
Otsikon runko on esitetty kuvassa 10. Aluksi otsikossa esitetään, mikä eCPRIversio on käytössä neljällä ensimmäisellä bitillä. C-bitti eli concatenation-indikaattori sisältää tiedon, onko nykyinen kehys viimeinen lähetettävä vai tuleeko vielä
täysinäisiä kehyksiä. Jos bitti on 0, on kehys viimeinen. Jos bitti on 1, on kokonaisia kehyksiä vielä tulossa.
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KUVA 10. eCPRI-otsikko (Ericsson AB; Huawei Technologies Co. Ltd; NEC Corporation; Nokia 2018, 16)
Viestityyppi määrittelee eCPRI:ssä käytettyjä eri parametreja. Yleisiä tyyppejä on
7, mitkä on määritelty eCPRI-speksissä. Ne näkyvät taulukossa 2. Varattuja arvoja eCPRI-speksiä varten on vielä 8-63. 64-256-tyypit on varattu valmistajien
omia konfiguraatioita varten.
Viestityypeistä saa hyvän testitapauksen. Esimerkiksi voidaan testata eri viestityyppien vaikutusta viiveeseen ja muuhun lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
Työssä keskitytään eniten viestityyppeihin IQ Data, Real-Time Control Data ja
One-way Delay Measurement. Payload size kertoo lähetetyn tietosisällön koon
(Ericsson AB; Huawei Technologies Co. Ltd; NEC Corporation; Nokia 2018).
TAULUKKO 2. eCPRI viestityypit
Viestityyppi Nimi
0

IQ Data

1

Bit Sequence

2

Real-Time Control Data

3

Generic Data Transfer

4

Remote Memory Access

5

One-way Delay Measurement

6

Remote Reset

7

Event Indication

8-63

Varatut

64-255

Valmistajan omat
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Sitten datapaketissa tulee itse tietosisältö. Tietosisällön rakenne riippuu käytetystä eCPRI-tyypistä. Taulukossa on 3 on esitetty IQ-Data viestityypin tietosisällön parametrit. Tietosisältö alkaa PC_ID:llä ja SEQ_ID:llä. PC_ID on tunniste sarjalle tavallisia datansiirtoviestejä. PC_ID voi viitata fyysiseen kanavaan, käyttäjään, kerrokseen tai antenniporttiin. PC_ID on yksilöllinen yhtä käyttötarkoitusta
kohden. SEQ_ID sisältää lähetykseen liittyvää tietoa. Siinä voi olla esimerkiksi
tietoa, missä järjestyksessä viestit lähtevät. SEQ_ID voi sisältää myös tietoa, milloin kehykset on lähetetty.
TAULUKKO 3. Tietosisällön parametrit
Osio

Koko nimi

Pituus

PC_ID

PC identifier

16 bittiä

SEQ_ID

Sequence identifier

16 bittiä

dataDirection

data direction

1 bitti

payloadVersion payload version

3 bittiä

filterIndex

filter index

4 bittiä

frameId

frame identifier

8 bittiä

subframeId

subframe identifier

4 bittiä

slotID

slot identifier

6 bittiä

SymbolId

symbol identifier

6 bittiä

sectionId

section identifier

12 bittiä

rb

resource block identifier

1 bittiä

startPrbu

starting physical resource block

10 bittiä

numPrbu

number of physical resource blocks 8 bittiä

Seuraavaksi tietosisällössä tulee tiedonsiirtoa varten oleellisia tietoja. datadirection-bitti kertoo protokollan lähetyssuunnan. payloadVersion-parametri määrittelee
tietosisällön version, joka voi vaikuttaa käytettäviin parametreihin. filterIndex määritellee kanavasuodattimen, mitä käytetään sisään- ja ulostulossa. Näiden jälkeen
tulee laskurimääriä lähetetyistä kehyksistä. frameId laskee 10 ms:n kehyksiä kun
subframeId laskee 1 ms kehyksiä, jotka sijaitsevat 10 ms:n kehyksen sisällä. slotID
on laskuri lähetysväleille (slot), joita esiintyy alikehyksen sisällä.

28
eCPRI-protokolla sisältää sovellukseen liittyviä parametreja. sectionId on vastuussa siitä, että kontrollitason viestit vastaavat oikeita käyttäjäntason viestejä.
rb-bitti kertoo onko jokainen PRBU (Physical Resource Block Unit) käytössä, vai
ainoastaan joka toinen. startPrbu kertoo, mistä PRBU:sta aloitetaan kyseiset ohjauskäskyt. numPrbu kertoo PRBU:iden määrän, mihin ohjausviesti on tarkoitettu.
Tietosisältö sisältää myös IQ-datan, jos kyseinen viestityyppi sisältää sitä. IQdata on OFDM:llä luotua digitaalisesti koodattua kompleksista dataa. PRBU on
tapa säilöä IQ-data niin sanotuissa lähetysväleissä. PRBU:lle allokoidaan jokin
taajuusalue lähettävän kehyksen käytetystä taajuudesta. PRBU jaetaan lähetysväleihin ja kantoaaltoihin (Keysight 2018).
eCPRI:llä on myös viestityyppi, jolla voidaan mitata yhdensuuntaista viivettä (One
Way Delay) lähettäjän ja vastaanottajan välillä (KUVA 11). Viive saadaan siten,
että lähettäjä lähettää yhdensuuntaisen viiveenmittauspyynnön vastaanottajalle.
Vastaanottajan ajoitustietoja voidaan käyttää sitten yhdensuuntaisen viiveen laskemiseen, kun lähettäjä tietää myös omat viiveensä. Yhdensuuntaisen viiveen
voi laskea myös kaavalla 1
𝑡𝐷 = (𝑡2 − 𝑡𝐶𝑉2 ) − (𝑡1 + 𝑡𝐶𝑉1 ),

(1)

jossa 𝑡𝐷 on yhdensuuntainen viive, 𝑡1 ja 𝑡2 ovat lähettäjän ja vastaanottajan kellosta otettuja näytteenottopisteitä ja 𝑡𝐶𝑉1 ja 𝑡𝐶𝑉2 ovat fyysiseen tasoon kuuluvia
prosessointiviiveitä.

KUVA 11. Yhdensuuntainen viive (Ericsson AB; Huawei Technologies Co. Ltd;
NEC Corporation; Nokia 2018, 28)
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6 IQ-DATA

eCPRI-protokollan sisällä kulkee IQ-dataa, joka koostuu useista IQ-signaaleista.
IQ-signaali koostuu kahdesta signaalista I (In-Phase) ja Q (Quadrature), jotka
ovat kvadratuurissa. Kvadratuuri tarkoittaa sitä, että signaalien vaihe-ero on 90astetta. I-signaalia kutsutaan myös IQ-signaalin reaaliosuudeksi ja Q on sen imaginääriosuus. Kun I- ja Q-signaalit summataan toisiinsa, saadaan aikaan uusi
signaali. Kumpaakin signaalia voidaan muuttaa siten, että se vaikuttaa IQ-data
signaalin vaihe-eron ja amplitudin määrään. Näillä eri variaatioilla saadaan aikaiseksi sitten lukuisia eri kombinaatioita. Kaikki moduloitu IQ-data voidaan purkaa I- ja Q-signaaliksi. IQ-dataa käytetään tiedonsiirrossa, koska se on erittäin
helppoa luoda ja analysoida ohjelmistolla (W2AEW, 2014).
Amplitudia ja vaihe-eroa voidaan esittää konstellaatiokuvalla. Konstellaatiokuvassa 12 amplitudia kuvastaa vektorin pituus, kun vaihe-eroa kuvastaa vektorin
kulma. Q-signaalin arvo on pystysuunnassa, kun I-signaalin arvo on vaakasuuntaista. Kuvassa on esitetty neljä pistettä, jotka kuvaavat IQ-datan tiettyjä arvoja.
Kuvanmukaista modulaatiotapaa kutsutaan QPSK:ksi (Quadrature Phase Shift
Keying).

KUVA 12. QPSK konstellaatiokuvassa (Wolke 2015)
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QPSK on vielä aika yksinkertainen modulaatiotapa. QPSK:ssa muutetaan vain
vaihe-eroa. Taulukossa 4 on esitetty arvot, millä neljä pistettä on luotu. Jokaiselle
pisteelle on annettu oma bittiarvo. Tämä mahdollistaa sen, että QPSK-symboli
voi kuljettaa kaksibittistä dataa.
Taulukko 4. QPSK:n eri pisteet
I-signaali Q-signaali Ulostulon vaihe-ero
1

1

45°

-1

1

135°

-1

-1

225°

1

-1

315°

QAM-moduloinnissa (Quadrature Amplitude Modulation) muutetaan I- ja Q-signaalin amplitudia sekä vaihekulmaa. 4-QAM on vielä samanlainen kun QPSK.
Erot alkavat kun käytetään 8-, 16-, 32-, 64-, 128-, 256-, 512-, tai 1024-QAM:ää.
256-QAM:ssä on jo 8-bittiä per symboli. Tämä monimutkaistaa asioita heti huomattavasti. Esimerkiksi pienien tulkintavirheiden määrä voi kasvaa, kun yritetään
tulkita amplitudia ja signaalien välistä kulmaa, kuvan 13 kaltaisesta konstellaatiosta. Vaihe- ja amplitudierot ovat pienet eri pisteiden välillä. Onneksi konstellaatiossa muuttuu vain yksi bitti vierekkäisissä pisteissä. Tämä johtaa siihen, että jos
piste on tulkittu väärin, on virheen suuruus pieni. Yleensä yhden bitin virheet voidaan korjata vielä esimerkiksi tarkistamalla bittien pariteetti.

KUVA 13. 256-QAM (Patel 2015)
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Syy 256-QAM:n kaltaisen modulointitavan käyttämiseen on, että yhdellä OFDMsymbolilla voidaan kuljettaa paljon enemmän dataa kuin esimerkiksi QPSK:lla.
Datan siirtokyvykkyyden takia 256-QAM spektrin hyötysuhde on parempi kuin
pienemmän bittisyyden modulointitavoilla. Signaalintaso määrittelee radiolinkissä
käytetyn modulaatiotason tyypin. Kuvassa 14 on esitetty virheen määrää suhteessa käytettyyn modulaatiotekniikkaan. Kuvasta huomaa, että suuremman pistemäärän omaavilla modulaatiotekniikoilla voidaan kuljettaa suurempi määrä bittejä yhdessä symbolissa ilman signaalikohinasuhteen(SNR) kasvamista. Suhde
käyttäytyy lineaarisesti. Häiriöisissä tiedonsiirtokanavissa, mukaan lukien radiotiet, pyritään löytämään yleensä taso, jossa havaittujen virheiden määrä on siedettävissä verrattuna modulaation antamaan tiedonsiirtonopeuden hyötyyn.

KUVA 14. Virheenmäärä suhteessa modulaatiotekniikkaan (Maher; Alvarado; Lavery; Bayvel, 2016)

6.1 OFDM-modulointi
OFDM on tiedon koodaamistapa, jossa digitaalinen tieto koodataan monille apukantoaalloille. OFDM tulee perintönä 5G:hen 4G:n ja WLAN:in puolelta. 5G:ssä
apukantoaaltojen data on IQ-dataa, joka on esimerkiksi moduloitu käyttäen QAM-

32
modulointia. Apukantoaallot kantavat pienellä bittinopeudella dataa. Tämä mahdollistaa sen, että OFDM pystyy kerralla siirtämään suuren määrän dataa. OFDM
kestää myös hyvin erilaisia häiriöitä. OFDM pärjää hyvin monitie-etenemistä ja
häipymistä vastaan. Kuvassa 15 on esitetty OFDM yksinkertaisin mallinnus. Data
otetaan vastaan lähettäjältä. Sille tehdään modulaatio taajuusalueelle, esimerkiksi 256-QAM. Seuraavaksi datalle tehdään iFFT (Inverse Fast Fourier Transform). iFFT:n jälkeen signaalille tehdään digitaalisesta signaalista analogiseen
muunnoksen. Sitten meillä on jo valmis OFDM-signaali. Vastaanotin tekee asiat
vastakkaisessa järjestyksessä. eCPRI-protokolla vastaa modulaatiotekniikoiden
ja FFT:n välillä kulkevasta datansiirrosta (Tsai 2011, 1-8).

KUVA 15. OFDM-modulointi
Kuvassa 16 näkyy sama muutos signaalissa tietoliikennekanavassa. iFFT rakentaa kantoaalto-osista signaalin aaltomuodon, joka lähetetään. Vastaanotossa
asiat tehdään vastakkaisessa järjestyksessä. Vastaanotettu lähetys puretaan
kantoaaltoihin, jotka dekoodataan erikseen.

KUVA 16. Tietoliikennekanava (Tsai 2011, 7)
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7 TESTAUS

Protokollatestausta voidaan tehdä manuaalisesti, automatisoidusti ja simulaation
avulla. Jokaisessa tavassa on omat hyötynsä ja haittansa (Neverov 2018). Testauksessa voidaan käyttää esimerkiksi jotain komentokieltä. 5G-ympäristöön sopiva testitilanne on esitetty kuvassa 17. BBU:lle syötetään sattumanvaraista dataa. BBU lähettää digitaalisen signaalin muutettavaksi analogiseksi. Digitaalisessa datassa voimme verrata lähetettyä dataa BBU:lta lähtevään jos otetaan
huomioon mitä BBU:n pitäisi tehdä datalle. Esimerkiksi viiveen mittaus ja mahdollisten virheiden löytäminen tämänkaltaisessa tilanteessa ovat hyviä testitapauksia.

KUVA 17. Testausesimerkki

7.1 Eri testaustavat
Manuaalinen testaaminen voidaan aloittaa esimerkiksi sillä, että laitteeseen syötetään jotain dataa. Sisään menevän datan perusteella voidaan sitten verrata laitteen todellista ulostuloa, ulostuloon, mikä laitteelta halutaan. Ulostulon tutkiminen voidaan tehdä esimerkiksi oskilloskoopilla tai pelkästään kaappaamalla siitä
dataa. Yksi manuaalisen testaamisen hyödyistä on se, että testaus on yleensä
helpommin lähestyttävissä ja ymmärrettävissä. Tämä johtuu siitä, että testaus
tehdään yleensä vai tietylle asialle tai protokollalle. Manuaalisesti testaaminen ei
myöskään vaadi yleensä suurta suunnittelua, lisäohjelmistoa tai laitteita. Manuaalisesti testaaminen on kuitenkin yleensä erittäin tehotonta etenkin suuren mittakaavaan testaamiseen. Manuaalisesti testaamista joudutaan kuitenkin tekemään esimerkiksi suunnitteluvaiheessa merkittävästi.

34
Testiautomaatiolla voidaan automatisoida testausta, joka olisi tehotonta tehdä
manuaalisesti. Tähän ei päästä kuitenkaan kovinkaan usein ilman manuaalista
testaamista. Testiautomaation toteuttaminen vaatii yleensä aikaa ja resursseja.
Sen takia kannattaa yleensä pohtia onko kyseinen testi automatisoinnin arvoinen.
Yleensä kannattaa automatisoida testit, jotka suoritetaan useamman kerran ja
joihin tehdään tulevaisuudessa vain pieniä muutoksia.
Simulaatiotestaus on testaamista, joka tehdään simuloidussa ympäristössä. Simuloitu ympäristö voi siis esittää jotain prosessoriarkkitehtuuria, FPGA- (FieldProgrammable Gate Array) tai ASIC-rakennetta (Application Specific Integrated
Circuit). Logiikan simulointi on yleensä raskaampaa ja hitaampaa kuin testien tekeminen itse kohdearkkitehtuurissa. Simulaatio voi säästää huomattavasti rahaa
jos sillä löydetään ongelmia tuotteesta jo kehitysvaiheessa (Nygard 2014). Simulointi on yleistymässä kovaa vauhtia, mutta on edelleen harvinaisempaa kuin testiautomaatio tai manuaalisesti testaus.

7.2 Testiympäristö
Testaamista varten työssä rakennettiin testiympäristö eCPRI-protokollaa varten.
Tämä testiympäristö on esitetty kuvassa 18. Testiympäristössä otetaan vastaan
kehys, joka siirretään sisääntuloporttien avulla BBU-laitteelle. BBU-laite keskustelee testilaitteen kanssa. Testilaite voi lähettää radioteitä käyttäen tuloksensa
eteenpäin. Työssä kuitenkin keskitytään eniten BBU-laitteen ja testilaitteen väliseen keskusteluun käyttäen eCPRI-protokollaa. Kuvassa 18 näkyvät L1, L2 ja L3
viittaavat RAN-protokollapinon kerroksiin. Kerros L1 on fyysinen kerros, kerros
L2 on siirtokerros ja L3 on verkkokerros.

KUVA 18. Testiympäristö
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Testilanteessa pitää ottaa huomioon, mikä on oleellista dataa. Kaiken eCPRI:llä
liikkuvan datan tallentaminen olisi mieletöntä. Muutamissa sekunneissa dataa on
jo generoituna kymmeniä gigatavuja. Oleellinen data löydetään tutkimalla, mitä
eCPRI-kehyksessä siirretään. eCPRI-testauksessa IQ-data ei ole arvokasta,
koska se on vaikea purkaa ja käsitellä. IQ-dataa on myös erittäin paljon. IQ-datan
toimivuus on helpompi testata käyttämällä ennalta sovittua datakuviota. Datakuvioiden käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia, koska järjestelmä testataan vain tietyillä syötteillä. Otsikossa sijaitsevat tyyppitiedot ja aikaleimat saapuneista paketeista ovat erittäin olennaisia testauksen kannalta.

7.3 Toteutus
Testijärjestelmän toteutus suoritetaan virtuaalisessa Linux-ympäristössä. Kuvassa 19 on esitetty järjestelmän rakennetta. Testijärjestelmän sisäinen reititin on
yhteydessä DM:n (Domain manager) ja RM:n (resource manager) kanssa. Ne
ovat yhdessä vastuussa ohjelman kontrollista. DM:n tarkoituksena on luoda toimialue, jossa testi suoritetaan. RM jakaa testaukselle tarvittavat resurssit. Sovellus puolella on muun muassa eCPRI ja DCL (Data Convergence Layer). DCL:n
tehtävänä on luoda ja vastaanottaa dataa, jota esimerkiksi eCPRI-komponentti
lähettää. Ethernet-protokolla on yhteydessä sovellustasoon. Ethernet-komponentti keskustelee verkkokortin kanssa DPDK:n (Data Plane Development Kit)
avulla. DPDK tarjoaa ohjelmointiympäristön datan siirtoa varten. Työssä käytetyssä testiympäristössä eCPRI-data siirretään tietokoneen verkkokortilta suoraan
testaukseen tarkoitetulle ohjelmalle. Linux-ytimen kautta siirtäminen olisi liian hidasta eCPRI-datan tarkastelua varten ja siksi tarvitaan DPDK:ta. eCPRI-yhteyden tiedonsiirtonopeus voi olla kuitenkin 25 Gb/s.
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KUVA 19. Testauksen rakenne

7.4 Testitilanne ja pseudokoodi
Testattavaa järjestelmää täytyy testata, jotta sen toimivuus voidaan varmistaa.
Testattava järjestelmä tässä tapauksessa on testiympäristöön kuuluva BBU. Testitilanne halutaan pitää mahdollisimman yksinkertaisena, jotta ongelmien löytäminen testattavasta järjestelmästä olisi mahdollisimman helppoa. Esimerkki testitilanteeksi valikoitui eCPRI:n IQ-data lähetysvälien siirron ajastuksen mittaaminen, koska se vaikuttaa oleellisesti ympäristön toimivuuteen.
Testattavaa järjestelmää käyttäessä joudutaan aluksi luomaan testitapaus, jolle
testiympäristön DM-komponentti määrittelee käyttäjäkohtaisen toimialueen. Toimialueelle määritellään verkkoyhteyden asetukset, jotta tiedonsiirto toimii odotetulla tavalla. Testiympäristön RM-komponentin tehtävänä on jakaa toimialueelle
tarvittavat resurssit käyttöön. Testiympäristössä pitää myös asettaa oikeat Ethernet-, eCPRI-, DCL-komponenttien asetukset.
Testauksen alussa testiympäristön verkkokortti ottaa sisään tulevan datan vastaan ja lähettää sen DPDK:lle. DPDK tallettaa tarkat ajoitustiedot liittyen vastaanotettuihin paketteihin. Näitä ajoitustietoja käyttäen pystytään toteuttamaan IQdata ajastuksen oikeellisuuden. DPDK lähettää datan Ethernet-komponentille.
Ethernet-komponentti siivoaa datasta oman kehyksensä pois ja lähettää datan
eCPRI-komponentille. eCPRI-komponentti poistaa datasta kehyksensä, ottaa
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siitä talteen parametrit ja lähettää parametrit analysoitavaksi. Ylimääräisen datan,
mitä eCPRI ei tarvitse lähettää se DCL:lle. DCL:n tehtävänä on sitten vain hävittää tämä data.
Liitteessä 1 on pseudokoodi, jolla testaaminen voidaan suorittaa. Pseudokoodiin
on sisälletty työn kannalta olennaisimmat asiat. Koodi ottaa ensimmäisenä vastaan eCPRI-kehyksen, jonka otsikosta otetaan talteen eri parametrit. Parametrit
voidaan, sitten tallentaa muuttujiksi koodiin. Ensimmäiseksi saapuvaa pakettia ei
voi verrata vielä mihinkään, koska sitä tarvitaan referenssiajaksi. Esimerkiksi
PTP-protokollaa voitaisiin käyttää myös saman saavuttamiseksi. Ensimmäisen
paketin saapumisajaksi saadaan DPDK:lta saatu ajoitustieto. Jokaisessa saapuvassa paketissa myös on tiedot siitä mihin lähetysväliin sen pitäisi ajoittua. Seuraavan lähetysvälin saapumisajaksi arvioidaan edelliseen siirtymiseen kulunut
aika lisättynä 5G-järjestelmäkohtaisella vakioaikavälillä. Lähetysvälin kesto on arvioitu pakettien välissä kuluva aika.
Seuraavissa paketeissa tulevien lähetysvälien siirtämisaikoja aletaan vertailemaan oletettuihin saapumisaikoihin. Jos lähetysvälin ja arvioidun ajan välin ero
on liian suuri tallennetaan aikaero talteen taulukkorakenteeseen. Jos aikaero ylittää erikseen määritetyn ajan tehdään suuresta viiveen erosta erillinen ilmoitus
esimerkiksi lokiin tai komentoriville. Jos lähetysvälin aika on arvioidun kestoinen,
lisätään vain vakioaikaväli seuraavaan oletettuun saapumisaikaan ja siirrytään
seuraavan lähetysvälin testaamiseen.
Kun testiympäristö ja koodi on määritelty oikein, päästään analysoimaan vastaanottoaikojen eroja. Tulosten perusteella nähdään testiympäristön aiheuttaman
viiveen. Jos käyttöjärjestelmä luo paljon ilmoituksia tiedetään, että testattava järjestelmä lähettää paljon paketteja, joiden ajastus on viallinen. Tämä on yksinkertainen esimerkki eCPRI:n testaamista automatisoidussa järjestelmässä.
Testiympäristössä ja pseudokoodissa pitää myös huomioida mahdolliset ongelmakohdat. Esimerkiksi jos ensimmäinen paketti saa virheellisen siirtoajan siihen
tehtävät vertailut epäonnistuvat. Koodissa pitää huomioida tietty hyväksyttävä vir-
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heenmäärä arvioitujen ja todellisten saapumisaikojen välillä, jotta jokainen lähetysvälin siirtoaika ei ole virheellinen. Yhdelle lähetysvälille voi myös tulla useita
paketteja, mikä voi aiheuttaa testijärjestelmässä virheellisiä siirtoaikoja.
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8 TULOSTEN ANALYSOINTI

Simuloitujen testien jälkeen testattiin testiympäristössä eCPRI-datan lähettämistä reaaliaikaisesti. Reaaliaikaisesti lähetetty viesti sisälsi sattumanvaraista
dataa. Testauksesta syntyi testidataa, jota voitiin analysoida jälkikäteen. eCPRI:n
tapauksessa testidataa generoituu niin paljon, että sitä pitää osata tulkita oikein.
Testidataa tutkittiin käyttäen Wireshark-ohjelmaa. Testauksessa käytetty Wireshark versio on muokattu eCPRI-protokollalle sopivaksi. Kuvassa 20 on esitetty
Wireshark-ohjelmalla kaapattu eCPRI-kehys. Kehys on otettu lähetetystä IQ-datasta. Tapauksessa IQ-data on vain täynnä 0-arvoja.

KUVA 20. IQ-Data-kehys
Testiajossa noin 0,1 millisekunnin välein tulee kaksi RTC-kehystä (Real-Time Ctrl
Data). Kuvassa 21 näkyy RTC-kehys. RTC-kehysten tehtävänä on pitää huolta
eCPRI-lähetysvälien ohjaamisesta. Se sisältää myös lisäparametreja, joita ei siirretä jokaisessa IQ-data-kehyksessä. RTC-pitää kirjaa esimerkiksi siirrettyjen
symbolien määristä ja beamid:stä. beamid määrittelee käytetyn säteen käyttäjän
datalle.
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KUVA 21. RTC-kehys
Wiresharkin testidataa analysoidessa tuli ilmi, että data ei siirtynyt oikein. Ongelma oli, että slotId saavutti tietyn ajan kuluessa väärän arvon. slotId laski oikein
siihen asti, kunnes se saavutti yhdessä alikehyksessä olevien lähetysvälien maksimäärän. Kun laskurin piti aloittaa alusta lähetysvälien laskeminen, tuli sen ensimmäiseksi arvoksi sattumanvarainen suuri luku. Tämä johti tilanteeseen, jossa
eCPRI-protokolla uskoi, että kehyksen kuuluisi tulla myöhemmin. Koska kehyksen väliin kuuluvia kehyksiä ei koskaan tullut, jäi protokolla odottamaan kehyksen
lähettämistä ja lopulta kehys tuhottiin Time to kill -ajan puitteissa. Virheen syntymisen syyksi ilmeni se, että BBU-laitteen ohjelmisto oli konfiguroitu väärin. BBUlaitteen ohjelmisto on eri ryhmän vastuualueella, joten sitä ei voida itse muuttaa
heti ongelman löydettyä. Tällainen ongelma voi johtua esimerkiksi siitä, että datan lähetys ei noudata eCPRI-protokollan mukaisia kehysmääriä yhtä slotId:tä
kohden. Myös väärät lähetysnopeudet BBU:n puolelta voivat aiheuttaa tämän
kaltaisia ongelmia. Tämä on esimerkki siitä, miten kahdenvälisen laitteen kommunikoinnissa voi aina ilmetä ongelmia. Etenkin tiedonsiirtoprotokollien viiveet
ovat erittäin tärkeitä testilanteissa.
Laitteiden välisessä kommunikoinnissa voidaan välttää ongelmia parantamalla
BBU:n ja testiympäristön yhteensopivuutta esimerkiksi toimimalla tarkemmin
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BBU:n ohjelmiston kehittäjien kanssa. Tässä testissä ilmenneet ongelmat kannattaa raportoida huolella ja esittää ne BBU:n ohjelmistoa kehittäville työntekijöille.
Testaamista eCPRI-protokollalle jatketaan tämän opinnäytetyössä esitetyn osuuden jälkeen. BBU-laitteen ohjelmistoa päivitetään ja uusilla versioilla testaaminen
varmasti onnistuu paremmin. Opinnäytetyön suorittamisen aikana BBU:n ohjelmisto on kehittynyt eCPRI-testauksen osalta.
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9 POHDINTA

Opinnäytetyössä onnistuttiin luomaan testiympäristö, jossa siirrettiin dataa halutulla eCPRI-protokolla. Datan siirtämisen lisäksi saatiin dataa, mitä pystyttiin analysoimaan. Analysoidusta datasta löydettiin ongelmia, jotka vaativat jatkokehittämistä käytettyihin ohjelmistoihin.
Opinnäytetyö rakensi hyvän pohjan testauksen jatkamiselle. Etenkin tärkeää on
onnistua virheettömässä datansiirrossa eCPRI-protokollalla. Testiympäristöön
voitaisiin implementoimalla uusia testivaihtoehtoja. Myös täysin oman viestityypin
luominen eCPRI:lle on mahdollista jatkossa.
Alkutietoni työn suorittamiseen eivät olleet laajat, mutta sain hyvää apua työpaikaltani. Työtä suorittaessa opin erittäin paljon uutta ja sain samalla tietoa enemmän asioista, joista oli työpaikalla puhetta. Opinnäytetyötä tein ensiksi laajalla
näkökulmalla, koska työhön liittyvät yksityiskohdat eivät olleet vielä selvinneet
minulle. Työn loppuvaiheessa huomasin, että osa kirjoittamastani tekstistä tarvitsi
lisähiomista, koska tekstiä kirjoittaessani en tiennyt aiheesta tarpeeksi. Esimerkkinä tämänkaltaisista aiheista voin mainita IQ-datan. Kuitenkin tämä oli osa työn
opettavaa prosessia.
Uskon työn lisäävän ymmärrystä 5G:stä ja siihen liittyvistä protokollista ja teknologioista. Työ myös varmasti auttaa tulevaa materiaalia, jossa käsitellään 5G:tä
ja etenkin testaamista 5G-ympäristössä. 5G-protokollatestaus on vielä erittäin kehittyvässä tilassa.
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