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Wszyscy powinniśmy wiedzieć co było dotychczasowym 
motorem napędowym dla operatorów sieci mobilnych do un-
owocześniania ich stacji bazowych: zacięta rywalizacja, kto zapewni 
większą przepustowość i jakoś usług. Zwykły ruch w sieci Internet 
nieustanie wzrasta. Ruch wideo przesyłany w sieciach mobilnych 
napędzany przez takie portale jak: YouTube, Vine, Netflix oraz wiele 
innych rośnie w zastraszającym tempie. Operatorzy sieci mobilnych (ang. 
MNO) zostali zmuszeni do wyjścia poza schemat i opracowania 
nowego rozwiązania, które utrzyma ich konkurencyjność na rynku, 
a jednocześnie utrzymywa poziom usług, którego wymagają klienci. 

Tradycyjne systemy oparte na kablach koncentrycznych (w obecnych lub 
starszych wieżach telekomunikacyjnych) są całkowicie modern-
izowane. Wielkogabarytowe, drogie i energochłonne okablowanie 
miedziane jest zastępowane przez włókna światłowodowe, które 
mają większą przepustowość oraz osiągają dużo większy zasięg. 
Przejście na infrastrukturę światłowodową oferuje większą 
skalowaność, która gwarantuje sprostanie rosnącym potrzebom 
pasma oraz staje się efektywne kosztowo przez lata.

Z uwagi na to, że okablowanie światłowodowe znajduje się w każdej nowej 
instalacji wież przekaźnikowych powstał nowy protokół nazywany CPRI (z ang.
Common Public Radio Interface). Włókna światłowodowe w połączeniu 
z CPRI pozwalają operatorom dostarczać szybsze i lepsze jakościowo 
usługi do wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych.

Rzućmy okiem na główne różnice pomiędzy starszymi przekaźnikami a 
nowszymi, które są już wyposażone w moduły obsługujące 4G LTE. Jak 
widać na Rys. 1, starsze wieże mogą zawierać długie instalacje 
miedziane, które łączą zdalną jednostkę radiową (RRU) umieszczoną 
w podstawie stacji przekaźnikowej i antenę zamocowaną na szycie wieży.
Niestety, tego typu infrastruktura ma ograniczone zastosowanie. MNO
muszą przeznaczyć dużo przestrzeni na dedykowane pomieszczenia z 
zasilaniem zwykłym i awaryjnym (UPS) oraz klimatyzowanym 
wnętrzem. Okablowanie miedziane jest również wymagające pod 
względem niezbędnych oraz energochłonnych wzmacniaczy, właś-
ciwego chłodzenia, zastępczego zasilania bateryjnego, które zapewnia
pracę zgodnie ze specyfkacją przez cały okres użytkowania. W
rezultacie, koszty uruchomienia strony radiowej stają się bardzo drogie, 
z uwagi na to, że jest zapotrzebowanie na coraz to nowe stacje 
bazowe, by sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Obecnie 
działające starsze wieże przekaźnikowe nie są w stanie sprostać 
przyszłym wymaganiom użytkowników. Ponadto, na dłuższą metę są 
nieefektywne kosztowo.

Jeśli zwrócimy uwagę na wieże nowego typu, to można zauważyć pod-
stawową różnicę pomiędzy nimi a starym typem stacji bazowych. 
Mianowicie okablowanie miedziane pomiędzy stacją bazową a anteną 
na jej szczycie zostało zastąpione przez włókna światłowodowe (jak na 
Rys.2). Przejście z miedzi na optykę pozwala operatorom na redukcję 
szumów, zmniejszenie zapotrzebowania stacji na energię, poszerzenie 
pasma oraz, co bardzo ważne, większe odległości wymagane przez 
powstające sieci Cloud-RAN (C-RAN). Inną bardzo widoczną różnicą jest 
przesunięcie zdalnej jednostki radiowej na górę wieży, zaraz obok anteny 
lub, w najnowocześniejszych konstrukcjach, zupełne zintegrowanie z 
systemem anten na szczycie wieży.

Protokół komunikacyjny działający pomiędz BBU (z ang. Baseband 
Unit) a RRH (z ang. remote radio head) to CPRI. Został on
ustanowiony w 2003 przez takich dotawców stacji bazowych jak: 
Ericsson, Nokia Siemens Networks, Alcatel Lucent, NEC, czy Huawei 
Technologies, by zdefiniować dostępną publicznie  specyfikację, która 
ustandaryzuje protokół interfejsu pomiędzy urządzeniami stacji 
bazowej(BBU oraz RRH). Rys. 3 pokazuje, w jaki sposób protokół CPRI 
działa od momentu odebrania sygnału radiowego do  
 przetransmitowania go przez włókno w stronę Backhaul IP oraz na 
odwrót.

Podstawy protokołu CPRI dla sieci Fronthaul
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Rys. 1 Tradycyjny system okablowania dla wieży telefoni komórkowej 
opierający się na kablach koncetrycznych z dużymi kosztami ogólnymi (kable 
miedziane, duża powierzchnia, duże moce, napięcia oraz mniejsze pasmo).

Rys. 2 Następna generacja wież telefonii komórkowej oparta na włóknach 
światłowodowych z niskimi kosztami ogólnymi (obniżone zużycie energii,
zastąpienie kabli włóknami, RRH na górze wieży, cyfrowy sygnał przez światłowód, 
protokół CPRI).
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Ponadto, Rys. 3 pokazuje, że przychodzące od użytkownika dane radiowe 
są zamieniane na postać cyfrową w RRH, po przetworzeniu zwane 
są powszechnie cyfrowym sygnałem radiowym w światłowodzie (z ang. 
D-ROF). Dane te są następnie owijane przez protokół CPRI w strumień 
“Danych użytkownika”. Nazywa się go często IQ Data, gdzie “I” pochodzi 
od ang. In-Phase, czyli zgodny w fazie, a “Q” ze słowa Quadrature, 
czyli kwadraturowy. Ten sam proces ma miejsce, jeśli ruch przychodzi od 
strony Blackhaul IP. Ruch wchodzący do BBU jest zamieniany na postać 
cyfrową i owijany przez CPRI w strumień “Danych użytkownika”. Gdy 
RRH otrzymuje taki sygnał, zamienia go z powrotem na sygnał 
analogowy, wzmacnia i emituje go w powietrze, gdzie dociera w końcu 
do urządzenia użytkownika.

Najnowsza specyfikacja protokołu CPRI to wersja 6.1, rozpoznaje 
ona następujące prędkości interfejsów:

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcji  1 = 614.4 Mbps

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcj i2 = 1.2288 Gbps

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcj i 3 = 2.457 Gbps

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcj  i  4 = 3.072 Gbps

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcji 5 = 4.915 Gbps

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcj i 6 = 6.144 Gbps

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcj i 7 = 9.830 Gbps

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcji 7A = 8.110 Gbps

› CPRI prędkość bitowa na linii dla opcj i  8 = 10.137 Gbps

     › CPRI prędkość danych na linii dla opcji  9 = 12.165 Gbps

Teraz, kiedy już rozumiemy podstawy i główne czynniki działające w 
zrewolucjonizowanym Fronthaul możemy zagłębić się bardziej w to, 
co dzieje się dalej, bo wymiana miedzi na włókna nie kończy pracy 
dla operatorów. Dzięki tym dwóm czynnikom, które unowocześniają 
dzisiejsze wieże telefonii komórkowej(światłowody i CPRI) 
operatorzy mogą patrzeć w przyszłość, którą jest C-RAN. Sieci te, 
zwane również Cloud-RAN lub Centralized-RAN, to nowy typ 
architektury w sieciach komókowych dla przyszłej infrastruktury sieci 
mobilnych. W skrócie jest to nowa radiowa sieć dostępowa oparta 
na chmurze. Tradycyjna dostępowa sieć radiowa jest przedstawiona 
na Rys. 1 i Rys. 2, jest ona oparta na wielu samodzielnie stojących stac-
jach bazowych (BTS). Te tradycyjne wieże są drogie w budowie oraz 
utrzymaniu, przy czym pozostają dość ograniczone w możliwościach. C-
RAN jest rewolucją, która jest wycelowana w wykorzystanie pełni 
możliwości połączenia okablowania światłowodowego oraz protokołu 
CPRI. Nowe możliwości dają elastyczność i stabilność. Połączenie 
włókien i CPRI oferuje pasmo IP do 600 Mbps—lub nawet wyższe. 

Razem z pojawieniem się C-RAN wraz ze światłowodami i CPRI 
operatorzy sieci komórkowych mają możliwość scentralizowania 
BBU i wdrożenia ich nawet do 40 km od wieży komórkowej. Takie 
rozwiązanie oferuje redukcję kosztów, niezawodność, niskie opóźnienia 
oraz duże przepustowości takiego połączenia - co najbardziej 
odpowiada operatorom.  
Dwa najbardziej popularne typy architektur C-RAN są przedstawione 
poniżej. Rys. 5 pokazuje, jak nie jedno, ale wiele urządzeń BBU 
można teraz konfigurować w centralnym biurze, które umożliwia
BBU magazynowanie, przechowywanie działających urządzeń lub 
centralizację. Rys. 6 przedstawia podobną sytuację; jednakże, w tym 
przypadku jedna BBU służy do uruchomienia wielu wież komórkowych.
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Wielkie postępy dokonane w branży telekomunikacyjnej powodują 
powstanie nowych wyzwań dla techników technologii mobilnych, 
którzy muszą doszkolić się i testować nowe technologie. Głównym 
wyzwaniem, któremu operatorzy sieci komórkowych muszą stawić czoła,
są instalacje i rozwiązywanie problemów z urządzeniami, które używają 
nowego protokołu CPRI.

W trakcie budowy, gdy jest instalowany sprzęt obsługujący CPRI (RRH 
i BBU), nie jest wymagane, by oba urządzenia musiały być motowane 
i testowane w tym samym czasie. Dzięki temu, poniższe scenariusze 
przedstawiają jak technicy terenowi mogą czerpać korzyści z urządzeń
testowych, które łączą w sobie testy optyki, Ethernetu oraz protokołu 
CPRI w jednym, łatwym w użyciu przyrządzie oszczędzającym ich 
czas i pieniądze.

SCENARIUSZ 1

Podczas instalacji remote radio head (RRH) bardzo ważnym jest, 
aby cały sprzęt, który będzie znajdował się na szczycie wieży został 
sprawdzony, zanim konstrukcja zostanie ukończona.

Funkcja master CPRI jest weryfikowana za pomocą przenośnego 
urządzenia testowego FTB serii 800 NetBlazer, które ocenia, czy 
RRH jest w pełni sprawne oraz czy transceiver SFP jest poprawnie 
zainstalowany i podłączony.

Gdy dostępne jest urządzenie testowe z aplikacją master CPRI, 
technicy mogą z łatwością podłączyć się do RRH bez potrzeby 
wspinania się na wieżę. Bez względu na to, czy BBU jest podlączone 
do RRH, NetBlazer jest w stanie zemulować CPRI udostępniając BBU. Po 
podłączeniu NetBlazera do RRH możliwe jest dostaczenie pełnej analizy
statystyk aktywnego CPRI, wliczając w to poziomy mocy optycznej, 
wersje protokołu, częstotliwość i jej przesunięcie, hyperframe, licznik 
code word jak również negocjacje łącza Ethernet lub sterowanie oraz 
utrzymanie kanałów HDLC. Wszystkie te informacje są łatwo dostęp-
ne, a technicy mogą dzięki nim zapewniać pracę RRH na właściwej 
dla specyfikacji przepustowości, a co więcej sprawdzić czy ramki są 
odpowiednio ustawione w czasie oraz czy ich transmisja od czubka 
wieży do jej podstawy jest pełna i czy ma ciągły charakter.

SCENARIUSZ 2

Scenariusz 2 ilustruje typową architekturę Cloud-RAN ze scentrali-
zowanym BBU.

Podobnie jak w scenariuszu 1, kiedy instalujemy RRH, ważnym jest, 
żeby każde urządzenie zostało sprawdzone przed ukończeniem 
stawiania wieży.

Funkcja master CPRI w urządzeniach serii NetBlazer zadziała również, 
jeśli podłączymy sprzęt pomiarowy przy podstawie wieży (Scenariusz 1), 
nawet jeśli BBU jest oddalone o dziesiątki kilometrów, co ma miejsce 
w architekturze Cloud-RAN. 

SCENARIUSZ 3

Wyżej wymienione scenariusze koncentrują się na emulacji BBU w
celu sprawdzenia stanu RRH bez wspinania się na wieżę komórkową.
Teraz, przedstawmy scenariusz odwrotny; bez wspinania się na 
wieżę technicy mogą używać NetBlazera jako przenośne urzadzenie 
testowe, żeby emulować RRH, co pozwoli testować protokół CPRI.
Odnosi się to do zdalnej części protokołu CPRI. Dzięki połączeniu 
obydwu trybów protokołu: CPRI master (emulacja BBU) oraz 
zdalnego protokołu CPRI (emulacji RRH) możemy uniknąć wzywania 
kosztownej załogi z uprawnieniami wysokościowymi. 
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Wnioski
Kiedy przychodzi do rozwiązywania problemów na 
wieży komórkowej, sprawdzanie linków CPRI pomiędzy RRH 
i BBU odgrywa kluczową rolę. Gdy problem zostanie wykryty 
oraz technik potwierdzi, że włókna i mufy przeszły testy, do 
sprawdzenia pozostaje tylko jedna rzecz: protokół CPRI. Jeśli
jednak technicy nie mają odpowiedniego sprzętu do testowania
tego protokołu, to jedyne co pozostaje, to wezwać drogą 
ekipę wysokościową i wymienić kosztowne urządnia w ciemno.
Można tego uniknąć poprzez zapewnienie technikom przygotowany 
do pracy w teranie sprzęt do testów, który zrobi wszystko
jednocześnie: badania włókien, testowanie Ethernet i analizę nowego 
protokołu CPRI.
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