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1. fejezet

Bevezetés

A mobilhálózatok kiszolgálóképessége és komplexitása exponenciális fejlődésen megy ke-
resztül. Az Ipar 4.0, Internet of Things és ipari mobilhálózatok megjelenésével a fejlődés
folytonos, egyre nagyobb kihívások elé állítja a hálózattervezőket, üzemeltetőket és a fejlesz-
tésen dolgozó kutatókat is. A távközlésben ismert és mobilhálózatok mérésére is használt fő
teljesítmény mutató - Key Performance Indicator (KPI) értékeket szükséges új paraméte-
rekkel, méréstechnológiával, mérés methodológiával és ellenőrzési módszerekkel kibővíteni.
Munkámban az Ipar 4.0, IoT és ipari mobilhálózati igények készülék oldali, átviteltechno-
lógiai és a hálózat architektúrális paraméter halmazát bővítem, új módszertant kutatok
és mutatok be mellyel az rendszereket leíró KPI értékeket vizsgálni és mérnöki szinten
ellenőrizni lehet.

A kutatómunkám motivációját az 5G [ETS18], a Productive 4.0 [Huf17] és a 5G-Smart
[5G-19], az Ipar 4.0-ban összefonódó nemzetközi projekek támogatják, amelyben partner-
ként vesz részt többek között a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke, a Ma-
gyar Telekom és a T-Systems Magyarország is. Az ötödik generációs mobilhálózatokat
szabványosító szervezet, a 3GPP több szabványára építve olyan hálózati architektúrákat
kutatunk, amelyre építhet a közel nulla emberi beavatkozást igénylő gyártástechnika. Ezt
Európa egyik legnagyobb ipari konzorciuma, egy ambiciózus, holisztikus innovációs projekt
(Productive 4.0) támogatja, amelynek célja a digitális ipar lehetőségeinek megnyitása és az
európai ipar vezető pozíciójának megőrzése. A résztvevő partnerek az Internet of Things
(IoT) koncepciójának, hardver- és szoftver elemeinek hatékony tervezésére és integrálására
fókuszálnak az Ipar 4.0 követelményeihez igazodva. Az elektronika, az információs és kom-
munikációs hálózati technológiák (ICT) az egész termelési ellátási-láncban kulcsfontosságú
szerepet töltenek be - ezek fejlesztése és a standardok kialakítása jelenleg is zajlik.

A projekt következetesen három fő pillér biztosítására összpontosít, a digitális termelés-
re (Digital Production, DP), termék életciklus kezelésre (Product Lifecycle Management,
PLM), és az ezt biztosító privát ipari hálózatra (Non-Public Network), amelyek mindegyike
kölcsönhatásba lép és befolyásolja egymást.

Az olyan képességek, mint a mobilhálózat tervezése és átviteltechnológia képességének
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vizsgálata és ellenőrzése, az egymáshoz és a hálózathoz kapcsolódó IoT eszközeinek mo-
dellezése és szimulációs módszerei, valamint a kölcsönös életciklus és a határokon átívelő
digitalizált ellátási láncok alkalmasak arra, hogy a hálózatok és kapcsolódó szolgáltatások
életciklusának minden szakaszát fenntartható módon összekapcsolják.

Kutatómunkám során elsődlegesen az ipari IoT és 5G hálózatok kapcsolódási lehetőségét
vizsgálom. A disszertációm első része az IoT berendezések biztonságával, élet-
ciklus modellezésével, tömeges megjelenésének hálózatra gyakorolt hatásával
foglalkozik. A második részben pedig a hálózat architekturális tervezésével,
modellezésével és az ipari mobilhálózatokra fokuszáló mérési eljárások kidolgo-
zásával új mérési és tervezési módszert mutatok be.

A dokumentum 2. fejezetében leírom a célokat, melyek kutatásom motiválták.

A 3. fejezetben ismertetem a kutatásom során alkalmazott módszereket, melyekkel új ered-
ményeket értem el. A 4. fejezet tartalmazza a két fő téziscsoportot, és azok altéziseit:

Az 1. téziscsoportban az IoT rendszerek integrációs és életciklus modellezését vizsgálom.
Megalkottam az IoT berendezések általános életciklus modelljét és egy ipari példán keresz-
tül bemutattam a modell helyességét. Meghatároztam a főbb biztonsági fenyegetettségeket,
majd az ismertetett módszertan alapján élő hálózatban elvégzett mérésekkel rámutattam
a modell működésére és a fenyegetés valós voltára. Az életciklus modellezéssel és mérések-
kel pedig bemutattam a berendezések élettartamát legjobban befolyásoló és a hálózatot
legjobban terhelő paramétereit.

A 2. téziscsoport az ipari mobilhálózatok architektúrális kérdéseivel, a felhasználók szá-
mára nyújtott szolgáltatásaival és mérési módszer bemutatásával foglalkozik. Megvizsgál-
tam a meglévő szabványok adta architektúrális lehetőségeket és ez alapján új megoldással
indítottam el egy valós ipari mobilhálózatot. Mérési módszert dolgoztam ki amivel egy-
részt a kapcsolódó Ipar 4.0-t használó kliensek forgalmát és hálózati hatását lehet mérni.
Másrészt a módszer alapján hitelesíteni lehet az átvitelitechnikai hálózatot, hogy az Ipar
4.0-s követelményeknek megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtson.
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2. fejezet

Kutatási célok

A kutatási célkitűzésem az ipari mobilhálózatok követelményeinek vizsgálatán alapuló kon-
cepcionális tervezési módszer létrehozása, majd az új módszer helyességének megvalósítás-
alapú validálása. Kutatásom célja az ipari IoT (IIoT) új típusú felhasználói igényeinek ki-
szolgálása. A mérnöki tapasztalatom és a telekommunikációs szektorban végzett munkám
lehetőséget biztosított az új technológiákhoz való hozzáféréshez, pilot és élő adathálózatok
elemzéséhez. Célom, hogy a tervezett hálózat és az erre épülő szolgáltatás a gyakorlatban
is alkalmazva és validálva legyen. A kapcsolódó kliens berendezéseknek a működési para-
métereit részletesen dokumentáljam és abból a hálózat vezérlésére visszacsatolást tegyek.
Ezen célok elérése érdekében a következő irányokban végeztem kutatást:

• A mobilhálózatok alapját jelentő szabványok megismerése, hiányosságainak feltárása;

• A termelésben lévő ipari terminológia követelményeinek és jelenlegi megoldásainak,
illetve megoldandó feladatainak vizsgálata;

• Jelentős ipari szereplőkkel (KUKA Robotics, Daimler, Audi, BMW, BorgWarner, Sie-
mens) folytatott interjúk alapján ipari IoT keretrendszer kritériumainak a rögzítése,
az Ipar 4.0 elvárásainak, szabványainak való megfeleltetése;

• Meglévő folyamatok vizsgálata és modellezése, szimulációk futtatása, az eredmények
verifikálása és validálása;

• Hálózat, termék- és szolgáltatás életciklus modellek kialakítása és lehetséges követ-
kezmények vizsgálata;

• Módszer kidolgozása a fennáló és a jövőben megjelenő igények kielégítésére;

• Meglévő hálózatban mérések végrehajtása és statisztikai kiértékelése. Szimulációt le-
író függvény készítése, a keretrendszer gyártás-támogató moduljainak modellezése és
architektúrális hatásainak vizsgálata;

• A kidolgozott módszereken alapuló modellek mérésekkel ellenőrzése és az igényekkel
való összehasonlítása, következtetések levonása.
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3. fejezet

Megközelítés és Módszertan

Kutatásom az IoT és ipari mobilhálózatok architekturális, életciklus és tervezési hiányok
azonosítására és kitöltésére fókuszál. Munkám az ipari mobilhálózatok követelményeinek
vizsgálatán, a követelményekben felvetett egyes kérdések megválaszolásán, majd a megol-
dás helyességének megvalósításon alapuló ellenőrzésén alapul.

A gyakorlati hasznosság fontos megkülönböztetés a kutatásomban. E megkülönböztető
tulajdonság támogatása érdekében az itt létrehozott megoldásokat a gyakorlatban is alkal-
mazzák és érvényesítik.

A megközelítés a következő részekből épül fel:

• Azonosítottam a problémakör főbb kérdéseit, elemeztem, hogy melyek a kulcsfontos-
ságú pontok, de nincsenek megfelelő részletességgel megvizsgálva;

• Irodalom kutatást és ipari szereplőkkel közösen igényfelmérést végeztem, mely során
azonosítottam a terület követelményeit;

• Meghatároztam az IoT berendezések életciklusának általános modelljét, ami alapján
biztonsági fenyegetéseket azonosítottam és mérési módszert dolgoztam ki a fenyegetés
valós hálózaton való feltárásához;

• Új módszert mutattam be az IoT berendezések életciklusának meghatározásához és
egy lehetséges kiszolgáló hálózat limitcáiójának vizsgálatához;

• Esettanulmányokat készítettem, mely segítségével azonosítható az Ipar 4.0 berende-
zések hálózati forgalmi igénye;

• Módszert mutattam be a meglévő tervezési modellek új paraméterekkel való kibőví-
téséről melyeket szimulációval és mérési eredményekkel támasztottam alá;

• Az igények alapján megvalósítottam egy zárt 3GPP 5G szabványnak megfelelő, ipari
célokra kifejlesztett mobilhálózatot melyen részletes méréseket végeztem;
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A módszertan a következő részekből épül fel:

• Az architektúrát és a hálózatot teszteknek és esettanulmány alapú forgalomnak ve-
tettem alá, így mérésekkel támasztottam alá a megvalósított rendszer hálózati képes-
ségeit;

• Módszert fejlesztettem ki, amivel részletesen feltárható a hálózat adatátviteli képes-
sége és megfeleltethető az Ipar 4.0 berendezés oldali részletes követlményeinek. Ezzel
meghatározható a rendszer megfelelősége az Ipar 4.0 gyártási kihívásainak szolgálta-
tás szinten;

• Statisztikai módszerek segítségével azonosítottam különféle, statisztikailag szignifi-
kánsan eltérő jellemzőkkel rendelkező forgalmi típusokat;

• Szélsőérték keresés segítségével meghatároztam a tervezendő hálózat elvi korlátait;

• Az elméletben összeállított hálózati architektúrát virtuális elemekkel modelleztem;

• A hálózati forgalmat végeselem módszer segítségével elemekre bontottam és a háló-
zati elemek működését szimuláltam.

A következő fejezetekben bemutatott életciklus-modellek és hálózati integrációs megol-
dások megkönnyítik az új ipari forradalom, az Ipar 4.0 [HPO16] követelményeinek való
megfelelést.
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4. fejezet

Új eredmények

4.1. IoT berendezések életciklus modellezése és tömeges megjelenésének
hálózatra gyakorolt hatástanulmánya

1. Téziscsoport - Megalkottam az IoT berendezések telekommunikáció speci-
fikus életciklus modelljét. Mobil maghálózati elemzési módszert dolgoztam ki,
mely segítségével az egyes Ipar 4.0 felhasználók adat és jelzésforgalma azono-
sítható. Valós hálózaton végzett mérések segítségével azonosítottam különböző
felhasználói csoportokat és viselkedést. Ezek a mobilhálózati elemeket draszti-
kusan eltérő mértékben veszik igénybe, melynek életciklus hatását vizsgálatam.
Ajánlásokat dolgoztam ki a kliens oldai IoT berendezések fejlesztőinek és üze-
meltetőinek. [J-1], [J-2], [J-5], [C-1], [C-2], [C-3], [C-4], [C-7], [C-8], [C-10], [C-12]

A termelés hatékonyságának és gördülékenységének biztosításához elengedhetetlen a foly-
tonos hálózat fejlesztés. Ezen alapul a termék-életciklus (Product Lifecycle Management,
PLM) [Sta15] és szolgáltatás-életciklus menedzsment (Service Lifecycle Management, SLM)
[FPA13]. Szükséges a PLM és az SLM közötti kétirányú koordináció megvalósulás, a mo-
dellek egymás közötti, illetve az Ipar 4.0-ás elvárásoknak való megfelelése és a modellek
termék-szolgáltatás rendszerekbe (Product and Service System) való integrálása. Alapve-
tő elvárás a megbízható összeköttetést biztosító hálózat. A régi életciklus menedzsment
modellek nem elégítik ki az új elvárásokat nem tudják leírni az összeköttetéseket. Ezért a
modelleket újra kell értelmezni, illetve a hagyományos hálózat életciklusokat kombinálni
kell a szolgáltatás életciklusokkal. A fejezetben bemutatom a 3GPP szabványon alapuló
4G [Mag04] mobilhálózatok (4.3 ábra) lényeges maghálózati protokolljait és ismertetem
a hozzá tartozó szabványokat. A különböző interfészek vizsgálatával és összehasonlításával
bemutatok egy általam kidolgozott szolgáltatás-monitorozási módszert. Bemutatok egy el-
járást a mobilhálózat tesztelésére, mellyel a jövőben tömegesen megjelenő IoT eszközöket
lehet szimulálni. Élő hálózatban történő mérések segítségével a hálózati modell paramé-
tereit felderítem és több felhasználói csoportot azonosítok és különítek el felhasználási
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jelleget tekintve. Ezen felhasználói csoportok viselkedését és hálózatra gyakorolt hatását
modellezem.

1.1 Tézis - Adaptáltam az IoT eszközök általános életciklus modelljét és egy
telekommunikációs példán bemutattam az adaptáció alkalmazását. [C-7], [C-8]

Az IoT eszközök telekommunikációs hálózatban megfigyelhető életciklusának definíciójához
felhasználtam egy generikus IoT eszköz életciklus modellt, amely három fő fázisból, azaz
kezdeti (Beginning of Life, BoL), közép (Middle of Life, MoL) és vég (End of Life, EoL)
állomásokból áll, azokon belül pedig nyolc alfázisból a tervezéstől a kivezetésig (4.1 ábra).

Az életciklus modell verifikációjához egy általános mobilhálózati (4.2 ábra) folyamat pél-
dáját használtam. Rámutattam, hogy a modell általános leírása alkalmas az eszközök élet-
ciklusának leírására és emellett hálózati szolgáltatások és erőforrások modellezésére is. Egy
IoT berendezés modelljén bemutatom a BoL, MoL és EoL szakaszok összefüggését és a
fázisok, illetve alfázisok lehetséges átmeneteit.

4.1. ábra. Általános eszköz életciklus modell

1.2 Tézis - Az IoT berendezések kiberbiztonsági vizsgálata során kialakított
modellek segítségével rámutattam, hogy a hálózatból korábban kitiltott fel-
használók, újbóli, tömeges megjelenésükkel veszélyt jelentenek az operátorok
szolgáltatásaira. [C-2], [C-3]

Az Ipar 4.0-t kiszolgáló hálózatnak több kihívással is szembe kell néznie. Nem elég a jelenleg
már megszokottnak tekinthető rendelkezésre állást biztosítania, a szolgáltatás biztonságnak
ki kell terjednie a kiberbiztonságra, szolgáltatások összevonhatóságára, elkülöníthetőségére
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4.2. ábra. Az általános életciklus modell bemutatása egy IoT berendezésre

4.3. ábra. A 4G maghálózat architektúra modellje

és egymás erőforrásainak tiszteletben tartására is. Az altézisben elméleti alapon összefog-
laltam több kiberbiztonsági kockázatot majd elméleti síkon azonosítottam a publikus és
szolgáltatói hálózatban résztvevő kliens oldali berendezéseket, melyek tevékenységükkel,
tudatosan, vagy tudattalanul a szolgáltatás biztonságát veszélyeztetik. Ezen berendezések
bár már nem rendelkeznek se üzemeltetővel, se előfizetéssel, a hardware és software meghi-
básodás miatt a mobilhálózaton újra és újra megjelennek. Teszik ezt annak ellenére, hogy
a szabványok alapján erre nem lenne lehetőségük. Azonosítottam, hogy tevékenységükkel
a szolgáltatást veszélyeztetik, kezelésük, majd újra és újra kitiltásuk erőforrást köt le a
hálózatból. A talált hiányosságok egy lehetséges megoldására felhívtam a szabványosító
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testületek figyelmét. Munkám során megvizsgáltam az érzékelt környezeti vagy folyamati
tényezőket, valamint a tényleges korlátozásokat (rendelkezésre állás, korlátozott eszköz és
szolgáltatásfunkciók).

1.3 Tézis - A forgalmi és jelzés hálózati minták adataiban korrelációt mutat-
tam ki, aktívan üzemelő Ipar 4.0 berendezések átviteli jellemzőinek vizsgálata
alapján. Rámutattam, hogy a berendezések életciklusa alatt előforduló a há-
lózatot veszélyeztető tranziensek elkerüléséhez architektúra szinten szükséges
kezelni a tömeges IoT berendezésekből kiinduló, periodikusan megjelenő, nagy
mennyiségű adat és jelzés igényeket. [J-2], [C-10], [C-12] [C-1], [C-4], [J-1]

A modern adatátviteli hálózatokban a jelzés és adatátviteli csatornák különböző útvona-
lakon haladnak keresztül, így különböző berendezéseket érintenek. A jelzés jellegű üzene-
teknél a kiszolgálás gyorsasága, a hibamentesség és a sebesség meghatározó. Adatátvitel
esetén főként a nagy mennyiségű adat gyors átvitele kerül előtérbe. A klasszikus főként
emberek által használt hálózatoknál a bioritmus szerinti hálózat használat jellemző. IoT
berendezések esetén azonban a gépi kódban lévő futásidő és algoritmusok határozzák meg a
működést, az adathasználatot és az életciklus során mutatott (4.2. ábra) lépésekben a háló-
zatra jelentős hatást gyakorolnak. Kutatásom során a 3GPP 23.501 alapján megépített 4.3
ábrán mutatott egyik szolgáltatói hálózat jelzásátviteli kapcsolatait monitoroztam. Nagy
számú adat és jelzés rendszerben elvégzett mérés alapján rámutattam, hogy az IoT beren-
dezések mind jelzés mind adatátviteli szempontból az átlaghoz képest periodikusan akár
2000-szer nagyobb mértékben terhelik a mobilhálózati elemeket ezzel jelentős tranzienseket
és túlterhelést okozhatnak. A különböző felhasználói viselkedést APN-enként (Access Point
Name) a 4.6 ábra mutatja be, ahol azonos mennyiségű felhasználói csoportok jelzésrend-
szerre gyakorolt intenzitását mutatom be.

Élő hálózatban lévő minták alapján kijelentettem, hogy a napi periódikusság és forgalmi
önhasonlóság a gépi hálózatokra is jellemző. Példát mutattam rá, hogy a periodicitás miatt
megjelenő hálózati adat és jelzéshálózati csúcs terhelések a hálózatra és a szolgáltatásra
veszélyt jelentenek.

Mérések segítségével meghatároztam az adatforgalom főbb jellemzőit, amelyek részlete-
sen leírják az Ipar 4.0 eszközök kliens oldali igényeit, kiemelve ezek – a csomagméret, a
késleltetés és a jitter – közötti kapcsolatot.

A szignifikancia-szint meghatározásához a vizsgálatokat és a teszteket a kiválasztott négy
APN mellett több APN-en többször végrehajtottam. A p-érték az M2M óránkénti kü-
lönbségére jellemzően 0.2 felett volt. A napi különbségek esetében 0.0169 alatti értékeket
kaptunk. A mérések reprodukálhatóak voltak, a több hónapos mintavételezés eredménye-
képpen rámutattam, hogy a M2M típusú APN-ek jelzés és adatforgalomra az alábbi hipo-
tézisok igaznak bizonyultak:

• Az M2M forgalom típusa nem függ össze a munkanapokkal.
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• A négy kiemelten vizsgált APN típuson belül az M2M APN-ek és a többi vizsgált
M2M APN között nem tudunk szignifikáns különbséget kimutatni, Z-próbával. A
köznyelvben ez azt jelenti, hogy hasonlónak tekinthetők.

• A feltételezés alapján az összes vizsgált APN jel- és adatforgalma normális eloszlású.

A kialakított modell különösen figyelmet fordít az Ipar 4.0 által megkövetelt új paraméte-
rekre. A 4.1 és a 4.2 ábrákon megmutatom az ügyfelek egy bizonyos csoportjának (APN:
A1 és A2 IoT, B: routerek, C: eMBB) csomagméretének és csomagküldési gyakoriságának
különbségét.

4.1. táblázat. A különböző APN-ek adatfolyamának el-
oszlása csomagméret szerint

APN Adatcsomag méret Eloszlás
A1 50 Byte 89.10%

75 Byte 5.5%
100 Byte 5.4%

A2 50 Byte 84.62%
75 Byte 15.38%

B 50 Byte 44.99%
100 Byte 40.45%
150 Byte 9.23%

C 150 Byte 69.56%
375 Byte 13.03%
600 Byte 10.8%
1400 Byte 6.61%

4.2. táblázat. A különböző APN-ek adat-
folyamának eloszlása csomag-
szám szerint

APN Adatcsomagok
száma

Eloszlás

A1 5 94.10%

A2 5 44.43%
20 24.75%
40 25.48%

B 5 92.58%

C 5 62.50%
10 14.19%
20 17.74%

4.4. ábra. Jelzésátviteli gyakoriság APN-ek szerinti bontásban
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4.5. ábra. Párhuzamos csatlakozások száma és az adatátvitel változása az APN
"A1" -en

4.6. ábra. Jelzéshálózati csomagszám korreláció az APN A (szaggatott vonal),
APN B (egyenes vonal), APN C (pontozott) -n

4.2. 5G mobilhálózat tervezés és mérési módszerek az Ipar 4.0 kritériu-
mainak validálásához

2. Téziscsoport - Azonosítottam az ipar 4.0 és a mobilhálózatok összekapcso-
lásából származó kihívásokat. Az igények kiszolgálására a meglévő szabványok
részletes megismerése után hálózati architektúra tervet készítettem. Hálózat
forgalmi modellt alkottam, mely segít az ipar 4.0 felhasználói esetek hálóza-
ti igényeinek meghatározásában. Valós hálózati eseteken verifikáltam a modell
helyességét. Az általam megvalósított 5G NSA szabványnak megfelelő háló-
zaton méréseket végeztem. Algoritmikus mérési módszert alakítottam ki az
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új típusú ügyfél oldali igények és a mobilhálózati szolgáltatások kapacitásá-
nak összehasonlításához. Az új módszer segítségével a hálózat megépítése előtt
meghatározható, hogy a felhasználói igényeket a tervezett hálózati rendszer ké-
pes lesz-e kiszolgálni. [J-1], [J-3], [J-4], [C-5], [C-6], [C-11], [C-13], [C-14]

E kutatás részeként először összefoglaltam az 5G üzleti hatásaival kapcsolatos meglévő
tanulmányokat. A rövid technológiai elemzés mellett elsősorban az Ipar 4.0 üzleti lehető-
ségeinek változására fókuszáltam. Meghatároztam az Ipar 4.0 legfontosabb szereplőit, és
bemutattam funkcióikat és lehetséges jövőbeni szerepüket. Fontos megállapítás, hogy az 5G
megjelenésével a µ Operator és az ipari gyártóknak is döntő szerepük lesz a mobil hálózati
ökoszisztémában.

Az Ipar 4.0 biztosításához alapvetően szükséges a megbízható adatátviteli hálózat. A ki-
hívás nem csak egy helyen és időben értendő, hanem területileg, energiamenedzsment és
elérhető erőforrásokban (mint sávszélesség és késleltetés) is flexibilisebben [Eri18] kell mű-
ködnie a meglévő hálózatoknál. Az igények a fizikai rétegtől felfelé érintik mind a szervezeti,
mind a technológiai folyamatokat, többek között a fejlesztés, a gyártás és a karbantartás
területén, de egyértelműen befolyásolja az ellátási lánc menedzselését és logisztikáját is
[DML17].

Az első tézisben bemutatott, automatizált ipari termelést tekintve azonosítottam a főbb
elvárásokat. Átviteltechnika szempontjából meghatároztam a főbb KPI értékeket és mé-
rési módszert dolgoztam ki, amivel a szolgáltatást ellenőrízni lehet, hogy a felhasználói
igényeknek megfelelő erőforrást nyújtson.

Ebben a téziscsoportban a követelmények alapján forgalmi modelleket definiáltam, melyek
helyességét valós méréseken keresztül vizsgáltam és kialakítását matematikailag formali-
záltam.

4.7. ábra. Az izolált 5G hálózat arhitektúrája

2.1 Tézis - Bemutattam a privát ipari mobilhálózatokkal kapcsolatos igényeket,
követelményeket és a terület motivációit. Ipari berendezések adatátvitelének
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elemzésével meghatároztam az ipari adatforgalom főbb jellemzőit. Meghatá-
roztam az egyes felhasználási esetekhez kapcsolódó átviteli paramétereket, me-
lyeknek az 5G ipari hálózatnak meg kell felelni. [J-1], [J-3], [C-10], [C-14]

A megfelelő garanciákat biztosító vezetéknélküli hálózat az Ipar 4.0 egyik alapvető része,
segítségével biztosítható az információ áramlása, hatékonyan kezelhetőek az erőforrások,
termékek. A hálózatnak a garanciák miatt érdemes licenszelt spektrumú cellás mobilháló-
zatot választani. Ezt az Ipar 4.0 az ellátási lánc különböző folyamatainak összekapcsolására
és együttműködésére használja [Chr16]. A különböző területek - például a termelés és a
szállítás támogatása - hatékonyan kapcsolódhatnak egymáshoz, és ez a kapcsolat alacso-
nyabb költségeket, gyorsabb termék bevezetési reakcióidőt és hatékony erőforrás-elosztást
eredményez. A privát mobilhálózat építő elemei a 4.7 ábrán láthatóak. A megközelítés
az adatátviteli hálózatra úgy tekint, mint egy szolgáltatásra, mely az ipari rendszerek
szolgáltatás-orientált architektúrájához igazodik.

2.2 Tézis - Megterveztem, majd létrehoztam a 3GPP által szabványosított épí-
tőelemekből álló szolgáltatások szerint flexibilisen változtatható 5G NSA mo-
bilhálózatot, amelyen komplex méréseket végeztem a hálózat Ipar 4.0 specifikus
KPI értékeinek meghatározásához. Ezek eredménye referencia értékként szol-
gál későbbi összehasonlító vizsgálatokhoz. [J-3], [C-6], [C-11]

Architekturális szinten megterveztem és megvalósítottam egy 5G NSA rádiós igényeket
kiszolgálni képes mobilhálózatot a 4.8 ábrán látható elrendezésnek megfelelően. A rádiós,
maghálózati és IP hálózati elemeket úgy terveztem meg, hogy azon precíziós hálózat- és
szolgáltatás-minőségi méréseket lehessen végezni. A fizikai megvalósításról a mérésekhez
megalkottam az Ipar 4.0-t kiszolgáló mobilhálózati modellt, majd összetett többdimenziós
referencia méréseket végeztem az e2e kiépített rendszer vizsgálatához. A mérések kiter-
jedtek az egyszerű szabvány alapú sávszélesség és késletetés mérésre, továbbá az irányon-
ként különböző késletetés ingadozásra a háttérforgalom és a küldött adat frekvenciájának
függvényében. Az adatátviteli kapcsolat egyirányú késleltetésének szórás négyzetét és az
átlagtól való legnagyobb eltérése alapján megtudható, hogy az adott átviteli út mennyi késl-
etetést és ehhez köthető szolgáltatás-kiesést okoz. A mérések alapján rámutattam, hogy
az 5G technológia kimagasló módon képes csomagok időhelyes továbbítására akár egy cso-
magforrás esetén, nagy frekvenciával is, amennyiben dedikált erőforrásokat allokálunk a
kliensek számára. A 4.9 ábrán látható, hogy a hálózat képes volt időhelyesen átvinni a
10ms rate-el küldött csomagokat.

2.3 Tézis - Adat és jelzéshálózati forgalmat leíró matematikai modellt (Hálóza-
ti Performancia a Szabványok függvényében - NPvS) és algoritmust alkottam,
mely segítségével megvizsgáltam specifikus kliensek és több kliens együttes
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4.8. ábra. A létrehozott 5G NSA teszt környezet, háttérforgalom generátorral

igényeit, valamint a hálózat által biztosított szolgáltatásokat. Az algoritmusok
segítségével beláttam, hogy a matematikai modellek, a mért hálózati KPI érté-
kek és az Ipar 4.0-át reprezentáló forgalmak a használt statisztkiai vizsgálatok
alapján illeszkednek. [C-5], [C-13]

Az 5G átviteltechnológia szolgáltatási leírásához kibővítettem a jelenleg meglévő KPI-okat.
Új matematikai modellt alkottam, ami alapján a hálózatot igénybe vevő felhasználók össze-
hasonlíthatják majd eldönthetik, hogy a felhasználási esetek számára az adott 5G szolgál-
tatás használható-e. Az elkészített eljárás a kliens forgalmának és paramétereinek leírása
mellett alkalmas a hálózat 5G-s átviteltechnológiai paramétereinek részletes és széleskörű
rögzítésére is.

A matematikai modell úgy áll össze, hogy a forgalmat szétbontjuk forrás-alkalmazásokra,
ezeket pedig forgalmi szálakra. Ezen szálak statisztikai jellemzőit írjuk le, melyek aztán
alkalmazásonként, majd ezek együttes megjelenéseként szuperponálódnak. A szálankénti
statisztikai jellemzők a következők: a csomag payload méret (Pay Load, PL) eloszlása,
csomag-beérkezési időkülönbségek (Inter-Arrival Time, IAT) eloszlása. Ezzel a két primitív
leíróval bármilyen forgalmi mintát elő tudunk állítani – vagy a másik oldalon: egyértelműen
jellemezni tudunk.

A mérési módszer eredményeként a hálózaton elvégzett mérések és a felhasználói forgalom
grafikusan tárolhatók és megjeleníthetők (4.11 ábra). Adatfeldolgozó és adatmegjelenítő
alkalmazások segítségével vizualizáltam a késleltetés és az adatátviteli sebesség mérési el-
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4.9. ábra. Késleltetés ingadozás eredmények (balra): 100 Byte csomag, 20 ms
érkezési gyakoriság, (jobbra):100 Byte csomag, 10 ms érkezési gya-
koriság

járásának eredményeit.

Mivel az adatforrások hasonló jellemzőkkel bírnak (az ipari forgalom ütemezésének al-
goritmusai miatt), a mérési eredmények szélesebb körűek, mint ezek a mérési halmazok,
mindaddig, amíg a forgalom ugyanabba a normalitásba illeszkedik, amelyet Kolmogorov-
Smirnov [MQSH12] és Shapiro-Wilk [HTZ16] tesztek igazolnak.

A (4.1) és (4.2) képletek segítségével általánosságban leírtam az IoT-eszközök forgalmát.
Legyen S a felhasználók száma ahol S = {1, . . . , S} a felhasználók halmaza. Továbbá L

és L = {1, . . . , L} jelentse a használt alkalmazások számát és az alkalmazások halmazát.
t
(s,l)
k , egy mérési pont k, k ∈ N, s előfizető esetén, s ∈ S, az alkalmazás l, l ∈ L, PL

(s,l)
k

bytes csomagot használva (mely az s előfizető l alkalmazásához tartozik) mérhető. IAT (s,l)
k

másodpercben mérve, az idő a két egymást követő mérési esemény között (4.10 ábra).
Tehát az adatátviteli sebesség az s előfizető az l alkalmazást használva a t

(s,l)
k időpontban

a következő:
b(s,l)(t

(s,l)
k ) = PL

(s,l)
k /IAT

(s,l)
k (bytes/s). (4.1)

Ha a mérési időpontok elég közel vannak egymáshoz, akkor b(s,l)(t) az adatsebesség s előfi-
zető az l alkalmazás használatával a t időpontban közelíthető az (4.1) egyenlet segítségével.
Az s előfizető adatátviteli sebessége, s ∈ S, a következő képpen fejezhető ki:

Rs(t) =
L∑
l=1

b(s,l)(t). (4.2)

A adatátviteli hálózati kapcsolatok halmazát E jelöli. A e, e ∈ E kapcsolat kapacitása
ce (bytes/s). Legyen 1(s, l, e), s ∈ S, l ∈ L, e ∈ E , amely akkor vesz fel 1-et, ha a forgalom
s előfizető l alkalmazása az e linken keresztül kerül továbbításra.

Ellenkező esetben 1(s, l, e) = 0. A e linken átirányított forgalom mennyisége a következő:
S∑

s=1

L∑
l=1

b(s,l)(t)1(s, l, e) < ce e ∈ E esetén.
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4.10. ábra. A jelölések illusztrációja

A 4.11 ábra megmutatja, hogy a mintavételi forgalom kis csomagméreteknél (kevesebb,
mint 20 bájt) jellemző, tipikusan 5 ms alatti IAT-okkal. Ezzel szemben ritkábban fordul-
nak elő nagyobb csomagméretek (20-250 bájt) arányában, és az általam vizsgált SCADA
forgalomban nincsenek 250 bájt feletti csomagok. Ez egy teljesen más profil, mint amellyel
a hagyományos internetes forgalommal találkozunk.

A 4.12 ábra bemutatja, hogyan függ az adatátviteli sebesség szimulált körülmények kö-
zött a csomag méretétől és a csomag érkezési frekvenciájától. Az adatsebesség-csökkenés a
szimulációban változó randomizált paraméterérték hatását mutatja a PL és az IAT függ-
vényében.

Az Ipar 4.0 igényeivel (a mintában felvett SCADA példa a 4.11 ábrán látható), az el-
végzett mérésekkel és az algoritmusok állapotterének végigjárásával egyértelmű, hogy a
korábbi adatátviteli technológiákkal ellentétben az 5G mobilhálózat adatátviteli jellemző-
inek, azaz a hálózati késés, az IAT és a jitter leírása érdekében a sávszélesség mellett a
késleltetési igényeket is rögzíteni kell. A kialakított módszer és algoritmus segítségével a
felhasználói esetekhez szükséges további paraméterekkel a leíró mátrix tetszőlegesen bő-
víthető és a tervezett rendszer ellenőrizhető. A bemutatott módszerrel összehasonlítottam
a felhasználási esetek szükségleteit a különböző hálózatok képességeivel és kiszámoltam,
hogy a hálózat alkalmas lesz-e kiszolgálni a felhasználói igényeket.
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4.11. ábra. SCADA-Ipari forgalom – PL (Payload Length), IAT (Inter-
Arrival Time

4.12. ábra. Szimulált adatátviteli sebesség PL és data rate függvényében.
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5. fejezet

Összefoglaló

Dolgozatom az adat- és jelátviteli forgalom mérési módszerekkel és mérési eredményekkel,
valamint a jövőbeni hálózatok és szolgáltatások kezelésének módszertani elemeivel foglal-
kozik.

Az első téziscsoportban létrehoztam egy általános életciklus-modellt az IoT-eszközök szá-
mára, és egy telekommunikációs példában bemutattam annak alkalmazását. Kidolgoztam
egy modellt, amelyet az IoT-eszközökkel kapcsolatos biztonsági vizsgálati célokra lehet
használni. Első megállapításom, hogy azok a felhasználók, akiket korábban kitiltottak a
hálózatból, újbóli megjelenésükkel veszélyt jelentenek a hálózati szolgáltatásokra. Meg-
határoztam az Ipar 4.0 használati eseteket az 5G előtti hálózatokban, és megmértem a
meglévő főbb hálózati felhasználók adat igényét. Megmutattam az adatok és a jelzés for-
galma közötti összefüggést, a jelenleg is aktív Ipar 4.0 eszközök átviteli jellemzői alapján.
Új felhasználói esetek és forgalmi jellegek összekötésével rámutattam, hogy a forgalmi tran-
zienseket el kell kerülni.

A második téziscsoportban azonosítottam az Ipar 4.0 és a mobilhálózatok összekapcsolásá-
ból fakadó kihívásokat. E munka részeként részletesen megvizsgáltam a meglévő szabványo-
kat és elkészítettem egy hálózati architektúrát, amely megfelel a felhasználói igényeknek
és a 3GPP ajánlásoknak. Bemutattam a magán ipari mobilhálózatokkal kapcsolatos szak-
terület igényeit, követelményeit és motivációit. Meghatároztam az ipari adatforgalom főbb
jellemzőit és azokat a fő paramétereket, amelyeknek az 5G ipari hálózatnak meg kell felel-
nie. Megterveztem és létrehoztam egy 5G NSA mobilhálózatot, amely 3GPP szabványosí-
tott építőelemekből áll, és komplex méréseket hajtottam végre a hálózat KPI értékeinek
meghatározására. Készítettem egy matematikai modellt és algoritmust alkottam, melyek
segítségével összevethető az egyes ügyfelek és ügyfélcsoportok együttes igényei és a hálózat
által nyújtott szolgáltatások.
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6. fejezet

Alkalmazások

Az IoT-eszközök életciklus-modelljét a Magyar Telekom több projektjén belül alkalmazták.
A kiemelkedően nagy IoT forgalom modellezése, részletes adatforgalomelemzés és terhe-
léselemzéssel segített egy projektet az E.ON Hungária Zrt-nél. Több mint 1000 NB-IoT
és CatM1 eszközt teszteltek magas és alacsony adatátviteli sebesség mellett, több forgal-
mi mintával. A felhasználói berendezés életciklus-állapotait a Makesense Kft parkolóhely-
használati eset tanulmányokkal mutatta be, ellenőrizve az adatfelhasználást és a vezérlő
(control) sík hatását a Packet Core elemekre.

Kutatásom részeként egy elszigetelt 5G NSA architektúra Packet Core-t, valamint csat-
lakoztatott rádió- és IP-hálózatot terveztem és valósítottam meg a BorgWarner Hungary
Kft-nél. Az 5G hálózat egyszerűsített architektúrája alapján a KPI és az ellenőrzési mód-
szer teszteléséhez és demonstrációhoz további 5G NSA izolált szolgáltatásokat indítottam
el a Magyar Telekomnál. A bemutató sikeresen bebizonyította a BMW, az East-West Zrt,
a Künz GmbH és a Kuka Robotics számára, hogy a módszer életképes az Ipar 4.0 fel-
használói igényeinek. A bemutatott modellek alapján megmutattam, hogy az Ipar 4.0-val
kapcsolatos szolgáltatási követelményeket a globális hálózattól elkülönített magánhálóza-
tok képesek kielégíteni.

Az 5G NSA izolált hálózati felhasználási megvalósításának tapasztalatait és eredményeit
felhasználták arra, hogy visszacsatolást nyújtsanak több összekapcsolódó projekthez. Az
eredményeket az EU 5G-Smart projekt keretében terjesztettem a Deutsche Telekom, szá-
mos európai Deutsche Telecom Natcos keretein belül. Ez nagyon hasznos volt az M86-os
autópálya nagy sebességű mérési kampányában, ahol az 5G alapú V2X kommunikációt
tesztelték a Knorr-Bremse K+F Központtal, az ALP.Lab GmbH-val, a TU Graz és a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Járműmérnöki Intézetével.
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