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Resum   
  
 

L’objectiu  d’aquest  treball és estudiar el disseny i la implementació teòrica 
d’un sistema de localització i posicionament al campus de l’EETAC. La 
proposta original i els paràmetres bàsics han estat extrets d’un projecte de 
multilateració amb radar secundari dut a terme a l’Aeroport de Barcelona, 
gestionat per l’empresa AENA. 
 
Es tracta d’un sistema de vigilància que, utilitzant tecnologia ZigBee i mitjançant 
una xarxa sense fils d’antenes i sensors, permet mostrar de manera gràfica la 
ubicació de totes les persones físiques que estiguin dins de la zona de 
cobertura del campus (portadors d’un dispositiu transceptor).   
 
En primer lloc, s’analitza l’espai físic del campus (tant interior com exterior als 
edificis), ja que condiciona els diagrames de radiació de les antenes. Això 
permet especificar la quantitat necessària i la ubicació òptima d’aquestes. 
D’altra banda, també, permet establir el nombre de sensors segons el seu rang 
d’incidència. 
 
En segon lloc, s’estableixen tots els subsistemes necessaris i els components 
principals que els formen. 
 
Finalment, es determina la viabilitat del projecte, tant a nivell tècnic com a nivell 
logístic; donant lloc a una sèrie de conclusions.  
 
D’altra banda, l’elecció d’aquesta temàtica permet aplicar els coneixements 
teòrics adquirits a diverses assignatures troncals de la titulació en un projecte 
de caire real. 
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Resumen   
 
 
El objetivo de este trabajo consiste en estudiar el diseño y la implantación de 
un sistema de localización y posicionamiento en el campus EETAC. La 
propuesta original y los parámetros básicos han sido extraídos de un proyecto 
de multilateración con radar secundario llevado a cabo en el Aeropuerto de 
Barcelona, gestionado por la empresa AENA. 
 
Se trata de un sistema de vigilancia que, basado en la tecnologia ZigBee y 
mediante una red inalámbrica de antenas y sensores, permite mostrar de 
manera gráfica la ubicación de todas las personas físicas que se encuentren 
dentro de la zona de cobertura del campus (portadoras de un dispositivo 
transceptor). 
 
En primer lugar, se analiza el espacio físico del campus (tanto interior como 
exterior a los edificios) ya que condiciona los diagramas de radiación de las 
antenas. Esto permite especificar la cantidad necesaria y la ubicación óptima 
de éstas. Así mismo, permite establecer volumen de sensores necesarios 
según su rango de incidencia.     
 
En segundo lugar, se establecen todos los subsistemas necesarios y los 
componentes principales que los forman. 
 
Finalmente, se determina la viabilidad del proyecto, tanto a nivel técnico como 
a nivel logístico; dando lugar a una serie de conclusiones. 
 
Por otro lado, la elección de esta temática permite aplicar los conocimientos 
teóricos adquiridos en diversas materias troncales de la titulación en un 
proyecto de carácter real. 
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Overview 
 
 
The aim of this project is to study the design and implementation of a 
positioning system on the EETAC campus. The original proposal and the basic 
parameters have been extracted from a draft with secondary radar 
multilateration managed by AENA Company at Barcelona Airport.  
 
It is a surveillance system that based on ZigBee technology and a wireless 
sensor network, it can graphically shows the location of all people who are 
within the coverage area of the campus (carrying a transceiver device). 
 
First of all, the spatial conditions of the campus that affect the antenna’s 
radiation patterns are analyzed. This allows specifying the amount needed and 
the optimal placement of them. 
 
Secondly, all subsystems and mainly basic components needed are 
established. 
 
Finally, the feasibility of this project is determined, mainly in a technical and 
logistical way, leading to some interesting conclusions. 
 
Besides, the choice of this topic allows applying theoretical knowledge acquired 
in several core subjects of this degree in a real project. 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Projecte real a l’Aeroport de Barcelona 
 
Actualment, a l’Aeroport del Prat, s’ha implantat un sistema de multilateració 
(definit teòricament a l’apartat 2.1) que permet dur a terme una vigilància 
cooperativa a tota la superfície aeroportuària. Addicionalment, augmenta la 
cobertura del radar secundari (SSR) i introdueix millores com l’alta precisió i 
l’alta probabilitat de detecció.  
 
Aquesta vigilància cooperativa implica tenir identificats i localitzats a tots els 
usuaris (aeronaus, vehicles de servei,etc.) equipats amb un transponedor i que 
es trobin dins l’àrea de cobertura que forma el conjunt d’antenes.   
 
L’equipament bàsic d’aquest sistema el formen un conjunt d’estacions 
receptores (ER), ubicades estratègicament, estacions transmissores (ET), un 
sistema de comunicacions (ETT) amb fibra òptica, una estació central de 
processament (ECP) i un sistema de supervisió i control (SG i SC). La 
distribució de tot aquest equipament a la superfície aeroportuària ha de complir 
els següents requisits i tenir en compte algunes limitacions: 
 

• Per a la ubicació de les antenes s’ha de garantir línia de visió i cobertura 
per a tots els punts d’interès (especial atenció als punts d’ombra que 
creen les estructures significatives). 

 
• Tots els equips s’han de col·locar en emplaçaments accessibles; per 

facilitar les actuacions correctives o per manteniment.  
 

• Procurar minimitzar al màxim la distància antena – receptor; d’aquesta 
manera es garantitzen distàncies elèctriques curtes i pèrdues baixes. 
Això permet evitar errors de posició i de detecció.     

 
El principi d’operació comença amb la senyal que envia el transponedor 
relacionat a cadascun dels usuaris mitjançant un codi identificatiu. Les 
Estacions Receptores (ER) reben aquestes senyals i les envien a l’Estació 
Central de Processament (ERCP) a través dels enllaços de fibra òptica. 
Aquesta darrera, realitza el procés de multilateració calculant la diferència entre 
els temps d’arribada de les senyals de cadascuna de les antenes receptores i, 
finalment, segons la quantitat d’Estacions Receptores disponibles, el Sistema 
de Gestió presenta gràficament la posició en 2D (mínim 3 ER) o en 3D (mínim 
4 ER). 
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Figura 1.1 – Funcionament esquemàtic del sistema de multilateració 

L’aplicació la formen els següents subsistemes: 
  
a) Estació Receptora i de Processament Central (ERPC) 
 
És l’encarregada de triangular les senyals rebudes per obtenir els informes de 
posició sobre els blancs, controla els cicles d’operació del sistema interrogador 
(encarregat del propòsit d’identificació) i proporciona les dades de vigilància en 
superfície en format ASTERIX Categoria 10.  

 
Està constituïda pels blocs funcionals Estació Receptora Central (ERC) i 
Estació Central de Processament (ECP).   

 
El primer bloc ERC es fa càrrec de recollir les senyals enviades per les 
Estacions Receptores Secundaries (ERS) per al seu tractament; així com de 
captar la senyal horària GPS. A nivell físic, està format pels següents elements:  

 
• Receptor de Banda L encarregat d’establir els càlculs TDOA (Time 

Difference of Arrival). 
• Equips receptors (RETT) de l’enllaç entre les ERS i la ERPC. 
• Antena GPS per realitzar la sincronització del sistema horari. Inclou dos 

receptors GPS en modalitat operatiu-reserva.    
 
El segon bloc ECP s’encarrega del processament de les senyals rebudes per a 
obtenir informes d’identificació i posició dels blancs existents dins del volum de 
cobertura del sistema, a més de realitzar el seu seguiment. D’altra banda, 
inclou el sistema horari per datar les senyals, els informes i els paquets 
d’informació generats.  
 
A nivell físic, està format pels següents elements: 

  
• Servidor NTP horari a la resta d’equipament del sistema de 

multilateració. 
• Dos rellotges patró treballant en modalitat operatiu-reserva, sincronitzats 

via GPS. 
 
b) Estacions Receptores Secundàries (ERS) 
 
Es dedica a captar les senyals dels transponedors de les aeronaus i 
retransmetre-les en temps real a la ERPC. 

 
A nivell físic, estan constituïdes pels següents elements: 
 

• Antena Banda L: dipol simple omnidireccional per captar senyals amb 
una freqüència portadora de 1090 MHz. 

• Receptor de Banda L encarregat de desmodular les senyals dels 
transponedors i entregar-les als equips de transmissió i transport.  

• Un equip de transmissió i transport (ETT) encarregat de fer arribar les 
senyals desmodulades des de les ERS fins la ERPC. Aquests enllaços 
de dades es realitzen mitjançant múltiples tirades de fibra òptica.  
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• Encarregat de generar les interrogacions en mode A/C/S per excitar els 
transponedors existents dins del volum de cobertura del sistema. La 
seva finalitat és l’adquisició, identificació i confirmació de blancs i el seu 
cicle d’operació està controlat per la ECP del sistema. A nivell físic està 
constituït pels següents elements: 
 

• Dos transmissors Mode S en configuració operatiu-reserva. 
• Diverses antenes en Banda L per radiar les interrogacions a l’espai. 

 
d) Sistema de Gestió (SG) 
S’encarrega de supervisar l’estat i el funcionament dels equips del sistema en 
temps real. Des d’aquest es controlen i es supervisen els paràmetres de 
configuració. A nivell físic està constituït per un PC o estació de treball 
comercial habilitada amb les corresponents interfícies per poder connectar-se a 
les LAN virtuals del sistema. 

 
e) Sistema de Presentació (SP) 
S’encarrega de la visualització en temps real dels fluxos de dades de vigilància 
proporcionades pel sistema en una pantalla de presentació dedicada a les 
tasques de manteniment. A nivell físic està constituït per un PC o estació de 
treball comercial habilitada amb les corresponents interfícies per poder 
connectar-se a les LAN virtuals del sistema. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 – Estructura i distribució dels subsistemes de la multilateració a l’Aeroport de Barcelona.   
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1.2. Pas d’una aplicació aeronàutica a una no aeronàutica.  
 
Com s’ha dit anteriorment, la finalitat d’aquest projecte és dissenyar un sistema 
de localització mitjançant una aplicació ZigBee/802.15.4, el qual s’ha d’adequar 
en magnituds i requeriments a les necessitats del campus. Tenint en compte 
que la idea original neix d’un sistema aplicat en un àmbit aeronàutic, s’han 
d’identificar els paràmetres i les consideracions que s’han de modificar i les que 
es poden mantenir dins d’un àmbit no aeronàutic.  
 
En primer lloc, els dispositius mòbils o targets d’aquest sistema són els usuaris 
físics (estudiants, professors, membres PAS, etc.) mentre que al sistema de 
multilateració de l’Aeroport, són les aeronaus i els vehicles que circulen per 
plataforma. Aquest símil implica una distinció molt important: dimensions i 
electrònica dels transponedors. A les aeronaus i vehicles de serveis es disposa 
d’un espai físic útil que permet la instal·lació d’equips amb un tamany 
considerable (com és el cas del transponedor Mode S, Figura  1.3).  
 
D’altra banda, segons els protocols i requeriments de seguretat d’Aviació Civil, 
es requereixen condicions funcionals molt precises, robustes i amb un marge 
d’error molt limitat; fet que demana una electrònica molt acurada i complexa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                               
 
 
   Figura 1.3 – Transponedor Mode S   
 
 

En contraposició, pels usuaris del campus no és viable la portabilitat d’aquests 
transponedors ni l’aplicació requereix tanta sofisticació. Tot i que el concepte de 
funcionament és similar (es tracta d’un equip que disposa d’un codi identificatiu 
programable i és capaç de transmetre’l a una freqüència determinada), s’ha de 
trobar una solució tecnològica diferent, que simplifiqui l’electrònica i redueixi els 
costos, encara que limiti les prestacions qualitativament.   
 
En un primer moment, s’ha pensat com a solució en la tecnologia RFiD (Radio 
Frequency IDentification). Es defineix com un sistema d’emmagatzematge i 
recuperació de dades de forma remota que utilitza dispositius denominats 
etiquetes, tarjetes, transponedors o tags RFiD. El propòsit fonamental 
d’aquesta tecnologia és transmetre la identitat d’un element (similar a un 
número de sèrie únic) mitjançant ones de radio. Els dispositius són molt petits i 
del tipus enganxina (Figura 1.4), que poden ésser adherides a un producte, un 
animal o una persona. Contenen antenes per poder rebre i respondre les 
peticions de radiofreqüència que els arriben des d’un emissor-receptor RFiD. El 
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punt més fort de treballar amb radiofreqüència és que no es requereix d’una 
línia de visió directa entre emissor i receptor. En canvi, però, és una tecnologia 
molt innovadora que encara no està desenvolupada per a aplicacions trivials i 
amb grans rangs de distàncies, ja que a nivell econòmic no és gaire accessible 
(un lector RFiD té un preu aproximat d’uns 800€) i cobreix rangs màxims de 
13m.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.4 – Exemples de diferents dispositius RFiD.   

 
 
Finalment, doncs, partint de les condicions mínimes de necessitar una 
tecnologia simple electrònicament i de petites dimensions físiques, econòmica i 
que treballi amb un rang elevat de distàncies, s’ha trobat la tecnologia 
ZigBee/802.15.4 (definida teòricament a l’apartat 2.5; juntament amb 
l’estàndard que la predetermina, a l’Annex 1). 
 
Aquesta solució permet dissenyar dispositius finals del tamany d’un clauer, amb 
una electrònica molt senzilla i, per tant, amb uns costos econòmics molt reduïts 
en comparació a les altres solucions. La descripció física i les especificacions 
tècniques d’aquesta solució es troben detallades al capítol 4.  
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CAPÍTOL 2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 
2.1. Multilateració 
 
El concepte de multilateració, també conegut com el posicionament hiperbòlic, 
és el procés de localitzar un objecte amb precisió calculant la diferència de 
temps d’arribada (TDOA) d’una senyal emesa per aquest objecte a tres o més 
receptors.  
 
Els elements més importants a considerar quan es parla d’un sistema de 
multilateració són: 

• Col·locació del receptor. 
• Modelatge del terreny i cobertures. 
• Requisits d’instal·lació. 

 
En termes senzills, amb dos receptors en llocs coneguts, un emissor pot ésser 
ubicat en un hiperboloide (Figura 2.1). S’ha de tenir e compte que els receptors 
no necessiten saber el temps absolut en el qual s’ha transmès el pols – només 
requereix la diferència de temps entre polsos. 

 
 
Considerant, posteriorment, un tercer receptor es 
genera una altra mesura TDOA i, per tant, un 
segon hiperboloide. La intersecció d’aquests dos 
descriu una corba, dins la qual, es troba l’emissor. 
 
Si un quart receptor és introduït, es disposa d’una 
quarta mesura TDOA. El creuament del nou 
hiperboloide que es genera amb la corba 
obtinguda amb tres receptors permet localitzar  
l’emissor en un únic punt de l’espai.       
 
A la pràctica, els errors a les mesures TDOA es 
tradueixen en poca precisió i, per tant, s’estableix 
que per obtenir la màxima precisió es 
necessitaran quatre o més receptors.  
 
                 Figura 2.1 – Hiperboloide en posició  

de tendals invertits. 
 
 
En general, N receptors proporcionen N–1 hiperboloides, i a la realitat, és difícil 
que les superfícies d’aquestes es creuin en un únic punt. En aquest cas, el 
problema de localització es planteja com un problema d’optimització i es 
soluciona mitjançant, o bé, el mètode de mínims quadrats, o bé, amb un filtre 
de Kalman estès.      
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2.2. Diagrama de Radiació (DDR) 
 
El diagrama de radiació es defineix com una representació gràfica de les 
característiques de radiació d’una antena, en funció de la direcció 
(coordenades en azimut i elevació). El més habitual és representar la densitat 
de potència radiada, encara que també es poden trobar diagrames de 
polarització o de fase.  
 
Aquest espai es representa com una circumferència i la manera en què les 
ones es dissipen en l’entorn es representa en graus. 
 
Els paràmetres més importants del diagrama de radiació són: 
 

• Direcció d’apuntament: és la de màxima radiació. Directivitat1 i 
ganancia2. 

• Lòbul principal: és el marge angular al voltant de la direcció de màxima 
radiació. 

• Lòbuls secundaris: són la resta de màxims relatius, de valor inferior al 
principal. 

• Amplada de feix: és el marge angular de direccions a les quals el 
diagrama pren un valor de 3dB per sota del màxim. És a dir, la direcció a 
la qual la potència radiada es redueix a la meitat. 

• Relació de lòbul principal a secundari (SLL): és el quocient en dB entre 
el valor màxim del lòbul principal i el valor màxim del lòbul secundari.  

• Relació davant-darrere (FBR): és el quocient en dB entre el valor de 
màxima radiació i el de la mateixa direcció i sentit oposat. 

 
Depenent de la seva directivitat, es poden diferenciar tres tipus de diagrames: 
 

• Omnidireccional 
• Bidireccional 
• Unidireccional  
 

 

 
 

Figura 2.2- Representació esquemàtica dels tres tipus de diagrames. 
 
 
 
 

 

1 Directivitat: Fenomen característic de les ones que proporciona informació sobre el comportament de la 
radiació d’una font en funció de la direcció. Es tracta d’un paràmetre fonamental en el disseny d’antenes. 
2 Ganancia: Defineix quanta energia es transmet en la direcció de radiació màxima.  
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2.2.1. Diagrama omnidireccional o no direccional 
 

Radien o capten per igual en totes les direccions, és a dir, en els 360º. 
 

 
          Figura 2.3- Diagrama de radiació polar                               Figura 2.4 – Diagrama de radiació  
                amb directivitat omnidireccional.                            tridimensional amb directivitat omnidireccional.  
 
 

 
 

2.2.2. Diagrama bidireccional 
 
Està format per dos lòbuls oposats. Radien o capten tant pel davant o pel 
darrere, mentre que són pràcticament “muts” pels laterals. 
 
L’angle preferent de màxima captació es situa al voltant dels 100º. 

 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Figura 2.5- Diagrama de radiació polar amb            Figura 2.6- Diagrama de radiació 
                         directivitat bidireccional.     tridimensional amb directivitat bidireccional.  

 



                                Implantació d’una plataforma ZigBee de localització i posicionament al campus EETAC 
 

 

 

( )
( )

2

42 2

'
sin

6
t

s

E
W r d d ka I

θ πη
θ θ φ

η
= =∫∫

2.2.3. Diagrama unidireccional 
 
Radien o capten en una direcció molt marcada i estan “relativament morts” a 
totes les altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 2.7- Diagrama de radiació polar                                  Figura 2.8 – Diagrama de 
                             amb directivitat unidireccional.                               radiació tridimensional amb directivitat  

unidireccional.  
 

2.2.4. Determinació de la potència radiada 
 
Una antena és un dispositiu dissenyat amb l’objectiu d’emetre o rebre ones 
electromagnètiques cap a l’espai lliure. una antena transmissora transforma 
voltatge en ones electromagnètiques, i una receptora realitza la funció inversa. 
 
Les característiques de les antenes depenen de la relació entre les seves 
dimensions físiques i la longitud d’ona3 de la senyal de radiofreqüència 
transmesa o rebuda. Si les dimensions de l’antena són molt més petites que la 
longitud d’ona les antenes es denominen elementals, si tenen dimensions de 
l’ordre de mitja longitud d’ona s’anomenen ressonants, i si el seu tamany és 
molt superior que la longitud d’ona són directives.  
   
Finalment, la potència radiada per una antena s’obté integrant la densitat de 
potència en una superfície que contingui l’antena. 
  

 
           (1) 
 
 
 
 

3 Longitud d’ona: Període espacial de la ona, és a dir, la distància a la que es repeteix la forma d’aquesta 
ona. Normalment es consideren dos punts consecutius que posseeixen la mateixa fase: dos màxims, dos 
mínims o dos creuaments pel zero (en el mateix sentit). 
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2.3. Equació radar 
 

La equació Radar és la base 
fonamental de la teoria de radars i 
representa una relació entre la potència 
transmesa i la potència rebuda donada 
una determinada distància fins 
l’objectiu.  

          Figura 2.9 – Esquema simplificat del  
                               funcionament radar 
 
La densitat de potència que arriba a l’objectiu ve donada per la següent 
expressió: 
 
                (2) 
 
    

Pt – Potència transmesa 
    Gt – Ganancia de l’antena transmissora  
    R – Distància fins l’objectiu 

En canvi, la RCS o Secció Recta Radar (σ) indica la quantitat d’energia que 
l’objectiu reflexa cap al radar. Ve donada en unitats de superfície (m2)  però pot 
no tenir relació amb la superfície física de l’obstacle. 

Utilitzant aquest paràmetre es calcula la densitat de potència reflectida que 
retorna al radar: 

    
                   (3) 

 
Coneixent la ganancia de l’antena receptora es pot calcular la seva àrea efectiva: 
 

                   (4)     
 
 

Gr – Ganancia de l’antena receptora 
λ – Longitud d’ona a la freqüència de treball 

i a partir d’aquesta, la potència total rebuda: 

 

                                                   (5) 

 

Cal tenir en compte que aquesta expressió constitueix la versió simplificada de la 
equació radar, ja que no inclou pèrdues que normalment afecten al receptor. 
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2.4. Rang freqüencial: BANDA L 
 
L’espectre de les ones electromagnètiques mostra les freqüències fins a 
1024Hz. Aquesta extensa i complerta gamma es subdividida en subgrups per 
poder tenir en compte les propietats físiques de les ones que els composen.   
 
Aquesta divisió de freqüències en diferents rangs va ésser determinada tenint 
en compte criteris passats, els quals van sorgir històricament i van anar 
quedant obsolets; aleshores, una nova divisió de les bandes freqüencials que 
s’utilitza a nivell internacional va anar sorgint.  
 
La següent figura mostra una visió general: 
 

 
 

Figura 2.10 – Rangs d’ones i freqüències 
 
La Banda L és un rang de radiofreqüència de les Microones IEEE US que 
utilitza les freqüències de 1,53 a 2,7 GHz. Permet dos trets importants: grans 
longituds d’ona que poden passar a través de les estructures terrestres i que 
els transmissors necessitin treballar amb potències menors. L’inconvenient, 
però, és que té poca capacitat de transmissió de dades. 
 
Aquest rang és el preferit per al funcionament radar, sobretot pels de vigilància 
aèria amb llarg abast. Quant més gran sigui la freqüència d’un sistema radar, 
tant més es veurà afectada per les condicions meteorològiques com la pluja o 
els núvols. D’altra banda, però, mentre més elevada sigui la freqüència de 
transmissió, millor serà la precisió d’aquest sistema. 
 
Dins de l’espectre electromagnètic s’utilitzen principalment les bandes 
d’infrarojos (IR) i de radiofreqüència (RF) per a transmetre senyals amb un 
sistema sense fils. Les comunicacions per IR tenen taxes de transferència de 
dades molt elevades (~4Mbps) però tenen l’inconvenient que només permeten 
comunicacions a curta distància i amb línia de visió directa entre transmissor i 
receptor. En canvi, les comunicacions per radiofreqüència, a la vegada que 
posseeixen elevades taxes de transferència, també permeten la comunicació 
entre dos punts molt allunyats i sense línia directa de visió. Dins de l’espectre 
de RF podem trobar la banda ISM (Industrial, Scietific and Medical). Aquesta és 
una part de l’espectre electromagnètic de propòsit general, que pot ésser 
utilitzada sense necessitat de llicència sempre que es respectin uns certs límits 
de potència emesa.     
 
Els sistemes dissenyats per a treballar a la banda ISM es caracteritzen per un 
baix consum i, en principi, taxes de transmissió no molt elevades. No obstant, a 
l’hora d’escollir una determinada freqüència de treball, els dissenyadors han de 
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tenir molt en compte els avantatges i inconvenients associats a dita elecció. En 
concret:  
 

• La banda de 2.4GHz és recomanable quan la interoperabilitat és un 
requeriment per al nostre dispositiu. A més, si necessitem que aquest 
dispositiu funcioni correctament a distintes zones geogràfiques, 2.4GHz 
és la millor elecció. D’altra banda, donat que a aquestes freqüències 
treballen un gran nombre de tecnologies (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, etc.) i 
alguns forns de microones, els alts nivells d’interferència són un 
problema a superar. Per últim, una freqüència més alta implica que la 
senyal serà absorbida més fàcilment per l’entorn i els objectes 
circumdants, amb lo qual el rang d’abast disminuirà respecte al cas 
d’utilitzar freqüències menors.  

 
• Utilitzant el rang de freqüències per sota de 1GHz millorem algunes de 

les característiques que presentaven problemes per al cas dels 2.4GHz, 
en concret aquelles relacionades amb les interferències i amb el rang 
d’abast. No obstant, i com ja sabem, treballar amb una freqüència menor 
fa disminuir el cicle de treball i, en conseqüència, l’ample de banda. A 
més, la interoperabilitat i la mobilitat geogràfica del nostre dispositiu 
també es veuen greument afectades.   

 
Per al cas del nostre projecte ens centrarem en dispositius que treballen a la 
banda dels 2.4GHz donat que prioritzem la interoperabilitat i a una taxa de bits 
acceptable.   
 

 
Figura 2.11 – Algunes de les freqüències ISM per a diverses localitzacions.  
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2.5. Tecnologia Zigbee    

2.5.1. ¿Què és Zigbee?      

ZigBee és el nom de l’especificació d’un conjunt de protocols d’alt nivell de 
comunicació sense fils per a la seva utilització amb ràdio digital de baix consum 
i basada en l’estàndard IEEE 802.15.4 de WPAN (Wireless Personal Area 
Network). El seu objectiu són les aplicacions que requereixen comunicacions 
segures amb una baixa taxa de transmissió de dades i maximització de la vida 
útil de les seves bateries. 

En principi, l’àmbit on es preveu que aquesta tecnologia prengui més força és 
en domòtica degut a les diverses característiques que la diferencien d’altres 
tecnologies: 

• Baix consum 
• Topologia de xarxa en malla 
• Fàcil integració (es poden fabricar nodes amb molt poca electrònica) 

La especificació 1.0 de ZigBee es va aprovar el 14 de desembre de 2004 i està 
supeditada als membres del grup de desenvolupament ZigBee Alliance. Un 
primer nivell de subscripció, denominat adopter, permet la creació de productes 
per a la seva comercialització adoptant la especificació per US$ 3500 anuals. 
Aquesta especificació, però, està disponible per al públic amb finalitats no 
comercials en petició de descàrrega.  

ZigBee utilitza la Banda ISM per als usos industrials, científics i mèdics; en 
concret, 868MHz per Europa, 915MHz per Estats Units i 2.4GHz per a tot el 
món. Tot i així, a l’hora de fer el disseny dels dispositius, les empreses opten 
sempre per la banda de 2.4GHz, precisament per ésser lliure mundialment. El 
desenvolupament de la tecnologia està immers en millorar la simplicitat i el baix 
consum respecte altres xarxes sense fils similars de la família WPAN, com per 
exemple, el Bluetooth. El node ZigBee més complet requereix en teoria quasi 
un 10% del hardware d’un node Bluetooth o Wi-Fi típic; aquesta xifra, però, 
disminueix al 2% per als nodes més senzills. No obstant, el tamany del codi de 
programació en sí mateix és bastant més gran i s’apropa al 50% del tamany del 
corresponent utilitzat amb tecnologia Bluetooth. Hi ha disponible dispositius 
amb una capacitat d’emmagatzematge de fins a 128 kB.   

Al 2006 el preu de mercat d’un transceptor compatible amb ZigBee s’apropava 
a US$ 1 i el preu del conjunt de radio, processador i memòria estava al voltant 
dels US$ 3. En comparació, Bluetooth tenia als seus inicis (1998) un cost 
previst de US$ 6 per a grans volums; i a principis de 2007, el preu del 
dispositius de consum comuns era d’uns US$ 3.   

2.5.2. Aplicacions basades en Zigbee 

Els protocols ZigBee estan definits per al seu ús en aplicacions amb 
requeriments molt baixos de transmissió de dades i consum energètic. La línia 
general de pretensió del seu ús es troba en aplicacions de propòsit general 
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amb característiques autoorganitzatives i de baix cost (xarxes en malla, en 
concret). Es pot utilitzar per realitzar control industrial, interactuar amb sensors 
encaixats, recol·lectar dades mèdiques, exercir tasques de detecció de fum o 
intrusos (domòtica). La xarxa en el seu conjunt utilitza una quantitat molt petita 
d’energia de manera que cadascun dels dispositius individuals pot tenir una 
autonomia de fins a 5 anys abans de necessitar un recanvi en el seu sistema 
d’alimentació.  

 
Figura 2.12 – Aplicacions de la tecnologia ZigBee.  

 

2.5.3. ZigBee VS Bluetooth 

ZigBee és molt similar a la tecnologia Bluetooth però els diferencien 
característiques molt concretes: 

• Una xarxa ZigBee pot ésser formada per un màxim de 65.535 nodes 
distribuïts en subxarxes de 255 nodes, davant dels 8 màxims d’una 
subxarxa (Piconet4) Bluetooth. 

• Menor consum elèctric que el Bluetooth. En termes exactes, ZigBee té 
un consum de 30mA transmetent i de 3uA en repòs, mentre que el 
Bluetooth consumeix 40mA transmetent i 200uA en repòs. Aquesta 
reducció del consum és deguda a que el sistema ZigBee es queda la 
major part del temps adormit, mentre que una comunicació Bluetooth 
sempre es troba transmetent i/o rebent dades. 

• Té una velocitat de fins a 250 Kbps, mentre que en Bluetooth pot arribar 
fins a 1 Mbps. 

 
 

 

4
Piconet: Xarxa de dispositius informàtics que es connecten utilitzant Bluetooth. Pot constar des de 2 fins 

a 8 dispositius. Sempre hi haurà un “mestre” i la resta seran “esclaus”. El mestre s’encarrega d’escollir el 
hop adequat per mantenir l’enllaç, estableix connexions en les que un paquet de dades ocupa un slot per 
la emissió i un altre per la recepció que poden ésser utilitzats alternativament. A un grup de piconets se 
l’anomena scatternet.      



                                Implantació d’una plataforma ZigBee de localització i posicionament al campus EETAC 
 

 

 

• Degut a les velocitats de cadascun, l’un és més adient que l’altre per a 
determinades aplicacions. Per exemple, mentre que el Bluetooth 
s’utilitza per aplicacions com telefonia mòbil o informàtica a nivell bàsic, 
la velocitat del ZigBee és insuficient per a aquestes tasques i es desvia 
cap a usos com la domòtica, els productes dependents de les bateries, 
els sensors mèdics i joguines a les quals la taxa de transferència de 
dades és inferior.  

2.5.4. Dispositius 

Es defineixen 3 tipus diferents de dispositiu ZigBee segons el seu paper a la 
xarxa: 

• Coordinador ZigBee (ZigBee Coordinator, ZC). És el tipus de dispositiu 
més complet. Ha d’existir un per xarxa. Les seves funcions són les 
d’encarregar-se de controlar la xarxa i els camins que han de seguir els 
dispositius per connectar-se entre ells. 

• Router ZigBee (ZigBee Router, ZR). Interconnecta dispositius separats 
a la topologia de la xarxa, a més d’oferir un nivell d’aplicació per a la 
execució de codi d’usuari.  

• Dispositiu final (ZigBee End Device, ZED). Disposa de la funcionalitat 
necessària per a comunicar-se amb el seu node pare (el coordinador o 
un router), però no pot transmetre informació destinada a altres 
dispositius. D’aquesta forma, aquest tipus de node pot romandre adormit 
la major part del temps, augmentant la vida mitja de les seves bateries. 
Un ZED té requeriments mínims de memòria i és, per tant, 
significativament més barat.  

Com a exemple d’aplicació domòtica, en una habitació de la casa es tindria 
diversos Dispositius Finals ( com un interruptor i una làmpada) i una xarxa 
d’interconnexió realitzada amb Routers ZigBee i governada pel Coordinador.  

2.5.5. Funcionalitat 

Segons la funcionalitat, es planteja una segona classificació dels dispositius: 

• Dispositiu de funcionalitat completa (FFD): També conegut com a node 
actiu. És capaç de rebre un missatge en format 802.15.4. Gràcies a la 
memòria addicional i a la capacitat de computar, pot funcionar com a 
Coordinador o Router ZigBee; encara que també pot ésser utilitzat en 
dispositius de xarxa que actuen com a interfície amb els usuaris.  

• Dispositiu de funcionalitat reduïda (RFD): També conegut com a node 
passiu. Té capacitat i funcionalitat limitades amb l’objectiu d’aconseguir 
un baix cost i una gran simplicitat. Bàsicament, són els 
sensors/actuadors de la xarxa. 

Un node ZigBee (tant actiu com passiu) redueix el seu consum gràcies a que 
pot romandre adormit la majoria del temps (inclòs dies consecutius). Quan es 
requereix el seu ús, el node ZigBee és capaç de despertar-se en 
aproximadament 15 ms.   
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2.5.6. Protocols 

Els protocols es basen en investigacions recents sobre algoritmes de xarxa (ad 
hoc on-demand distance vector) per a la construcció de xarxes ad-hoc de baixa 
velocitat. La majories de les grans xarxes estan pensades per a formar un 
cluster 5 de clusters. També es pot estructurar en forma de malla o com un únic 
cluster. Els perfils actuals dels protocols suporten xarxes que utilitzin o no 
facilitats d’abalisat.  

En cas que la xarxa utilitzi balises, els routers les generen periòdicament per a 
confirmar a la seva presència als altres nodes. Els nodes es poden desactivar 
entre les recepcions de balises reduint el seu cicle de servei (duty cicle).   

Les xarxes sense balises accedeixen al canal mitjançant el CSMA/CA6. Els 
routers estan sempre actius i, per tant, requereixen d’una alimentació estable 
en general.   

Els dispositius ZigBee han de respectar l’estàndard de WPAN de baixa taxa de 
transmissió IEEE 802.15.4-2003. Aquest defineix els nivells més baixos: el 
nivell físic (PHY) i el control d’accés al mitjà (MAC, part del nivell d’enllaç de 
dades, DLL). L’estàndard treballa sobre les bandes ISM d’ús no regulat 
detallada més amunt. Es defineixen fins a 16 canals en el rang de 2.4 GHz, 
cadascun d’ells amb un ample de banda de 5MHz.  

Les ràdios utilitzen un espectre de dispersió de seqüència directa. S’utilitza una 
modulació BPSK en ambdós rangs menors de freqüència, així com un QPSK 
ortogonal que transmet dos bits per símbol a la banda de 2.4 GHz.   

 

Figura 2.13 – Canals radio 802.15.4.  
 

5
Cluster: El terme cluster s’aplica als conjunts d’ordinadors construïts mitjançant la utilització de 

components hardware comuns i que es comporten com si fossin una única màquina. 

6
CSMA/CA: Accés múltiple per detecció de portadora amb anul·lació de col·lisions. Cadascun dels equips 

indica la seva intenció de transmetre abans de fer-ho. D’aquesta forma, els equips detecten quan pot 
ocórrer una col·lisió; això permet que no es transmetin col·lisions i que les estacions que volen transmetre 
estableixin un ordre esglaonat seguint un protocol de mapa de bits. D’altra banda, degut a la intenció 
d’informar quan es vol transmetre augmenta el tràfic de dades al cable i disminueix el rendiment de la 
xarxa. 

Els rangs de transmissió oscil·len entre els 10 i els 75 metres, encara que 
depèn bastant de l’entorn. La potència de sortida de les ràdios sol ésser de 0 
dBm (1mW). 
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Encara que, en general, s’utilitza CSMA/CA per a evitar col·lisions a la 
transmissió, hi ha algunes excepcions al seu ús: per una part, les trames 
segueixen una temporització fixa que ha d’ésser respectada; d’altra banda, les 
confirmacions d’enviaments tampoc segueixen aquesta disciplina. Per últim, 
però, si s’assignen slots de temps garantits per a una transmissió tampoc és 
possible que existeixi contenció.    

 

Figura 2.14 – Pila de protocols ZigBee/802.15.4.  

2.5.7. Connexió 

2.5.7.1 Topologia de xarxa 

ZigBee permet tres tipologies de xarxa: 

• Topologia en estrella: el coordinador està situat al centre. 
• Topologia en arbre: el coordinador és l’arrel de l’arbre. 
• Topologia de malla: com a mínim, un dels nodes tindrà més de dues 

connexions. 

 

            Estrella    Malla               Arbre  

Figura 2.15 – Topologies de xarxa.  

La topologia més interessant (i una de les causes per les que sembla que pot 
triomfar ZigBee) és la topologia de malla. Aquesta permet que, si en un 
moment donat, un node del camí falla i cau, pugui continuar havent-hi 
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comunicació entre tots els altres nodes degut a que es refan tots els camins. La 
gestió d’aquests camins és tasca del coordinador.   

2.5.7.2 Estratègies de connexió dels dispositius en una xarxa ZigBee 

Les xarxes ZigBee han estat dissenyades per a conservar la potència en els 
nodes ‘esclaus’. D’aquesta manera s’aconsegueix el baix consum de potència. 
L’estratègia consisteix en que, durant molt de temps, un dispositiu ‘esclau’ està 
en mode ‘adormit’, de tal forma que només es ‘desperta’ durant una fracció de 
segon per a confirmar que està ‘viu’ dins de la xarxa de dispositius. Aquesta 
transició del mode ‘adormit’ al mode ‘despert’ té una duració d’uns 15ms i la 
enumeració d’esclaus té una duració aproximada de 30ms. 

A les xarxes ZigBee es poden utilitzar dos tipus d’entorns o sistemes: 

• Amb balises: És tracta d’un mecanisme de control de potència a la 
xarxa. Permet que tots els dispositius sàpiguen quan poden transmetre. 
En aquest model, els dos camins de la xarxa disposen d’un distribuïdor 
que s’encarrega de controlar el canal i dirigir les transmissions. Les 
balises que donen nom a aquest tipus d’entorn, s’utilitzen per a poder 
sincronitzar tots els dispositius que formen la xarxa. Els intervals de les 
balises són assignades pel coordinador de xarxa i poden variar des dels 
15ms fins als 4 minuts. Aquest mode és més recomanable quan el 
coordinador de xarxa treballa amb una bateria. Els dispositius que 
conformen la xarxa, escolten al coordinador durant l’abalisat (transmissió 
de missatges a tots els dispositius –broadcast–, entre 0.015 i 252 
segons). Un dispositiu que vulgui intervenir, primer s’ha de registrar per 
al coordinador, i és aleshores quan comprova si hi ha missatges per a 
ell. En cas que no hi hagi missatges, aquest dispositiu torna al mode 
‘adormit’, i es desperta d’acord amb un horari establert prèviament pel 
coordinador. Tant punt el coordinador dóna per finalitzat l’abalisat, es 
torna a quedar ‘adormit’.   

• Sense balises: S’utilitza l’accés múltiple al sistema ZigBee en una xarxa 
punt a punt proper. En aquest tipus, cadascun dels dispositius és 
autònom, podent iniciar una conversa a la qual els altres poden interferir. 
De vegades, pot succeir que el dispositiu de destí pugui no escoltar la 
petició, o que el canal estigui ocupat. Aquest sistema s’utilitza típicament 
als sistemes de seguretat, als quals els seus dispositius (sensors, 
detectors de moviment o de ruptura de vidres), dormen pràcticament tot 
el temps (el 99.999%). Per a que se’ls tingui en compte, aquests 
elements es ‘desperten’ de forma regular per a anunciar que segueixen 
dins de la xarxa. Quan es produeix un esdeveniment (en el nostre 
sistema serà quan es detecta algun usuari), el sensor es ‘desperta’ 
instantàniament i transmet l’alarma corresponent. És en aquest moment 
quan el coordinador de xarxa, rep el missatge enviat pel sensor, i activa 
l’alarma corresponent, per exemple. En aquest cas, també, el 
coordinador de xarxa s’alimenta de la xarxa principal durant tot el temps.    

 2.6. System-On-Chip (SoC) 
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System-on-chip o SoC, descriu la tendència cada cop més freqüent d’utilitzar 
tecnologies de fabricació que integren tots o gran part dels mòduls que 
composen sistema informàtic o electrònic en un únic circuit integrat o chip. El 
disseny d’aquests sistemes pot ésser basat en circuits de senyal digital, senyal 
analògica o, inclòs, de senyal mixta. A més, també s’estan introduint els mòduls 
o sistemes de radiofreqüència (mòduls de comunicació sense fils: Wi-Fi, 
Bluetooth, ZigBee,etc.).              

 
Les principals diferències entre un SoC i un microcontrolador tradicional no 
s’han de passar per alt, ja que aquests últims no acostumen a disposar de més 
de 100kB de memòria RAM.          
D’altra banda, el terme SoC s’utilitza per a processadors més  
potents i complexes, com són els ordinadors actuals, i que depenen de chips o 
mòduls de memòria externs per a poder ésser eficaços. Per a sistemes més 
grans i complexos seria impropi parlar de SoCs, convertint el terme, en aquest 
cas, en una simple referència diferent del seu propòsit real: 
 

Augmentar la integració en un mateix chip amb l’objectiu de reduir costos 
i construir sistemes cada cop més reduïts (capaços de la mateixa tasca, 
o inclòs més, que d’altres sistemes més antics i voluminosos).  

Una alternativa al disseny i fabricació d’un SoC –quan aquest no sigui rentable, 
per exemple– per a una determinada aplicació és un sistema System-in-
package (o SiP), que comprèn un nombre determinar de chips encaixats en un 
de sol. No obstant això, s’estima que la fabricació en gran volum de SoCs serà 
més rentable que la de sistemes SiP, ja que el rendiment de fabricació unitari 
per a un SoC és més elevat i el seu muntatge i empaquetament molt més 
senzills. 

Un SoC estàndard està constituït per: 

• Un microprocessador. 
• Mòduls de memòria (informàtica) incloent-hi part o tots els tipus de 

memòria: ROM (memòria només de lectura), RAM (memòria d’accés 
aleatori), EEPROM (memòria només de lectura programable i possible 
d’eliminar electrònicament) i Flash (memòries NAND d’accés molt ràpid).     

• Generadors de freqüència fixa. 
• Components perifèrics com comptadors, temporitzadors o rellotges a 

temps real i generadors PoR (Power-on-Rest, dispositius que reajusten 
el sistema al rebre senyal positiva, permetent que un sistema electrònic 
arrenqui des d’un estat conegut). 

• Interfícies externes incloent-hi estàndards com USB, Ethernet o USART. 
• Interfícies analògiques. 
• Reguladors de tensió. 
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CAPÍTOL 3. ANÀLISI ESPACIAL 
 
Un cop definida la finalitat del sistema, la primera necessitat és realitzar un 
estudi físic de l’emplaçament on s’ha d’establir la zona de cobertura operativa. 
Aquest estudi tracta paràmetres específics del campus com la superfície total 
en m2, quants edificis el constitueixen i de quines característiques (dimensions, 
materials, posició exacte), juntament amb la composició del sistema elèctric. 
 
Aquest primer pas permet decidir (mitjançant càlculs de potència i distància) la 
quantitat d’antenes que es necessiten, amb quines especificacions tècniques 
mínimes i la posició exacte on s’han d’instal·lar. En segon lloc, i segons els 
esquemes elèctrics existents, s’estableix la posició idònia dels subsistemes.      

 
3.1. Zona exterior del sistema   
 
El campus EETAC està format per una superfície global de l’ordre de 100.000 
m2. Dins d’aquesta extensió s’hi diferencien 3 grups d’edificis:  
 

• Edifici C3: Despatxos PDI (Personal Docent i Investigador). 
 

• Edifici C4: Conjunt d’aules, laboratoris, espais de Direcció, 
Administració i Serveis i una torre independent amb despatxos PDI. 

 
• Edifici Serveis: Biblioteca, oficines administratives i cafeteria.  

 
 

 

 
 

Figura 3.1 – Distribució de la superfície i els edificis del campus EETAC.  
 

Aprofundint a l’anàlisi, determinem l’extensió exacte lliure d’obstacles per a, 
posteriorment, poder estudiar amb deteniment les zones conflictives en quant a 
diagrames de radiació de l’àrea de cobertura. Aquestes zones són essencials a 
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l’hora de calcular la quantitat, el tipus i la posició dels subsistemes Sensor – 
Antena exteriors.  
 
 

 
 

Figura 3.2 – Sectorització de la superfície exterior del campus EETAC.  
 
 
Per calcular la superfície de cada subàrea: 
 
 
             h   Sax =  a(m)  x  h(m)        (6) 
 
                 
       a 
 

� Subàrea 1: Sa1 = 75m x 150m = 11.250 m2     
� Subàrea 2: Sa2 =  55m x 100m =  5.500 m2 
� Subàrea 3: Sa3 =  35m x 150m =  5.250 m2  
� Subàrea 4: Sa4 =  125m x 20m =  2.500 m2 
� Subàrea 5: Sa5 =   125m x 20m =  2.500 m2 
� Subàrea 6: Sa6 =  (180m x 150m) – (15m x 50m) = 26.250 m2 

 

SaT = 53.250 m2 

 
 

A la Figura 3.2 es pot apreciar que l’espai entre edificis de les subàrees 4, 5 i 
part de la 6, és força reduït. Això permetrà minimitzar el nombre de dispositius 
exteriors ja que no es necessita un rang de senyal tant elevat. En canvi, pel que 
fa les subàrees 1, 2, 3 i part de la 6, hi ha molta zona de cobertura força 
allunyada dels edificis. Per aquest motiu s’hauran de revisar els fanals existents 
en aquestes àrees i fer-los servir d’estructura suport amb alimentació elèctrica 
(mateixa solució que en els cas de posicionament de càmeres de seguretat i 
vigilància).     
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3.2. Zona interior del sistema   
 
Com s’ha dit anteriorment, la zona interior del sistema la formen tres grups 
d’edificis: C3, C4 i Edifici de Serveis. De cara al disseny acurat de les 
necessitats i requeriments d’aquest sistema, però, ens centrarem només en el 
principal, l’edifici C4. 
 
 

 
 

Figura 3.3 – Vista en planta superior de l’Edifici C4  del campus EETAC.  
 

Per tal de poder establir quants sensors es requereixen i en quina posició s’han 
de col·locar, haurem d’estudiar la distribució física d’aquest edifici. 
 
Segons la informació disponible a la pàgina web del campus i els plànols 
facilitats (disponibles al capítol 4), podem establir la següent relació d’espais: 
 
Taula 1. Distribució d’espais a l’Edifici C4 
 

SECCIÓ CODI DESCRIPCIÓ Numeració 

Torre Blava 

Planta soterrani 
S30aB Lab. Fotolitografia  1 
S30bB Lab. Fotolitografia 2 
S30cB Lab. Fotolitografia 3 
S30dB Lab. Fotolitografia 4 
SA3B Lab. Electrònica/Mossbauer 5 

Planta Baixa 
020abB Despatxos PDI 6 
021B Aula 2n Cicle amb projector 7 
022B Aula amb projector 8 

Primera Planta 
127B Lab. 2n Cicle 2 9 
128B Aula amb projector 10 
129B Lab. Electrònica General 11 
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Segona Planta 
226B Lab. Intro. a l’Enginyeria 12 
227B Magatzem Laboratori 13 
228B Lab. Recerca PDI 14 
229B Lab. Electrònica Digital 15 
230B Lab. Electrònica General 2 16 

Tercera Planta 
326B Aula amb projector 17 
327B Magatzem Laboratori 18 
328B Lab. Radiofreqüència 19 
329B Aula amb projector 20 
330B Lab. Antenes i Òptica 21 

Torre Groga 

Planta Soterrani 
SA2G Lab. Aeronàutica 2 amb proj. 1 

Planta Baixa 
023G Aula amb projector i portàtils 2 
024G Aula amb projector 3 

Primera Planta 
130G Aula de PC’s 4 
131G Aula 2n Cicle amb projector 5 

Segona Planta 
231G Lab. Sistemes Operatius 6 
232G Lab. Recerca Aeronàutica 7 
233G Lab. Recerca Aeronàutica 8 
234G Lab. Informàtica General 1 9 
235G Lab. Xarxes de Com. 10 

Tercera Planta 
331G Lab. Transmissió de Dades 11 
332G Aula 2n Cicle 12 
333G Lab. Telemàtica 13 
334G Lab. 2n Cicle 3 14 

Torre Vermella 

Planta Soterrani 
SA1V Lab. Aeronàutica 1 1 

Planta Baixa 
025V Aula amb projector 2 
026V Aula amb projector 3 

Primera Planta 
132V Aula amb projector 4 
133V Aula amb projector 5 
134V Aula amb projector 6 

Segona Planta 
236V Aula amb projector 7 
237V Aula amb projector 8 
238V Aula amb projector 9 
239V Aula amb projector 10 
240V Aula amb projector 11 

Tercera Planta 
336V Aula amb projector 12 
337V Aula amb projector 13 
338V Aula amb projector 14 
339V Aula amb projector 15 

 
 

Planta Baixa 
027a Lab. Aeronàutica 1 
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Espais de 
Direcció, 

Administració i 
Serveis 

027b Lab. 2n Cicle 1 2 
028a Aula amb projector 3 
028b Sala de reunions 4 
031S Cap de Manteniment 5 
030S Serveis Tècnics 6 
032S Consergeria i S. d’Operació 7 

Primera Planta 
136S Despatxos PDI 8 
137S Despatxos PDI 9 
138S Despatxos PDI 10 
139S-140S Despatxos PDI 11 i 12 
143S Despatxos Direcció 13 

Torre de Personal 
Docent i 

Investigador 

Planta Soterrani 
016S Fundació I2CAT 1 

Planta Baixa 
001Pg Sala d’Actes 1 2 
001Pp Sala d’Actes 2 3 
002P-015P Despatxos PDI 4 - 17 
016P Lab. Recerca 18 
017P Sala de Reunions 19 
018P Lab. Recerca 20 

Primera Planta 
101P-122P Despatxos PDI 21 - 42 
123P Lab. Recerca 43 
124P Sala de Reunions 44 
125P Lab. Recerca 45 

Segona Planta 
201P-223P Despatxos PDI 46 - 68 
224P Sala de Reunions 69 
225P Lab. Recerca 70 

Tercera Planta 
301P Lab. Recerca 71 
302P-322P Despatxos PDI 72 – 92 
323P Lab. Recerca 93 
324P Sala de Reunions 94 
325P Lab. Recerca 95 

 
A part dels espais interiors anomenats a la taula anterior, s’han de comptar els 
espais indefinits entremitjos con passadissos, escales i banys. Les superfícies 
absolutes de cadascun dels conceptes són les següents: 
 
Taula 2. Quantitat d’espais indefinits per planta. 
 

 P. Soterrani P. Baixa 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 
Banys 1 4 4 4 4 

Escales 8 9 9 8 8 
Passadissos 9 7 7 4 4 
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CAPÍTOL 4. ESPECIFICACIÓ DEL SISTEMA 
 

En aquest capítol es pretén definir acuradament tots els sistemes i subsistemes 
que composen l’aplicació final. Es tractaran tots els elements electrònics i de 
hardware amb els seus respectius requisits. 
 
4.1. Estructura jeràrquica de l’aplicació 
 
El desenvolupament d’aquest projecte es centra en l’estudi d’una aplicació que 
permeti la localització i el posicionament dels usuaris del campus dins d’una 
zona de cobertura establerta. 
 
Per dur a terme aquest propòsit, es requereix muntar una xarxa de sensors, 
jerarquitzada amb un router coordinador que reculli dades i organitzi les 
tasques de cadascun dels nodes d’aquesta WSN (Wireless Sensor Network). 
 
Segons l’estudi de la tecnologia ZigBee realitzat a l’apartat 2.4, s’ha decidit 
conformar una xarxa tipus malla, ja que els criteris bàsics requerits per a 
aquesta aplicació són la robustesa, la interoperabilitat i la interconnexió.  
 

 
 

Figura 4.1 – Configuració de xarxa ZigBee tipus malla formada pels 3 tipus de dispositius. 
 

L’estructura jeràrquica, doncs, d’aquesta WSN es defineix de la següent 
manera. 
 
4.1.1. Node Coordinador 
 
Segons s’ha descrit al capítol 2, es tracta del dispositiu més complet de tota la 
xarxa (ZigBee Coordinator, ZC). S’encarrega de controlar la operativitat de la 
xarxa i els encaminaments que han de seguir els nodes routers per connectar-
se entre ells. Degut a això, requereix capacitat de memòria i de computació; i 
per tant, el microprocessador té un paper molt important en aquest dispositiu.  
 
De forma general, les tasques principals del node coordinador es poden repartir 
en tres grans blocs.  
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4.1.1.1 Inicialització 
 
L’aplicació software d’aquest dispositiu realitza una petició a la llista de canals 
per a realitzar una recerca de canals actius. Aquests retornen una resposta de 
confirmació d’estat. Seguidament, compara el llistat de canals totals de la xarxa 
amb els que han respost i en selecciona un de lliure. Un cop identificat, 
l’aplicació del dispositiu selecciona els atributs de seguretat de la capa i trama 
corresponents als paràmetres de configuració. Finalment, l’aplicació comprova 
si s’ha pogut establir correctament l’assignació d’aquest canal. 
 
4.1.1.2 Operació en mode Normal 
 

En aquest estat, el coordinador ZigBee ha de permetre que altres dispositius 
s’uneixin a la xarxa basant-se en els seus paràmetres de configuració; com són 
la durada de la incorporació del dispositiu a la xarxa o el nombre màxim 
d’elements que es poden unir.  
 
El ZC ha de respondre a qualsevol dispositiu, operacions del servei de 
descobriment del seu propi dispositiu o de qualsevol dispositiu que tingui 
associat i estigui en mode standby. Aquest tret, doncs, implica suportar el 
control del procés d’incorporació a la xarxa de qualsevol dispositiu.  
 
Per competència i organització, el ZC manté una llista de dispositius associats i 
facilita el suport per a elements orfes, permetent que es tornin a incloure a la 
xarxa. D’altra banda, ha de suportar requeriments que permetin eliminar o 
dissociar els dispositius que es trobin sota el seu control. Un cop rebuda la 
sol·licitud de desconnexió d’un router o d’un dispositiu final, espera un temps 
prudencial fins rebre una segona petició de desconnexió. Si li arriba en un 
temps determinat, el ZC examina l’identificador de perfil (Profile ID) per veure si 
coincideix. En cas afirmatiu, inclou aquest dispositiu en una llista anomenada 
AppOutClusterList per a que deixi de pertànyer a la xarxa. En cas que 
l’identificatiu no coincideixi enviarà un error al dispositiu que ha sol·licitat la 
desconnexió i continuarà pertanyent a la xarxa.      
 
4.1.1.3 Operació del Centre de Validació 
 
El tercer bloc de tasques del ZC consisteix en ésser el Centre de validació 
(Trust Center) quan la seguretat de la xarxa ja està habilitada. En aquest centre 
es notifica si existeixen nous dispositius a la xarxa mitjançant el APSME.  
Si el centre decideix que el nou dispositiu pot romandre dins la xarxa ha 
d’establir una clau mestre amb el dispositiu, a menys que ja existeixi una clau 
mestre prèvia. Un cop intercanviada aquesta clau, el centre i el dispositiu 
negociaran una altra clau per establir la connexió. Aleshores, el centre li 
proporciona al dispositiu la clau de xarxa (NWK) per a que el dispositiu pugui 
fer peticions al coordinador.  
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4.1.2. Node Router 
 
Es tracta de l’element intermig de la jerarquia (ZigBee Router, ZR). La seva 
funció és la d’interconnectar els dispositius separats dins la topologia de xarxa, 
a més de proveir una plataforma on dur a terme l’execució del codi d’usuari.  
 
A diferència del dispositiu ZC, les seves tasques s’engloben en 2 blocs 
correlatius: 
 
 4.1.2.1 Inicialització 
 

L’aplicació del dispositiu utilitza el ChannelList i els seus paràmetres de 
configuració per buscar o escanejar els canals que se li indiquen. El resultat 
permet obtenir una llista de xarxa amb els dispositius actius. 
 
Aquesta mateixa aplicació compara el ChannelList amb la NetworkList per a 
seleccionar els dispositius existents que s’han d’unir; i posteriorment, realitza la 
petició corresponent per dur a terme l’associació, sempre i quan, el dispositiu al 
que s’ha d’unir s’hagi identificat prèviament. 
 
Si la xarxa té la seguretat activada, el dispositiu ha d’esperar a que el centre de 
validació li proporcioni la clau mestre i, aleshores, establir amb aquest la clau 
d’enllaç. Una vegada establert, l’enllaç queda autentificat i el dispositiu ja pot 
funcionar com a router de la xarxa.    
 
4.1.2.2 Operació en mode Normal 
 

En aquest estat, el router ha de permetre que altres dispositius s’uneixin a la 
xarxa basant-se en els paràmetres de configuració que té, amb el número 
d’elements màxims o el temps en el que pot pertànyer un element a la xarxa. 
Quan un dispositiu nou s’hi uneix, l’aplicació del dispositiu ha d’ésser 
informada. I un cop hagi estat admès, el dispositiu ha d’informar al centre de 
validació. 
 
El router ZigBee ha de respondre a qualsevol dispositiu descobert o a 
operacions del servei de descobriment, tant del seu propi dispositiu com de 
qualsevol altre associat que pogués romandre en mode standby.   
 
Si la seguretat està activada, el router ha d’utilitzar la clau mestre per establir 
els procediments per a la gestió de la clau d’enllaç (Link Keys).  
 
El router, doncs, ha de permetre els següents requeriments: 
 

• Suportar l’establiment d’una clau mestre amb el dispositiu remot i 
establir, aleshores, la clau d’enllaç. 

• Poder emmagatzemar i eliminar les claus d’enllaç per a destinacions 
conegudes que requereixin que la comunicació sigui segura; per tant, ha 
de poder rebre les claus del centre de validació. 

• Permetre l’eliminació dels dispositius associats a la xarxa i que es trobin 
sota el control d’aplicació.  
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• Mantenir una llista de dispositius associats per facilitar el suport per als 
processos de recerca i incorporació d’elements orfes. 

 
Finalment, la informació recopilada de cadascun dels dispositius finals que s’ha 
comunicat amb ell l’envia al node coordinador encaminant-la a través d’altres 
nodes router.    
 

4.1.3. Dispositiu Final  
 
Com a element final del sistema de sensors (ZigBee End Device, ZED), 
disposa de la funcionalitat necessària per a comunicar-se amb el seu node pare 
(o bé el node coordinador, o bé el node router), però no pot transmetre 
informació destinada a altres dispositius finals.  
 
D’una manera similar al node router, les tasques del dispositiu final també 
s’engloben en dos blocs: 
 
4.1.3.1 Inicialització 
 

L’aplicació del dispositiu ha d’obtenir de la llista de canals la configuració 
necessària per a escanejar els canals especificats. El resultat ha de contenir 
una llista de xarxa (NetworkList) detallant els dispositius actius a la xarxa. De la 
mateixa manera que fa el router, es realitzen diverses peticions de 
descobriment per a saber quants elements hi ha a la xarxa. L’aplicació del 
dispositiu, doncs, compara la llista de canals amb la llista de xarxa per deduir a 
quina xarxa s’ha d’unir. Dins de l’algoritme ha d’indicar,entre d’altres coses: el 
mode d’operació de la xarxa, identificació del router o coordinador de la xarxa, 
capacitat del router o coordinador, cost d’encaminament, etc.  
 
Si la xarxa té la seguretat habilitada, el dispositiu ha d’esperar a que el centre 
de validació realitzi les negociacions per establir la clau mestre, a continuació 
de la clau d’enllaç i, finalment, de la clau de xarxa (NWK). Just en aquest 
moment es considera que l’enllaç està autenticat i llest per unir-se a la xarxa. 
 
4.1.3.2 Operació en mode Normal 
 

El dispositiu final Zigbee ha de respondre a qualsevol dispositiu descobert o a 
les peticions d’operació del servei de descobriment del seu propi dispositiu.  
 
Si la seguretat està habilitada, igual que al subapartat anterior, ha de negociar 
primer la clau mestre i, seguidament, les claus d’enllaç. Això implica que ha de 
poder emmagatzemar també les claus d’enllaç de les destinacions que 
requereixin una comunicació segura. D’altra banda, ha de poder gestionar 
aquestes claus, tant per emmagatzemar com per a eliminar i, conseqüentment, 
ha de poder mantenir una comunicació amb el centre de validació per a 
actualitzar les claus de xarxa (NWK key).  
 
Un cop feta la connexió, el dispositiu final intercanvia dades amb els nodes 
router més propers. Quan ha aconseguit tota la informació necessària, la 
processa i n’extreu els paràmetres resultants, és a dir, les coordenades que 
defineixen la seva localització aproximada.  
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Finalment, aquestes coordenades les reenvia als nodes router més propers 
codificades de tal manera que aquests entenen que es tracta d’un paquet de 
dades que han de encaminar cap al node coordinador.  
 
4.1.4. Aplicació gràfica orientada a l’usuari  
 
Mitjançant un PC central, es disposa d’una aplicació que mostra en pantalla 
tota la informació organitzada que prové del node coordinador.  
 
Com s’ha descrit anteriorment, les dades que recull cadascun dels nodes router 
transmeses pels dispositius finals que es troben dins del seu radi operatiu, es 
codifiquen amb un seguit de paràmetres i s’envien al node coordinador. 
Aquesta codificació permet identificar quin node router és l’emissor principal de 
la informació, definint doncs, en quin sector de la zona de cobertura es troba 
l’usuari en qüestió.  
 
Aquesta representació gràfica de les dades pretén ésser ràpidament 
comprensible i manipulable de cara a l’usuari que farà ús de l’aplicació. Per 
tant, la solució més adient és fer una presentació en pantalla dins d’un entorn 
Windows on, a través de menús, submenús i diverses finestres desplegables 
es pugui seleccionar la informació que es vol consultar.   
 
 
4.2. Anàlisi dels requisits 
 
Els elements més importants a definir de cadascun dels tipus de dispositiu són 
l’antena i el mòdul hardware. Ambdós condicionen els requeriments i les 
prestacions que donaran forma a l’aplicació que pretenem dissenyar. 
 
De la mateixa forma, són dos elements molt susceptible d’ésser afectats per 
interferències electromagnètiques i, per tant, iniciarem l’apartat establint un 
criteri base que tingui en compte aquesta vessant del disseny. 
 
4.2.1. EMC 
 
La compatibilitat electromagnètica (EMC) és la aptitud d’un equip o element per 
a funcionar satisfactòriament dins del seu entorn electromagnètic, sense induir 
pertorbacions intolerables en altres equips i suportant les produïdes per 
aquests. Per tant, la EMC és un concepte que depèn del nivell de pertorbació 
de les interferències del generador i de la susceptibilitat de l’afectat (receptor). 
 
El terme susceptibilitat (EMS, ElectroMagnetic Susceptibility) i el seu concepte 
oposat, la immunitat, s’empra per indicar la major o menor propensió d’un 
dispositiu o un equip per ésser afectat per les interferències. 
 
Segons la resposta del sistema interferit, les EMI (ElectroMagnetic Interference) 
es poden classificar en: actives, quan donen lloc a respostes del sistema com si 
aquest rep una senyal vàlida o passives, quan una senyal vàlida es torna 
invàlida a causa de les EMI. 
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Si es classifiquen segons el seu origen, les pertorbacions poden ésser: 
 

• Naturals: descàrregues atmosfèriques, descàrregues electrostàtiques 
(ESD) o radiacions naturals.   

• Provocades: s’originen com a conseqüència del funcionament d’altres 
dispositius o sistemes elèctrics. 

 
D’altra banda, si es classifiquen segons el medi de propagació, poden ésser: 
 

• Conduïdes: el medi de propagació és un conductor elèctric que fa d’unió 
entre la font i el receptor (cables d’alimentació o de senyal, cables de 
protecció, pantalles o carcasses metàl·liques). 

• Radiades: la propagació s’efectua a través de camps electrostàtics o 
electromagnètics. 

• Acoblades: mateix raonament que les radiades però entre conductors en 
camp pròxim (acoblament capacitiu o inductiu). 

 
En el nostre cas, degut als dispositius que s’han de col·locar a la zona exterior 
del campus, ens fixem en les pertorbacions naturals (sobretot de caire 
atmosfèric) i en les provocades per altres sistemes que treballin a una 
freqüència propera als 2.4GHz. Per tant, fent l’associació amb la classificació 
segons el medi de propagació, les principals interferències ens afectaran de 
formes radiada i conduïda.  
 
Des de l’inici, trobem un gran avantatge d’estar treballant amb una aplicació 
sense fils. Els cables de senyals no formen part del disseny i, ja que acostumen 
a ésser els més llargs i problemàtics, estem evitant un gran nombre de senyals 
interferents. D’altra banda, si que haurem de comptar amb cables 
d’alimentació. El risc de les interferències conduïdes per aquests cables va 
lligat a la situació d’aquests i la seva longitud. Afortunadament, la instal·lació 
elèctrica del campus té una subestructura molt robusta, amb un bon 
apantallament i preparada per a la implantació de nous sistemes, ja que 
disposa de caixes de sortida cada pocs metres i molt accessibles. Això permet 
llibertat a l’hora d’establir la posició dels dispositius que s’hauran d’instal·lar i 
redueix les interferències conduïdes pels cables d’alimentació.     
 
Un altre entorn on poden sorgir problemes derivats de les EMI, és al nivell dels 
components electrònics. En aquest àmbit, els datasheet dels components 
escollits especifiquen com han estat dissenyats conscientment pensant en 
aquest tipus de problemes. El mètode de prevenció més habitual és la 
introducció de filtres en uns punts determinats de les plaques serigrafiades que 
protegeixen tots els circuits. Aquests documents tècnics es troben als annexos 
d’aquest projecte. 
 
Finalment i, a mode d’introducció pel següent subapartat, ens resta tractar 
l’elecció del tipus d’antena i del seu posicionament idoni.   
 
Des del punt de vista de les EMI, hi ha dos tipus d’antenes: les 
omnidireccionals i les d’elevada direccionalitat. Les omnidireccionals no 
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presenten grans problemes perquè tenen guanys petits i són pràcticament 
independents de la direcció de radiació, el que permet que no hi hagi un feix de 
senyal que pugui ésser desviat. En canvi, a les antenes direccionals s’observen 
més problemes perquè tenen guanys elevats i de variació espacial i el seu ús 
és freqüent amb transmissors potents i receptors d’alta sensibilitat; el que 
facilita el camí d’entrada per a la interferència.  
 
Per tant, com veurem a continuació, hem escollit un tipus d’antena que s’ajusta 
als requeriments tècnics de la nostra aplicació i afavoreix la poca influència de 
les EMI que puguin aparèixer a l’entorn. 

 
4.2.2. Antena dels dispositius 
 
Actualment al mercat, la tipologia d’antena associada a la identificació per 
radiofreqüència és l’antena plana invertida – F (PIFA). Fins ara s’utilitzava 
només per etiquetes RFID (identificació per radiofreqüència de curt abast) però 
cada cop més augmenta la demanda de la mateixa tecnologia amb rangs molt 
més elevats. Progressivament s’ha anat avançant per equilibrar requisits com 
un tamany adequat al del dispositiu que l’utilitza, un baix cost de fabricació per 
fer-la accessible i un baix consum de potència per continuïtat amb la filosofia de 
les aplicacions. 
 
Hi ha altres opcions com les antenes dipol impreses o les microstrip, però 
ambdues depenen molt de la plataforma on s’instal·len. S’ha de tenir en compte 
que per la nostra aplicació, part dels dispositius estan situats a l’aire lliure, fet 
que ens obliga a considerar els efectes meteorològics a l’hora d’establir uns 
paràmetres d’elecció respecte un tipus de disseny o un altre. 
 
D’altra banda, però, cal tenir present el factor de ganancia de l’antena. Aquest 
valor determina la directivitat de l’antena en qüestió. Degut al fet que els 
dispositius finals són mòbils, ens interessa una ganancia més aviat baixa 
perquè les radiacions siguin el més omnidireccionals possibles, encara que 
això suposi disminuir el rang d’incidència. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 – Configuració i característiques de l’antena PIFA proposada. 
 

 
 



                                Implantació d’una plataforma ZigBee de localització i posicionament al campus EETAC 
 

 

 

4.2.3. Hardware 
 
Cadascun dels dispositius anomenats a l’apartat anterior, tenen una base 
hardware diferenciada per donar forma als requeriments diferenciats. 
 
Actualment hi ha molta varietat d’empreses que comercialitzen kits de 
desenvolupament Hardware + Software dissenyats exclusivament per 
aplicacions basades en la tecnologia ZigBee/IEEE 802.15.4; on hi ha molt de 
marge a nivell de funcionalitats deixades a l’elecció de l’usuari. 
 
Pel nostre projecte s’han escollit les eines que proporciona Texas Instruments, 
ja que des de la universitat hem treballat amb molt material seu i el ventall de 
possibilitats de disseny que dóna és molt ampli. 
 
A continuació descriurem els elements hardware que conformen cadascun dels 
dispositius base de la nostra aplicació.  
 
4.2.3.1 Nodes coordinador i router (SoC CC2520) 
 

El producte CC2520 proporcionat per Texas Instruments és un transceptor RF 
que treballa amb tecnologia ZigBee/IEEE 802.15.4 i a una freqüència de 
2.4GHz. Les principals qualitats són la capitat de treballar en un rang molt ampli 
de temperatures (-40ºC, 125ºC) i l’operació amb tensions molt baixes (1.8V, 
3.8V). A més, proporciona un ampli suport hardware amb un bon background 
permetent descongestionar la càrrega de tasques en el controlador de host. 
 
Aquest component treballa juntament amb un microprocessador 8051 MCU 
(datasheet disponible a l’Annex 2), amb una memòria flash programable de 
8KB, i altres components passius.  
 
A l’annex 3 es troba el datasheet complet d’aquest mòdul, on s’especifiquen 
tots els paràmetres que el caracteritzen. En aquest apartat, però, focalitzarem 
aquells que siguin necessaris per comprendre l’objectiu d’aquest dispositiu dins 
l’aplicació i establir les magnituds de disseny. 
 
Els paràmetres esmenats anteriorment són el següents: 
 

• Estimació del rang de l’enllaç: 400m de línia de visió   
• Marge de temperatures: -40ºC a 125ºC 
• Rang de subministrament: 1.8V – 3.8V 
• Corrent RX (amb una PRX = -50dBm): 18.5mA 
• Corrent TX (amb una PTX = 5dBm): 33.6mA 
• Corrent TX (amb una PTX = 0dBm): 25.8mA 
• Corrent en mode standby: <1uA 

 
     Figura 4.3 – Aspecte físic d’un node router o coordinador. 

 
A l’apartat següent es veurà com el rang d’incidència del dispositiu final és 
força més limitat que el dels nodes router; per tant, aquests últims s’hi han 
d’adaptar.  
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Finalment, cal establir que la principal i única diferència entre un node router i 
un node coordinador és a nivell funcional de software. A més, com s’ha 
especificat a l’apartat 2.5 sobre la definició de la tecnologia ZigBee, només pot 
existir un node coordinador per cadascuna de les xarxes de sensors sense fils 
ZigBee/802.15.4. 
 
Com a comentari addicional, a l’Annex 4 podem trobar el datasheet del kit de 
desenvolupament d’aquest transceptor (CC2520DK); també proporcionat per 
Texas Instruments.  
 
 
4.2.3.2 Dispositiu Final (SoC CC2431) 
 

El producte CC2431 proporcionat per Texas Instruments és un SoC (System-
On-Chip, concepte definit a l’apartat 2.6) pensat per dissenyar xarxes de 
sensors sense fils utilitzant la tecnologia ZigBee/IEEE 802.15.4 (freqüència de 
treball a 2.4GHz). 
 
Aquest chip inclou un mòdul hardware específic, encarat a la detecció i 
ubicació, utilitzat en els dispositius cecs (és a dir, aquells amb ubicació 
desconeguda). Gràcies a aquest mòdul i, juntament amb els càlculs del motor 
de localització que realitza, pot calcular la posició estimada d’aquest dispositiu 
cec a partir de les senyals rebudes dels nodes amb posició coneguda (nodes 
router). 
 
A l’Annex 5 d’aquest projecte es troba el datasheet complet del SoC CC2431, 
on s’especifiquen tots els paràmetres funcionals que el formen. En aquest 
apartat, però, ens centrarem en aquells valors necessaris per comprendre el 
funcionament del dispositiu i per establir les magnituds bàsiques del disseny de 
l’aplicació.   
 
Aquests paràmetres són els següents: 
 

• Baix consum de corrent (RX: 27mA // TX: 27mA // StandBy Mode: 0.5uA) 

• Rang de tensió: 2.0V – 3.6V  

• Rang de localització: 64x64 metres 

• Resolució estimada: 0.25 metres (depenent de l’entorn de radiació) 

• 128KB de memòria interna programable 

• 8 KB RAM, 4 KB amb retenció de dades en tots els modes d’alimentació 

• Carcassa tipus QLP-48 de 7x7mm 
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Figura 4.4 – Comparació del tamany del dispositiu CC2431 amb el de una memòria USB. 
 

Per determinar les potències de transmissió i recepció segons els valors de 
tensió i corrent màxims utilitzarem l’equació: 
 
                            (7) 
 

Pe = 3.6V x 27·10-3 A = 0.0972 W 
 

Pe = 97.2mW (19.8dBm) 
  

A continuació, queda definir els càlculs del motor de localització que, juntament 
amb la programació del codi identificatiu de cadascun dels dispositius, es duu a 
terme mitjançant el software de piles de protocols ZigBee, líder a nivell 
industrial i també comercialitzat per Texas Instruments. Aquest software 
s’anomena Z-StackTM  i es a l’Annex 6 es troba la guia de l’usuari corresponent. 
  
Aquest motor de localització té com a finalitat estimar la posició dels dispositius 
cecs dins d’una xarxa Ad-Hoc7 sense fils. El primer pas requerit és identificar 
les coordenades conegudes dels nodes router, relacionant-les a la vegada amb 
l’identificatiu que fa referència a un espai dins del campus (procediment definit 
a l’apartat anterior 4.2.3.1). Aquestes coordenades juntament amb l’identificatiu 
i altres paràmetres d’emissió conformen les senyals que radien els nodes 
router.  
 
Per dur a terme aquests càlculs implementa un algoritme de distribució, que 
utilitza l’indicador rebut (RSSI, Received Signal Strength Indicator), referit a la 
intensitat de la senyal que envien els nodes de referència amb posició 
coneguda. Cal remarcar que el fet que aquests càlculs es duguin a terme en els 
dispositius finals redueix molt el tràfic de dades de la xarxa i, per tant, evita 
congestions i retards a les comunicacions. 
 
 
 
7Xarxa Ad-Hoc: Es refereix a una xarxa sense fils descentralitzada. Cadascun dels nodes està preparat 
per a reenviar dades als altres, i la decisió sobre quins nodes reenvien aquestes dades es pren 
dinàmicament en funció de la connectivitat de la xarxa.  
La operació de càlcul en sí mateixa té les següents característiques: 

7mm 

7mm 
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• El motor de localització necessita un paquet d’entre 3 i 16 coordenades 

de referència. 
 

• La sortida que proporciona consisteix en un parell de coordinades de 
posició estimades (resolució màxima de 0.25metres, depenent de 
l’entorn). 

 
• El temps estimat que necessita per determinar la nova posició va des de 

50us fins a 13ms. 
 

• L’error de càlcul depèn de l’entorn on es radiïn les senyals i de la 
densitat de nodes router disponibles en cadascun dels espais definits. 
Per tant, s’ha de col·locar més d’un node router per sector.  

 
Segons el senyal rebut, el dispositiu final mesura un màxim de 20 valors 
referits. Dins d’aquest senyal, però, el motor de localització necessita 
descodificar 2 paràmetres dins de tota la informació: els paràmetres A i n. 
Aquests descriuen l’entorn de propagació i es defineixen de la següents 
manera. 
 
El paràmetre A es defineix com el valor mitjà absolut de la potència rebuda en 
dBm a una distància de referència d’1m del transmissor (cadascun dels nodes 
router proporciona aquesta informació dins de la senyal transmesa). El motor 
de localització espera que el valor de A es trobi dins del rang [30.0, 50.0]. 
 
El paràmetre n es defineix com l’exponent de pèrdues per trajectòria, que 
descriu com són les pèrdues de potència del senyal a mesura que s’augmenta 
la distància al transmissor. Aquest deteriorament del senyal és proporcional a  
d-n on ‘d’ és la distància entre el transmissor i el receptor. Aquest valor de ‘n’ 
mesurat, però, es converteix a un índex diferent (segons la Taula 3); i aquest 
valor serà el que s’introduirà al motor de localització con a paràmetre n. 
 
Taula 3. Recerca del paràmetre n per al motor de localització. 

 
 

Dins del 20 paràmetres mesurats citats anteriorment, s’hi troben 4 que 
defineixen les coordenades de contorn (Boundary Coordinates). L’àrea màxima 
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que poden descriure aquestes coordenades segons el rang que permet el 
dispositiu la forma l’interval [0.0, 63.75] metres. Aquestes coordenades de 
contorn permeten acotar l’espai probable on es trobi un dispositiu final i, per 
tant, seran diferents per a cadascun dels nodes router, s’hauran de configurar a 
l’inici de la instal·lació i tindran el següents format:  
 

[xmin, ymin] – [xmax, ymax]                      (8) 
 

Un cop introduïdes a l’algoritme de càlcul, però, tindran el següent ordre:  
 

xmin , xdelta , ymin , ydelta 
 
on, 
 

     xdelta = xmax – xmin             (9) 
 

     ydelta = ymax – ymin           (10) 
 
D’altra banda, els paràmetres restants són els valors RSSI de cadascun dels 
nodes router que envia un senyal. L’interval de valors que espera el motor de 
localització és de [-40dBm, -95dBm] amb una precisió de 0.5dBm.  
 
Finalment, els paràmetres mesurats s’introduiran al motor de localització en el 
següent ordre: 
 

[A, n, xmin, xdelta, ymin, ydelta, rssi0, rssi1, ... , rssi15] 
 
La coordenada XLOCX calculada inicialment té un offset (descrit a continuació) 
que s’ha de tractar abans de donar el resultat final; mentre que la coordenada Y 
es pot extreure directament. 
 

X = (XLOCX – xmin + 1) % (xdelta + 1) + xmin         (11) 
 
Als Annexos 7 i 8 d’aquest projecte es poden trobar documents oficials de 
Texas Instruments referents al motor de localització i el kit de desenvolupament 
CC2431ZDK d’aquest component.  

 

 
 
 
 
 

Figura 4.5 – Aspecte físic d’un dispositiu final (encapsul·lat plàstic). 
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4.3. Determinació i distribució dels nodes necessaris 
 
4.3.1. Zona de cobertura exterior 
 
Prenent com a limitació principal el rang d’incidència del dispositiu final 
(64x64m), numèricament obtenim la següent quantitat de nodes requerits: 
 

• Superfície total de la zona de cobertura: SaT = 53.250 m2  

• Superfície total d’incidència:    SiT = 64m x 64m = 4.096m2  

 

• Quantitat necessària inicial de nodes router:  

 
qi = 53.250 m2 / 4.096 m2 

 

qi = 13 nodes 
 
D’altra banda, però, introduirem una redundància doble per agilitzar i facilitar 
els càlculs del motor de localització. D’aquesta manera aconseguim reduir, 
encara més, el consum del dispositiu. 
 
Per tant, establim una quantitat total de nodes router a la zona de cobertura 
exterior de: 
 

qiT = 26 nodes 
 

Aquells nodes que es troben molt allunyats dels edificis del campus, s’han 
situat als fanals més adients aprofitant, també, el subministrament elèctric que 
proporcionen (a més d’aportar una base estructural on subjectar-los). 
 
4.3.2. Zona de cobertura interior 
 
Partim de la base que cap espai delimitat de l’interior de l’edifici supera en 
superfície el rang màxim que permet el dispositiu final. Per tant, inicialment 
comptarem un node router per sala o espai delimitat. 
 
Així doncs, a primera vista obtenim els següents nodes: 
 

• Sales = 158 
• Banys = 17   qi = 294 nodes router interiors 
• Escales = 45 
• Passadissos = 74 

 
Prenent el mateix criteri que a l’apartat anterior, dupliquem la quantitat de 
nodes router. Finalment, obtenim una quantitat de: 
 

qiT = 588 nodes 
 
 
� NODES ROUTER TOTALS DEL SISTEMA:  QT = 614 nodes router 
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CONCLUSIONS 
 

Com s’ha pogut comprovar, es tracta d’un projecte viable tècnicament; ja que 
utilitza una tecnologia que, tot i ésser innovadora, està molt a l’abast de l’usuari 
i disposa d’una gran varietat de mòduls aplicatius ja predissenyats.   
 
Així doncs, aquesta nova tendència generada pels SoCs permet que qualsevol 
usuari es pugui implementar ell mateix una solució tècnica a la majoria de 
necessitats que ho requereixin. Aquest fet implica la venta modular i 
individualitzada de la majoria de components electrònics existents al mercat i, 
per tant, una reducció dels costos de venta. No obstant, vist des de la 
perspectiva d’una empresa que comercialitza aquestes solucions completes, 
han d’ingeniar suplements que pretenguin facilitar l’assemblatge dels 
components i vendre’ls a preus molt més elevats. Per tant, els guanys que es 
redueixen per la individualització, s’incrementen exponencialment amb els kits 
de desenvolupament i les ajudes hardware/software encarades al muntatge, 
programació, configuració i instal·lació de les aplicacions referides. 
 
Al marge de la complexió del sistema, hi ha un aspecte molt important de cara 
al vincle objectiu de l’aplicació – usuari. S’ha de tenir en compte que el 
dispositiu final no és un element indispensable per fer ús del campus. Això 
implica que l’usuari ha d’escollir lliurement si el vol dur o no. Encara que la 
pretensió de l’aplicació està fonamentada en conceptes de seguretat, 
bàsicament, pot presentar un conflicte moral de cara al dret a la privacitat dels 
usuaris.  
 
D’altra banda, cal aclarir que no es pretén utilitzar la informació de localització i 
posicionament amb altres finalitats que no siguin la seguretat, conceptes 
organitzatius i de facilitats logístiques.  
 
També cal fer esmena que qualsevol persona que faci un ús rutinari del 
campus acostuma a ésser per motius professionals i/o acadèmics, per la qual 
cosa, no s’hauria de considerar un problema el fet d’ésser localitzable en un 
moment donat. Ara bé, cal mantenir ferma la convicció de la pròpia pretensió 
del sistema i no pretendre fer-ne un ús que contradigui el principi proposat.    
 
Finalment, més enllà de l’objectiu proposat inicialment en aquest projecte, 
s’obre una línia d’aprofitament futura de caire mediambiental. Ampliant 
informació, paràmetres i funcionalitats a nivell de software hi hauria la 
possibilitat d’implementar una proposta a favor de l’estalvi d’energia. Utilitzant 
les mateixes dades de localització i posicionament es podria determinar la 
quantitat d’usuaris que hi ha en un cert espai delimitat i, conjuntament amb una 
aplicació de control de l’energia, configurar el funcionament de la calefacció, 
l’aire condicionat i el sistema d’il·luminació del campus. Tanmateix, aquest 
podria ésser un motiu afegit (i de prou importància), per demanar la 
col·laboració dels usuaris pel bon funcionament i aprofitament d’aquest 
sistema.   
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