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RESUM 
 

 

El Departament d’Enginyeria Telemàtica de la Universitat ha desenvolupat un 

prototip anomenat 2-way TOA que permet mesurar mitjançant IEEE 802.11 la 

distància que el separa d’un punt d’accés conegut. Aquest prototip pot resultar de 

gran utilitat com a integrant d’un sistema de localització interior en ser utilitzat en 

una xarxa amb diversos punts d’accés i complementat amb un element que 

implementi un algorisme de localització. 

 

Per a mesurar distàncies, el prototip 2-way TOA mesura el RTT (Round-Trip 

Time; ‘temps d’anada i tornada’) en cicles de rellotge; és a dir, l’interval de temps 

transcorregut des de l’instant que emet una trama de dades determinada fins que 

retorna la resposta procedent del punt d’accés, amb la peculiaritat que intercepta la 

trama a nivell 2 de la capa OSI, fet que minimitza l’afectació per part dels temps 

de processat de diferents elements del sistema. 

 

El projecte final de carrera que a continuació es desenvolupa té per objectiu 

caracteritzar de manera empírica, a través d’una campanya de mesures, l’error 

comès per aquest sistema de mesures.  
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1. Objectius i justificació del PFC 

El Departament d’Enginyeria Telemàtica de la Universitat ha desenvolupat un prototip anomenat 2-

way TOA que permet mesurar mitjançant IEEE 802.11 la distància que el separa d’un punt d’accés 

conegut. Aquest prototip pot resultar de gran utilitat com a integrant d’un sistema de localització 

interior en ser utilitzat en una xarxa amb diversos punts d’accés i complementat amb un element que 

implementi un algorisme de localització. 

Per a mesurar distàncies, el prototip 2-way TOA mesura el RTT (Round-Trip Time; ‘temps d’anada i 

tornada’) en cicles de rellotge; és a dir, l’interval de temps transcorregut des de l’instant que emet una 

trama de dades determinada fins que retorna la resposta procedent del punt d’accés, amb la peculiaritat 

que intercepta la trama a nivell 2 de la capa OSI, fet que minimitza l’afectació per part dels temps de 

processat dels diferents elements del sistema. 

El projecte final de carrera que a continuació es desenvolupa té per objectiu caracteritzar de manera 

empírica, a través d’una campanya de mesures, l’error comès per aquest sistema de mesures. Per a la 

recollida de dades de camp, es disposarà el prototip a una sèrie de distàncies conegudes respecte al 

punt d’accés, s’iniciarà l’emissió de trames des del prototip i se’n recollirà els RTT. Així mateix, 

també es recollirà els RSS (Received Signal Strength; ‘intensitat del senyal rebut’) per tal de 

comprovar si aquest paràmetre podria complementar el RTT. La campanya es durà a terme amb 2 

models diferents de punts d’accés i a 2 escenaris de característiques diferents, un de interior i l’altre 

exterior, amb la finalitat d’aconseguir una caracterització més completa. Posteriorment, les dades 

recollides es processaran amb l’ajuda de MATLAB, per obtenir-ne diferents estimadors que permetin 

concloure l’estabilitat i l’error introduït pel prototip. 
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2. Introducció als sistemes de localització 

2.1. Fonaments teòrics  

El posicionament és un problema que, al llarg de la història, ha estat abordat per múltiples disciplines 

com, per exemple, l’òptica, la telemàtica, la robòtica, la visió artificial i el processament del senyal. 

Dit de manera simple, la gran majoria de solucions que l’home i la dona han anat trobant a aquest 

problema utilitzen un mètode en què el procés de posicionament es compon de 2 subprocessos:  

Subprocés 1) Mesurar o estimar determinats fenòmens observables en relació a alguns punts de 

referència de posició coneguda; aquests observables són dependents de la posició 

com, per exemple: 

 El temps que triga un senyal en viatjar des de la posició incògnita fins al 

punt de referència, o 

 La potència que perd un senyal en viatjar des de la posició incògnita fins 

al punt de referència, o 

 L’angle d’arribada d’un senyal que viatja des de la posició incògnita fins 

al punt de referència 

Subprocés 2) En segon lloc, calcular la posició incògnita mitjançant un algorisme de 

posicionament que utilitza com a dades d’entrada les mesures o estimacions del 

primer subprocés que, tal i com s’ha dit, guarden algun tipus de relació de 

dependència amb la posició. 

Si ens fixem en els mètodes que empren les solucions telemàtiques (com la que és objecte d’estudi en 

aquest PFC), acostuma a haver-hi un "node a posicionar", del qual es vol conèixer la posició, i 

diversos "nodes de referència", de posició coneguda; i els observables del subprocés 1 s’obtenen de 

senyals que emet el node a posicionar i reben els nodes de referència, o viceversa. 
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2.1.1. Els diferents mètodes de posicionament en solucions telemàtiques 

1) Mètodes geomètrics 

Aquests mètodes utilitzen les propietats geomètriques dels triangles, les circumferències o les esferes 

per a calcular la posició del node a posicionar. N’hi ha 2 tipus: lateració i angulació. A grans trets, la 

lateració calcula la posició del node mesurant o estimant la distància fins a diferents nodes de 

referència, d’aquí que també s’anomeni mètode de ranging (terme anglès amb què es fa referència a 

qualsevol mètode per a mesurar la distància a què es troba un objecte; el terme és present al nom de 

diferents sistemes ben coneguts con, per exemple: el SONAR, SOund Navigation And Ranging; o el 

RADAR, RAdio Detection And Ranging). Pel que fa a l’angulació, la posició del node a posicionar es 

calcula a partir de la mesura o estimació de diferents angles en relació als diferents nodes de 

referència. 

Si es pren per exemple l’escenari de la Figura 2-1 i se suposa que, d’alguna manera, s’ha aconseguit 

esbrinar les distàncies R1, R2 i R3 que separen el node a posicionar i els 3 nodes de referència A, B i C, 

llavors es podrà calcular la posició P del node com la intersecció de les 3 circumferències: 

Figura 2-1. Exemple de localització amb un mètode geomètric 

 

De manera que, per tal de poder posicionar en 2D (és a dir, sobre un espai bidimensional), aquests 

mètodes requereixen d’un mínim de 3 nodes de referència. 

1.1) Lateració o ranging 

Com hem dit abans, en un primer pas, els mètodes de lateració mesuren o estimen la distància entre el 

node a posicionar i diferents nodes de referència i, posteriorment, en un segon pas utilitzen aquestes 

distàncies per a calcular la posició del node a posicionar. Atenent a la manera d’aconseguir estimar les 

distàncies (que posteriorment s’utilitzaran per a calcular la posició), es poden diferenciar 6 mètodes: 

a) Lateració amb TOA (Time of Arrival; ‘temps d’arribada’): 

Per estimar la distància entre el node a posicionar i cada un dels nodes de referència, aquest mètode 

aprofita el fet que aquestes distàncies són directament proporcionals al temps de propagació d’un 

senyal que viatgi entre ambdós nodes. 
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𝑅1 = 𝑐 · 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝 1 

𝑅2 = 𝑐 · 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝 2 

𝑅3 = 𝑐 · 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝 3 

 

Posteriorment, multiplicant aquest temps de propagació per la velocitat de propagació del senyal en el 

medi, es pot obtenir la distància estimada que, finalment, mitjançant els diferents algorismes 

geomètrics permet calcular la posició del node. 

En general, el ranging amb TOA presenta 2 dificultats:  

 Tots els nodes (tant el node a posicionar, com els nodes de referència) han d’estar 

sincronitzats amb precisió. De no ser així, les distàncies estimades seran errònies i, en 

conseqüència, el càlcul de la posició també. 

 El node emissor del senyal ha d’inserir una timestamp o marca de temps al senyal en el 

moment d’emetre’l, per tal que el receptor pugui estimar el temps de propagació i, a partir 

d’aquest, calcular-ne la distància. 

a) Lateració amb TDOA (Time Difference Of Arrival; ‘diferència en els temps d’arribada’): 

Per a posicionar el node, aquest mètode no estima el temps o la distància entre aquest node i els 

diferents nodes de referència. En lloc d’això, estima la diferència de temps de propagació d’un senyal 

entre el node a posicionar i diferents parells de nodes de referència. Posteriorment, al igual que en el 

cas del TOA, aquesta diferència de temps, un cop multiplicada per la velocitat de propagació del medi, 

es converteix en diferència de distàncies. 

Posant com a exemple un escenari de posicionament en 2D, la diferència de distàncies entre el node i 

cada parell de nodes de referència dibuixa, com a possibles posicions del node en el pla, una hipèrbola 

amb els focus al parell de nodes de referència.  

Figura 2-2. Estimació de la posició P mitjançant lateració amb TDOA 

 

Figura 2-1. Estimació de la posició P mitjançant lateració amb TOA 
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En general, el ranging amb DTOA presenta 2 dificultats:  

 Tots els nodes de referència han d’estar sincronitzats amb precisió. De no ser així, les 

distàncies estimades seran errònies i, en conseqüència, el càlcul de la posició també. Com a 

avantatge respecte el ranging amb TOA, aquest sincronisme no és necessari per al node a 

posicionar. 

 El node emissor del senyal ha d’inserir una timestamp o ‘marca de temps’ al senyal en el 

moment d’emetre’l, per tal que el receptor pugui estimar el temps de propagació i, a partir 

d’aquest, calcular-ne la distància. 

b) Lateració amb RSS (Received Signal Strength; ‘potència del senyal rebut’): 

La lateració amb RSS estima la pèrdua de potència que pateix un senyal durant la seva propagació 

entre el node a posicionar i un dels nodes de referència. Com en tots els mètodes de lateració, 

posteriorment tradueix aquesta estimació en distància i, a partir de la distància respecte als diferents 

nodes de  

c) Lateració amb RTT (RoundTrip Time of flight ; ‘temps de vol d’anada i tornada’): 

Aquest mètode és molt semblant al de lateració amb TOA, amb la diferència que estima el temps de 

propagació (Tprop) a partir de la mesura del temps que triga el senyal en fer els camins d’anada i de 

tornada. Tprop s’estima com la meitat del RTT, sempre i quan el temps de processat (Tproc) sigui 

menyspreable o gairebé constant i, per tant, negligible mitjançant calibració.  

𝑑 = 𝑐 ∙
𝑡𝑟𝑥 − 𝑡𝑡𝑥

2
= 𝑐 ∙

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝  𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 + 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐 + 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝  𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎

2

= 𝑐 ∙
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝  𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 + 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝  𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎

2
+ 𝑐 ∙

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐

2
= 𝑐 ∙

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝  𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 + 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝  𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎

2
+ 𝑑0 

Com a avantatge respecte a la lateració amb TOA: no precisa de cap mecanisme de sincronisme entre 

rellotges, ja que tant l’instant d’emissió, com el de recepció del senyal es mesuren amb un mateix 

rellotge (el del node emissor). 

Tot i així, com a contrapartida, la seva precisió depèn directament de la precisió en la estimació de 

(𝑡𝑟𝑥 − 𝑡𝑡𝑥 ) i, per tant, en el fet que Tproc sigui negligible. Això afecta especialment als sistemes interior 

que utilitzen WLAN; ja que, en ser de curt abast, per ells, Tproc acostuma a ser molt major que Tprop. 

d) Lateració amb POA (Phase Of Arrival; ‘fase d’arribada’): 

Per estimar la distància entre el node a posicionar i cada un dels nodes de referència, aquest mètode 

utilitza la fase del senyal portador. Suposant que tots els nodes emeten senyals sinusoïdals purs, d’una 

mateixa freqüència f i amb 0 offset de fase, el desfasament que es produeix al viatjar entre el node 

emissor i el receptor es pot expressar com a 𝜑 =  2𝜋 · 𝑓 · 𝑑 𝑐 . Per tant, sempre i quan la longitud 

d’ona del senyal sigui major que la distància entre nodes (és a dir: 𝑐 𝑓 > 𝑑 ;  𝜑 =  2𝜋 · 𝑓 · 𝑑 𝑐 ⇒

 0 < 𝜑 < 2𝜋), la fase no serà ambigua i, en conseqüència, aquest mètode serà capaç d’estimar la 

distància entre el node a posicionar i cada un dels nodes de referència com 𝑑 = 𝜑 · 𝑐 (2𝜋 · 𝑓) . Un cop 

es coneixen les diferents d, llavors es poden aplicar els mateixos algorismes de posicionament que per 

al cas de la lateració amb TOA. 
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1.2) Angulació 

a) Angulació amb AOA/DOA (Angle o Direction Of Arrival; ‘angle o direcció d’arribada’): 

A diferència dels mètodes geomètrics de lateració o ranging, el mètode geomètric d’angulació no 

calcula la posició a partir de l’estimació de distàncies, sinó d’angles. És a dir, en un primer pas, el 

mètode d’angulació amb AOA mesura o estima l’angle amb què arriba al node receptor (típicament, 

els nodes de referència; ja que els arrays d’antenes necessaris per a detectar l’AOA són cars) el senyal 

provinent del node emissor (típicament, el node a posicionar) i, posteriorment, en un segon pas utilitza 

aquests angles per a calcular la posició del node a posicionar. 

Els avantatges d’aquest mètode són: 

 Necessita pocs nodes de referència: per exemple, per a posicionar en 2D, tan sols necessita 2 

nodes de referència. 

 No requereix cap sincronització entre els rellotges dels nodes. 

Els desavantatges: 

 Requereix un hardware relativament gran, complex i car (antenes direccionals i arrays 

d’antenes). 

 L’exactitud del posicionament empitjora a mesura que augmenta la distància entre nodes; ja 

que, per un determinat AOA, a major distància entre nodes, major arc i, en conseqüència, 

menor resolució. 

2) Anàlisi de l’escenari o fingerprinting 

Aquest mètodes, abans d’arribar a la fase de producció (és a dir, a ser operatius), primer han de passar 

per una fase de calibració. És a dir, requereixen 2 fases o etapes temporals: 

 Primer, en una fase offline, d’aprenentatge o calibració, el sistema construeix i memoritza un 

mapa de l’escenari, típicament, amb l’ajuda d’un operador que manualment va ubicant el node 

a posicionar en una sèrie de posicions conegudes de l’escenari i permetent que els nodes de 

referència en recol·lectin una sèrie de mostres de paràmetres (fingerprints) relacionables amb 

la posició (per exemple, la potència amb què arriba als diferents nodes de referència un senyal 

provinent del node a posicionar). Si l’escenari no pateix cap modificació significativa, aquesta 

fase només s’haurà de passar una única vegada; és a dir, durant la resta de la vida del sistema 

en aquest escenari, no caldrà torna a passar-se la fase de calibració  

 Posteriorment, el sistema ja entrarà en la fase online o de producció, on estima la posició del 

node a posicionar mitjançant un algorisme de casat que compara les mesures online amb el 

mapa de fingerprints offline 

El principal repte d’aquests mètodes en entorns interior són la incorporació a l’escenari de qualsevol 

objecte (amb posterioritat a la fase de calibració) o el canvi d’ubicació de qualsevol dels diferents 

objectes que formin part de l’escenari; ja que, per culpa de la difracció, la reflexió i la dispersió que 

provoquen, en funció de la seva composició, mida, ubicació i orientació, poden tenir una afectació 
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major o menor, o fins i tot invalidar totalment, el mapa de fingerprints que el sistema va memoritzar 

en la fase de calibració. 

El component crucial dels sistemes de fingerprinting és l’algorisme de casat, ja que en determina tant 

la precisió i la latència. Hi ha 2 tipus d’algorismes: determinístics i probabilístics. 

2.1) Anàlisi de l’escenari amb mètodes determinístics: 

En els algorismes determinístics, la intensitat de senyal rebuda en una determinada ubicació ve 

caracteritzada per un valor escalar; per exemple, la mitjana de RSS rebuts (Received Signal Strength; 

‘intensitat del senyal rebut’) i s’utilitzen enfocaments no probabilístics per a estimar-ne la ubicació. 

Un dels algorismes determinístics més emprats és el NNSS (Nearest Neighbour in Signal Space; ‘veí 

més proper a l’espai de senyal’), que compara les els valors online de RSS amb els valors offline 

comparant la distància en l’espai de senyal (on, pel cas de WLAN, cada BSSID es tracta com una 

dimensió) i determina que la ubicació és la que minimitza aquesta distància. 

2.2) Anàlisi de l’escenari amb mètodes probabilístics 

Els algorismes probabilístics tenen en consideració tota la informació possible a l’hora de caracteritzar 

el RSS. De manera que incorporen informació addicional com, per exemple, historial de moviments. 

La caracterització de l RSS és un punt important pel que fa a la precisió perquè la intensitat del senyal 

rebuda en un determinat punt no és constant; si no que varia amb diversos factors com, per exemple, 

canvis de temperatura i els efectes de la propagació del senyal de radio en entorns interior. És per 

aquesta raó que, prendre un únic valor escalar de RSS descarta informació important. 

La majoria d’algorismes probabilístics utilitzen xarxes Bayesianes per a estimar la posició del node a 

posicionar. Aquestes es basen el principi simple de la regla de Bayes: la probabilitat de ser a una 

determinada ubicació, donada una determinada observació, és igual a la probabilitat d’observar 

aquesta mateixa observació a la mateixa ubicació havent-hi estat des del principi. Durant el procés de 

localització, la probabilitat de ser en una determinada ubicació es calcula utilitzant els fingerprints del 

mapa offline i la ubicació més probable es considera la posició estimada. 

3) Proximitat 

Aquests mètodes proporcionen un posicionament relatiu. Acostuma a dependre d’una densa xarxa de 

nodes de referència de posició coneguda. Quan un node a posicionar és detectat per un únic node de 

referència, s’estima que el node a posicionar es troba a la mateixa posició que el node de referència. 

Quan més d’un node de referència detecta un node a posicionar, s’estima que el node a posicionar es 

troba a la mateixa posició que el node de referència que rep una major RSS. 
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3. Prototip de localització 2-way TOA 

3.1. Arquitectura del prototip 

Figura 3-1. Prototip 2-way TOA fora de la carcassa 

 

El prototip 2-way TOA és un hardware dedicat a mesurar els RTT que triguen a viatjar per una xarxa 

WLAN determinades trames amb origen el propi prototip i destí un punt d’accés. 

Per complir amb la seva comesa, el prototip inicia un comptador tan bon punt detecta, mirant dins la 

seva targeta WLAN, que la trama adreçada al punt d’accés ha sortit del chipset implementador de la 

capa d’enllaç de dades cap al chipset implementador de la capa física. De la mateixa manera, atura el 

comptador tan bon punt detecta que la trama de resposta ACK originada al punt d’accés i adreçada al 

propi prototip ha arribat a la targeta WLAN del prototip i ha sortit del chipset implementador de la 

capa física cap al chipset implementador de la capa d’enllaç de dades. 

De manera que el prototip es pot utilitzar per a ranging
1
 basat en RTT i, en conseqüència, si s’utilitza 

conjuntament amb múltiples punts d’accés, es pot utilitzar en sistemes de localització mitjançant 

lateració basada en RTT. 

  

                                                      
1 Veure l’ap. 2, per a una breu introducció d’aquest i altres termes relacionats amb la localització.  

SITECOM WL-003  

FPGA Stratix Kit  

Conversor 

RS232/USB

B 
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Funcionalment, el prototip està format per 3 blocs:  

 Adaptador WLAN: estableix la comunicació amb el punt d’accés. Es tracta d’una targeta de 

la marca Sitecom, model WL-003, compatible amb l’estàndard 802.11b. El desenvolupador del 

prototip va escollir aquesta targeta perquè la circuiteria que hi implementa la capa física 

(nivell 1 OSI) i la capa d’enllaç de dades (nivell 2 OSI) està formada per dos chipsets 

independents; fet que permet interceptar les dades a nivell 2, punxant la comunicació entre 

ambdós chipsets, i, per tant, reduir l’error en el càlcul de RTT respecte a d’altres prototips que 

fan aquesta lectura de dades a nivells més alts de la capa OSI.  

 Mesurador de RTT: llegeix les trames enviades i rebudes per l’adaptador WLAN, detecta 

quines són pings i en computa el RTT. Es tracta d’una FPGA (Field Programmable Gate 

Array) de la marca Altera, el model Stratix, que, gràcies a la freqüència del rellotge que la 

governa i als PLLs que conté, permet realitzar la captura de les trames a una freqüència de 

176 MHz, així com el còmput de RTT en cicles de rellotge de 1/176 µs. En conseqüència, això 

permet un ranging amb una precisió de 3,5 m aproximadament, una xifra optimista; tenint en 

compte que existeixen FPGAs molt més potents al mercat que, probablement, permetrien 

arribar a una precisió de 1 m. Funcionalment, aquest bloc es pot dividir en 3 subblocs: 

o El comptador, que, a partir dels senyals de start i stop generats per els altres dos 

subblocs, calcula el RTT. 

o L’iniciador del comptador, que genera el senyal start que inicia el comptador. Per 

fer-ho, descodifica les trames de sortida (és a dir, les que crea i emet la targeta 

Sitecom WL-003 del prototip) i, quan detecta que es tracta d’un ping amb destí el punt 

d’accés, genera la start. Així mateix, aquest bloc inclou un filtre que permet que es 

generi el senyal start exclusivament quan detecta que la trama porta encapsulat un 

paquet ICMP. 

o L’aturador del comptador, que genera el senyal stop que atura el comptador. Per 

fer-ho, descodifica les trames d’entrada i genera el stop quan detecta que es tracta de 

la ACK que el punt d’accés ha generat en resposta a la trama del prototip. En aquest 

cas, també s’hi ha afegit un filtre per a tenir en compte exclusivament les trames 

corresponents a les respostes ACK amb l’adreça MAC del punt d’accés com a origen i 

l’adreça MAC de la targeta Sitecom WL-003 del prototip com a destí. 

 Conversor RS232-USB:  la comunicació amb la FPGA mitjançant el protocol RS232 és molt 

fàcil d’implementar. Fer la comunicació mitjançant USB seria més complexa i no aportaria 

res, ja que la velocitat del RS232 és més que suficient per al propòsit del prototip. Tot i així, el 

port sèrie no està disponible en la gran majoria d’ordinadors actuals, on tendeix a 

desaparèixer; en canvi, al USB li passa tot el contrari. D’aquí que la necessitat del conversor 

RS232/USB.  
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3.2. Treballs relacionats  

Al [1] Albert Neira, estudia i desenvolupa una solució per a un prototip i un sistema de localització 

mitjançant ranging basat en RTT que utilitza un enfocament basat en xarxes WLAN molt semblant al 

del 2-way TOA; però que, a diferència d’aquest, consisteix en una solució software. 

Similituds amb el sistema que utilitza el prototip hardware 2-way TOA 

Al igual que el 2-way TOA, el mètode emprat per aquesta solució software per a mesurar la distància 

entre el prototip i el punt d’accés és el RTT. Així mateix, no obté la distància directament, sinó que 

obté el RTT i, a partir d’ell, aconsegueix la distància. De manera que no depèn de sincronitzacions 

amb els rellotges d’altres aparells, ja que el RTT es calcula amb el rellotge del propi prototip: la forma 

que ambdós prototips tenen d’obtenir el RTT és iniciant un comptador en el moment que emeten la 

trama (capa 2 OSI) d’un ping i aturant-lo quan reben la corresponent trama de resposta ACK del punt 

d’accés.  

Diferències respecte al sistema que utilitza el prototip hardware 2-way TOA 

Certament, una solució software pot resultar menys costosa que una de hardware. D’altra banda, una 

solució software de posicionament mitjançant ranging basat en mesures de temps (per exemple, RTT, 

TOA, DTOA, etc.) presenta un handicap fonamental respecte a una de hardware: un major i més 

variable retard en la mesura del temps de propagació i, en conseqüència, un major error en l’estimació 

de les distàncies i, en última instància, de la posició. Motiu: al tractar-se d’una solució software, la 

detecció per part del prototip de la recepció de la trama ACK i, en conseqüència, el càlcul del temps de 

propagació queda a la mercè de la gestió d’interrupcions de la CPU del prototip. Si bé, cal dir que, 

amb la finalitat de minimitzar aquesta variabilitat, la solució software d’Albert Neira inclou una 

modificació al driver de la targeta WLAN del prototip que permet capturar els esdeveniments en el 

primer instant en que es rep la trama.  
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4. Sistema de mesures 

Figura 4-1. El sistema de mesures 

 

4.1. Arquitectura del sistema de mesures  

El sistema de mesures està format per els següents components
2
: 

 Prototip de localització 2-way TOA
3
 

 Netbook ASUS EeePC 

 Punts d’accés WLAN DWL-700AP (D-Link) i AIRONET 350 (Cisco) 

A la Figura 4-2 es mostra l’estructura del sistema amb les diferents connexions entre els seus 

components: 

  

                                                      
2 Veure datasheets als annexos. 

3 Veure l’apartat 3.1 per a la descripció de l’arquitectura del prototip. 

Netbook ASUS 

EeePC 

Prototip 2-way 

TOA 

Punt d’accés 

(CISCO 

AIRONET 350) 
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Figura 4-2. Arquitectura del sistema de mesures 

 

Es preveu que el punt d’accés sigui una de les principals
4
 fonts d’error del sistema de mesura estudiat 

en aquest PFC. De manera que, per a obtenir una caracterització més completa de l’error, es va decidir 

fer les campanyes de mesures per duplicat, per als routers amb punt d’accés de dos fabricants 

diferents: DWL-700AP (de D-Link) i AIRONET 350 (de Cisco). 

4.2. Escenaris de mesura 

Les mesures s’han pres en 2 escenaris: Exterior_LOS (davant de l’edifici C3 del Campus Nord) i 

Interior_LOS (als passadissos centrals de les plantes 2 dels edificis A2 i A3 del Campus Nord). 

Escenaris exterior i interior 

S’ha decidit estudiar el comportament de l’error tant en escenaris interiors com exteriors. En la tria de 

l’escenari exterior, s’ha procurat trobar un escenari més proper al cas ideal, en què la reflexió, 

l’atenuació, l’efecte guia d’ones, etc. fos menor. En canvi, amb l’escenari interior es pretén posar a 

                                                      
4 Veure ap. 4.4 per a la justificació de perquè es preveu que el AP sigui la principal font d’error del sistema de mesura. 
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prova el prototip en un entorn més habitual, on els reflexos i la propagació multicamí son molt 

presents. 

Els senyals multicamí són senyals que no es propaguen exclusivament a través del camí directe entre 

dos sensors, sinó també a través d’un o múltiples camins reflectits que provoquen interferències. 

Aquestes interferències poden ser destructives, si provoquen una atenuació del senyal, o constructives. 

A més, en sistemes de ranging basat en RTT o en TOA, com per exemple el del prototip subjecte 

d’estudi d’aquest PFC, aquests senyals poden afectar les mesures de tal manera que sembli que els 

sensors estan més allunyats del que realment estan i, en conseqüència, finalment, empitjorar la precisió 

en l'estimació de la posició. 

Escenaris LOS i NLOS 

Així mateix, s’ha decidit limitar l’estudi als escenaris LOS (Line-of-sight; és a dir, amb ‘visibilitat 

directa’ entre punt d’accés i prototip), ja que l’estudi de l’error en escenaris NLOS (Non-line-of-sight; 

és a dir, ‘sense visibilitat directa’ entre punt d’accés i prototip), per la seva diversitat, pluralitat i 

complexitat, supera l’abast del PFC. La Figura 4-3 mostra un exemple d’escenari LOS i un altre de 

NLOS. 

Figura 4-3. Exemple d'escenari LOS (esquerra) i NLOS (dreta) 

 

4.3. Dades a recollir  

Per a cada escenari i a diferents distàncies entre prototip i punt d’accés, es volen recollir mostres de 2 

observables: 

 RTT [en cicles de rellotge] 

 SIGNAL [en qualitat] 

A partir d’aquestes variables, es pot estimar el valor de les diferents distàncies i, comparant aquestes 

estimacions amb els valors coneguts d, es podrà caracteritzar l’error introduït pel sistema de mesura.  

Inicialment, es va decidir que les diferents distàncies entre prototip i punt d’accés fossin: 0 m, 1 m, 2 

m, 3 m, 6 m, 9 m, 12 m i 15 m. Així es va fer per als escenaris Exterior_LOS. 
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Posteriorment, es va decidir ampliar les distàncies tant com la cobertura i la sensibilitat del punt 

d’accés i el prototip ho permetessin. Per als nous escenaris, Interior_LOS, es va decidir que les 

distàncies de captura fossin: 0m, 1 m, 5 m i així successivament en increments de 5 m. Per a completar 

la campanya per als escenaris que ja s’havien estudiat anteriorment, Exterior_LOS, es va decidir partir 

de 15 m amb increments de 5 m. 

4.4. Metodologia seguida 

A grans trets, per a estudiar l’error de mesura que introdueix el sistema, s’ha fet una campanya de 

mesures per a cada una de les quatre combinacions dels 2 escenaris i els 2 punts d’accés― en què s’ha 

situat el punt d’accés i el prototip a diferents distàncies conegudes i s’han recollit les diferents mesures 

fetes pel prototip. 

Més concretament, la campanya de mesures ha consistit en repetir el següent procediment per a cada 

una de les distàncies d escollides a cada escenari: 

 Posar a la posició escollida la cadira que sustentarà el punt d’accés. Es mantindrà la mateixa 

posició al llarg de tota la campanya de mesures per a un mateix escenari. Aquesta posició es 

decideix pensant en aconseguir, dins les possibilitats dels mitjans de que es disposa 

―especialment la ubicació de la presa de corrent i la longitud de l'allargador―, realitzar la 

campanya en un tram d'escenari que: 

o Minimitzi la variabilitat de l'escenari per a les diferents distàncies d. 

o En el cas exterior, minimitzi l'efecte guia d'ones. 

 Amb l’ajuda d’una cinta mètrica, seguint la direcció del carreró o passadís on es fan les 

campanyes de mesura, i en un mateix sentit, posar la cadira que sustentarà netbook i prototip a 

una distància d de la cadira que sustentarà el punt d’accés. 

 Col·locar el punt d’accés sobre la seva cadira. Es mantindrà la mateixa posició i orientació 

sobre la cadira al llarg de tota la campanya. 

 Col·locar el netbook a la seva cadira i, al seu damunt, el prototip. Es mantindrà la mateixa 

posició i orientació sobre la cadira al llarg de tota la campanya. 

 Amb el prototip encara desconnectat
5
 del netbook, utilitzant l’aplicació inSSIDer

6
 i 

l’adaptador WLAN intern del netbook, comprovar que el canal 13 no es troba ocupat. 

 Connectar el prototip al netbook. 

                                                      
5 Ja que, utilitzant l’adaptador del prototip, cap de les aplicacions d’auditoria WLAN que s’han provat  ha aconseguit efectuar  l’escanneig de 

canals. 

6 Durant la realització d’aquest PFC, no s’ha aconseguit aquesta funcionalitat amb NetStumbler.  
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 Deshabilitar l’adaptador WLAN intern del netbook. 

 Esperar a que el prototip s’associï al punt d’accés. 

 Accedir al web de gestió del punt d’accés i comprovar que el seu filtre d’adreces MAC està 

configurat per a permetre exclusivament l’associació amb el prototip. 

 Executar NetStumbler i comprovar que està correctament configurat
7
. Accedir a Device i 

seleccionar l’adaptador WLAN del prototip.. 

 Executar Termite i comprovar que està correctament configurat
8
. 

 Iniciar la captura amb NetStumbler. 

 Executar el script que llança pings contínuament cap al punt d’accés. 

 Esperar 2 hores. 

 Exportar a un arxiu i guardar els resultats capturats per Termite (RTT) i NetStumbler 

(SIGNAL). 

La captura per a cada una de les distàncies ha durat aproximadament unes 2 hores i no s’ha fet més de 

2 captures per dia. En haver-se de repetir tantes vegades com distàncies, punts d’accés i escenaris, la 

campanya completa s’ha dilatat diversos mesos. 

                                                      
7 A Network Stumbler Options, fixar Scan Speed al seu valor mínim. 

8 A Port configuration: 

Baud rate:  576000 
Data bits: 8 

Stop bits: 1 

Parity: none 
Flow control: none 

A Transmitted text: 

Local echo 

A Received text: 

Log to:  <Nom de l’arxiu on salvar les dades capturades per Termite> 
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5. Resultats 

5.1. Dades a analitzar 

Tal i com s’ha descrit a l’apartat anterior, el conjunt de dades recollides amb la campanya consisteix 

en un seguit d’arxius: 2 (RTT i RSS) per cada distància, escenari i punt d’accés. Cada un d’aquests 

arxius conté un vector amb les mostres recollides. 

Finalment, per a poder-ne extreure conclusions, cada un d’aquests vectors de mostres recollides, un 

per un, s’haurà de processar amb l’ajuda de MATLAB i 2 funcions, process_measurements i 

confinterv, una vegada per cada longitud de slice (és a dir, ‘rodanxes’ o ‘talls’). A continuació, es 

descriuen les funcions i s’explica la finalitat de dividir la captura en slices. 

La funció process_measurements 

Aquest és la funció principal que, en diverses ocasions, crida a l’altra, confinterv. Com es pot 

comprovar en el codi de la funció (Figura 5-6), aquesta té 9 arguments: 

 a: és un vector que conté les mostres de RTT o RSS d’una determinada distància i escenari. 

 id_str: és una cadena de caràcters que la funció utilitzarà per a anomenar els diferents arxius 

de sortida. 

 metric: és una cadena de caràcters que indica quin és l’observable que s’està processant; en el 

nostre cas, hem utilitzat "RTT" o "SIGNAL". 

 units: és una cadena de caràcters que indica quines són les unitats de l’observable. 

 axis_label: és una cadena de caràcters que la funció utilitzarà per a etiquetar les abscisses de 

les gràfiques de sortida. 

 ss (opcional): és un valor numèric que indica la longitud dels slice (és a dir, ‘rodanxes’ o 

‘talls’) en cas que es vulgui dividir el vector a. Dividint la mostra a, es pot caracteritzar l’error 

del sistema per a mostres més petites; es a dir, per exemple, per a mostrejos més curts. 

Aquesta informació resulta d’interès en tant que, si es comprovés que, per a obtenir un 

ranging acceptable, cal mostrejar durant molta estona, això limitaria la latència del sistema de 

localització que s’implementés amb el prototip. 

 conf: és el nivell de confiança amb què es vol calcular l’interval de confiança. En el nostre 

cas, s’ha fixat a 0,95. 

 resultdir: és el camí i directori on es desaran els arxius de sortida. 

 AP: és una cadena de caràcters que identifica quin és el punt d’accés que s’ha utilitzat en la 

mostra que s’està processant. En el nostre cas, pot prendre 2 possibles valors: "CISCO" o 

"DLINK". La funció necessita aquest argument a l’hora d’aplicar el filtrat a 100 metres, que 
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és diferent segons el punt d’accés. A continuació, en l’enumeració d’arxius de sortida, 

s’expliquen amb més detall els filtrats. 

Com a sortida, la funció process_measurements genera 1 arxiu de text i 4 gràfiques: 

 results_for_<refname>_con_slices_de_<ss>.txt: conté la mitjana (mean), la mediana 

(median), els respectius intervals de confiança (IC), la desviació estàndard (Std), el valor 

mínim (Min) i el màxim (Max) per al vector original sense filtrar, per al filtrat segons el 30% 

de la mediana (30% of the median), per al filtrat segons el mínim de la mediana (median-min) 

i, finalment, per al filtrat a 100 metres (within-100m). En aquest punt, convé parlar sobre els 

filtrats: 

Filtrat segons el 30 % de la mediana: 

Al codi, s’implementa mitjançant: 

b = a(a>md_a*0.7 & a<md_a*1.3); on md_a és la mediana de a 

De manera que només deixa els valors del vector de mostres original a que cauen dins 

l’interval [70% de la mediana de a, 130% de la mediana de a]; és a dir, un 30% per sota i per 

sobre de la mediana de a. 

Filtrat segons el mínim de la mediana: 

Al codi, s’implementa mitjançant: 

c = a(a>md_a-min_a & a<2*md_a-min_a); on min_a és el valor més petit del vector a 

De manera que només deixa els valors del vector de mostres original a que cauen dins 

l’interval [mediana(a)-mínim(a), mediana(a)+2·mínim(a)]. És més restrictiu que el filtrat 

segons el 30% de la mediana. 

Filtrat a 100 metres: 

Al codi, s’implementa mitjançant: 

d = a(a>=26431 & a<=26548); per al cas Cisco, i 

e = a(a>=26979 & a<=27096); per al cas D-Link 

En ambdós casos, els filtres només deixen els valors del vector de mostres original a que 

cauen dins l’interval [valor positiu més petit de a, valor de RTT que s’esperaria si el prototip 

estigués situat a 100 mestres del punt d’accés]. En un primer moment, aquest filtrat no existia; 

però es va afegir després de comprovar que els anteriors filtrats, segons el 30% de la mediana 

i segons el mínim de la mediana, no eren capaços d’eliminar la gran quantitat d’outliers
9
 que 

                                                      
9 Una observació o dada atípica, un valor que difereix tan àmpliament de la resta de dades observades que apuntaria a la comissió d'un 

possible error. 
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𝑅𝑇𝑇 𝑑 = 100 𝑚 𝐶𝐼𝑆𝐶𝑂 =

𝟐𝟔𝟓𝟒𝟖 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔  

𝑅𝑇𝑇 𝑑 = 100 𝑚 𝐷𝐿𝐼𝑁𝐾 =

𝟐𝟕𝟎𝟗𝟔 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔  

contenen les mostres dels vectors originals. Per a obtenir els valors límit del filtrat a 100 

metres, s’ha fet el següent: 

𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑐 ·  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑚 í𝑛𝑖𝑚   

𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 =
𝑅𝑇𝑇

2
·

1

𝑓𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝
=

𝑅𝑇𝑇

2
·

1

176 𝑀𝐻𝑧
 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑚 í𝑛𝑖𝑚𝐶𝐼𝑆 𝐶𝑂 =
𝑅𝑇𝑇𝑚 í𝑛𝑖𝑚𝐶𝐼𝑆𝐶𝑂

2
·

1

176 𝑀𝐻𝑧
=

26431 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠

2
·

1

176 𝑀𝐻𝑧
 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑚 í𝑛𝑖𝑚𝐷𝐿𝐼𝑁𝐾 =
𝑅𝑇𝑇𝑚 í𝑛𝑖𝑚𝐷𝐿𝐼𝑁𝐾

2
·

1

176 𝑀𝐻𝑧
=

26979 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠

2
·

1

176 𝑀𝐻𝑧
 

On tempsmínimCISCO és el menor RTT, convertit a temps, observat a 0 metres amb el punt 

d’accés Cisco. De la mateixa manera, tempsmínimDLINK és el menor RTT, convertit a temps, 

observat a 0 metres amb el punt d’accés D-Link . Hem pogut fer la conversió de RTT a temps 

perquè coneixem la freqüència del rellotge de la FPGA del prototip. En resum: sabem que, per 

la pròpia limitació de  l’estàndard 802.11, la distància entre prototip i punt d’accés no arribarà 

a 100 metres; de manera que hem establert un valor de RTT màxim esperable a 100 metres 

calibrant amb el RTT observat a 0 metres, que (en ser 0 la distància entre prototip i punt 

d’accés) es pot considerar que es deu exclusivament al temps de processat del punt d’accés i 

no està afectat per cap temps de propagació. 

Figura 5-1. Exemple results_for_Exterior_LoS_CISCO_0m_RTT_con_slices_de_1000.txt 

Mean: 103925.9004 
Median: 26576.0000 
Mean (IC with slices of 1000): [-33923.1092, 250043.6835] 
Median (IC with slices of 1000): [26573.4924, 26578.1440] 
Std: 8012297.5330 
Min: 26431.0000 
Max: 862635591.0000 
 
Mean (30% of the median): 26619.2587 
Median (30% of the median): 26573.0000 
Mean (30% of the mean, IC with slices of 1000): [26615.3945, 26624.6655] 
Median (30% of the mean, IC with slices of 1000): [26571.5800, 26575.6018] 
Std (30% of the median): 267.4092 
Min (30% of the median): 26431.0000 
Max (30% of the median): 29055.0000 
 
Mean (median-min): 26577.1671 
Median (median-min): 26566.0000 
Mean (median-min, IC with slices of 1000): [26575.3745, 26578.8231] 
Median (median-min, IC with slices of 1000): [26562.8108, 26566.9892] 
Std (median-min): 69.5524 
Min (median-min): 26431.0000 
Max (median-min): 26720.0000 
 
Mean (within-100m-Cisco): 26511.0113 
Median (within-100m-Cisco): 26513.0000 
Mean (within-100m-Cisco, IC with slices of 1000): [26509.8956, 26512.1974] 
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Median (within-100m-Cisco, IC with slices of 1000): [26511.4619, 26515.5381] 
Std (within-100m-Cisco): 24.5911 
Min (within-100m-Cisco): 26431.0000 
Max (within-100m-Cisco): 26548.0000 

 

 results_for_<refname>_30%_median_con_slices_de_<ss>.png: mostra la densitat de 

probabilitat per a la mostra filtrada segons el 30% de la mediana. 

Figura 5-2. Exemple results_for_Exterior_LoS_CISCO_0m_RTT_30%_median_ con_slices_de_1000.png 

 

 results_for_<refname>_median-min_con_slices_de_<ss>.png: mostra la densitat de 

probabilitat per a la mostra filtrada segons el 30% de la mediana. 

Figura 5-3. Exemple results_for_Exterior_LoS_CISCO_0m_RTT_median-min_con_slices_de_1000.png 
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 results_for_<refname>_stability_of_the_mean_of_the_<metric>_<units>_raw_con_slices_ 

de_<ss>.png: mostra la mitjana de RTT per a cada un dels slices. Permet fer-se una idea de la 

variabilitat o l’estabilitat. 

Figura 5-4. results_for_Exterior_LoS_CISCO_0m_RTT_stability_of_ 
the_mean_of_the_RTT_(clocks)_raw_con_slices_de_1000.png 

 

 results_for_<refname>_stability_of_the_median_of_the_<metric>_<units>_raw_con_ 

slices_de_<ss>.png: mostra la mediana de RTT per a cada un dels slices. 

Figura 5-5. results_for_Exterior_LoS_CISCO_0m_RTT_stability_of_ 
the_median_of_the_RTT_(clocks)_raw_con_slices_de_1000.png 
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Figura 5-6. Codi de la funció process_measurements 

function process_measurements(a, id_str, metric, units, axis_x_label, ss, conf, resultdir, AP) 
% a is the vector that contains the samples 
% id_str is the string that identifies the reported result 
% metric is the metric to be analized (e.g. RTT, signal strength, etc.) 
% units are the units of the metric (e.g. clocks in the case of the RTT, quality in the case of signal strength, 

etc.) 
% axis_x_label is the label for the "x" axis in the figures being saved 
% ss is the size of in which the RTT vector is split for confidence interval (300 - 500 are typical sizes) 
% conf is the percentage of confidence (0.95 is the reference) 
% resultdir is the folder where the resulting files are to be dumped in. 
% AP can be either 'CISCO' or 'DLINK' depending on the AP that has been used to collect the data in  
 vector a. 
 
fs = 16;    % fontsize 
refname = ['results_for_' id_str];  % reference name 
strss = mat2str(ss); 
a = a(a>=0); 
md_a = median(a); % computing the median 
min_a = min(a); % minimum value of the vector 
b = a(a>md_a*0.7 & a<md_a*1.3); % First approach for ranging estimation: b contains the samples that are 

inside [0.7*median(a), 1.3*median(a)], i.e. a 30% arround the median of a. 
c = a(a>md_a-min_a & a<2*md_a-min_a); % Second approach for ranging estimation: c contains the 

samples of a that are inside [median(a)-minimum(a), median(a)+2*minimum(a). 
d = a(a>=26431 & a<=26548); % Third approach for ranging estimation: d contains the samples of a that are 

inside [smallest positive value collected at 0 metres, expected value at 100 metres knowing the prototype's 
clock rate is 176 MHz] for the measures taken with the Cisco access point; i.e. the values expected taking 
into account that samples have been taken no further than 100 metres away from the access point. 

e = a(a>=26979 & a<=27096); % Third approach for ranging estimation: d contains the samples of a that are 
inside [smallest positive value collected at 0 metres, expected value at 100 metres knowing the prototype's 
clock rate is 176 MHz] for the measures taken with the DLINK access point; i.e. the values expected taking 
into account that samples have been taken no further than 100 metres away from the access point. 

 
% Computing, drawing and saving the estimation of the probability density funcion (pdf) of b 
ksdensity(b); 
xlabel(gca, axis_x_label, 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
ylabel(gca, 'Probability density', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
title('pdf of the RTT (30% of the median)', 'fontsize', fs); 
saveas(gcf, [resultdir refname '_30%_median_con_slices_de_' strss '.png'], 'png'); 
 
% Computing, drawing and saving the estimation of the probability density funcion (pdf) of c 
try 
ksdensity(c); 
catch e 
    e=e; 
end 
 
xlabel(gca, axis_x_label, 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
ylabel(gca, 'Probability density', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
title('pdf of the RTT (median-min)', 'fontsize', fs); 
saveas(gcf, [resultdir refname '_median-min_con_slices_de_' strss '.png'], 'png'); 
 
fid = fopen( [resultdir refname '_con_slices_de_' strss '.txt'], 'w'); 
 
%***************** 
fprintf(fid, 'Mean: %2.4f\n', mean(a)); % Saving the mean of a. 
fprintf(fid, 'Median: %2.4f\n', md_a); % Saving the median of a. 
 
%******* ANALYSIS WITH THE ORIGINAL VECTOR ********** 
[m, interv_m, mv, md, interv_md, mdv] = confinterv(a, ss, conf); % Chopping the vector a into slices and 

computing the confidence interval of the average according to these subvectors 
 
% Drawing and saving the average of each slice 
plot(mv);  
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xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
ylabel(gca, ['Mean of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
title(['Stability of the average of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_mean_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_' strss 

'.png'], 'png'); 
 
% Drawing and saving the median of each slice 
plot(mdv);  
xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
ylabel(gca, ['Median of the median of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
title(['Stability of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_median_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_' 

strss '.png'], 'png'); 
 
% Saving the scalar data  
fprintf(fid, 'Mean (IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, m - interv_m, m + interv_m); % Confidence 

interval for the average of the mean of the sliced-vector  
fprintf(fid, 'Median (IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, md - interv_md, md + interv_md); % Conf. 

interval for the average of the median of the sliced-vector 
fprintf(fid, 'Std: %2.4f\n', std(a)); % Standard deviation of the original vector 
fprintf(fid, 'Min: %2.4f\n', min_a); % Minimum value of the original vector 
fprintf(fid, 'Max: %2.4f\n\n', max(a)); % Maximum value of the original vector 
 
%****** ANALYSIS WITH THE FIRST FILTERING APPROACH *********** 
fprintf(fid, 'Mean (30%% of the median): %2.4f\n', mean(b)); % Computation of the mean of the vector b 
fprintf(fid, 'Median (30%% of the median): %2.4f\n', median(b)); % Computation of the median of the vector b 
 
[m, interv_m, mv, md, interv_md, mdv] = confinterv(b, ss, conf); % Chopping the vector b into slices and 

computing the confidence interval of the average according to these subvectors 
 
% Drawing and saving the average of each slice 
plot(mv);   
xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
ylabel(gca, ['Mean of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
title(['Stability of the average of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_mean_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_' strss 

'.png'], 'png'); 
 
% Drawing and saving the median of each slice 
plot(mdv); 
xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
ylabel(gca, ['Median of the median of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
title(['Stability of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_median_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_' 

strss '.png'], 'png'); 
 
fprintf(fid, 'Mean (30%% of the mean, IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, m - interv_m, m + 

interv_m); % Confidence interval for the average of the mean of the sliced-vector  
fprintf(fid, 'Median (30%% of the mean, IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, md - interv_md, md + 

interv_md); % Confidence interval for the average of the median of the sliced-vector 
fprintf(fid, 'Std (30%% of the median): %2.4f\n', std(b)); % Standard deviation of the original vector 
fprintf(fid, 'Min (30%% of the median): %2.4f\n', min(b)); % Minimum value of the original vector 
fprintf(fid, 'Max (30%% of the median): %2.4f\n\n', max(b)); % Maximum value of the original vector 
 
%****** ANALYSIS WITH THE SECOND FILTERING APPROACH *********** 
fprintf(fid, 'Mean (median-min): %2.4f\n', mean(c)); % Computation of the mean of the vector c 
fprintf(fid, 'Median (median-min): %2.4f\n', median(c)); % Computation of the median of the vector c 
 
[m, interv_m, mv, md, interv_md, mdv] = confinterv(c, ss, conf); % Chopping the vector c into slices and 

computing the confidence interval of the average according to these subvectors 
 
% Drawing and saving the average of each slice 
plot(mv); 
xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
ylabel(gca, ['Mean of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
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title(['Stability of the average of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_mean_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_' strss 

'.png'], 'png'); 
 
% Drawing and saving the median of each slice 
plot(mdv); 
xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
ylabel(gca, ['Median of the median of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
title(['Stability of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_median_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_' 

strss '.png'], 'png'); 
 
fprintf(fid, 'Mean (median-min, IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, m - interv_m, m + interv_m);        

% Confidence interval for the average of the mean of the sliced-vector  
fprintf(fid, 'Median (median-min, IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, md - interv_md, md + interv_md); 

% Confidence interval for the average of the median of the sliced-vector 
fprintf(fid, 'Std (median-min): %2.4f\n', std(c)); % Standard deviation of the original vector 
fprintf(fid, 'Min (median-min): %2.4f\n', min(c)); % Minimum value of the original vector 
fprintf(fid, 'Max (median-min): %2.4f\n\n', max(c)); % Maximum value of the original vector 
 
 
%**** ANALYSIS WITH THE THIRD FILTERING APPROACH FOR THE CISCO ACCESS POINT **** 
if AP == 'CISCO' 
      fprintf(fid, 'Mean (within-100m-Cisco): %2.4f\n', mean(d)); % Computation of the mean of the vector d 
      fprintf(fid, 'Median (within-100m-Cisco): %2.4f\n', median(d)); % Computation of the median of the   
  vector d. 
       
      [m, interv_m, mv, md, interv_md, mdv] = confinterv(d, ss, conf); % Chopping the vector d into slices and  
  computing the confidence interval of the average according to these subvectors 
       
      % Drawing and saving the average of each slice 
      plot(mv); 
      xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
      ylabel(gca, ['Mean of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
      title(['Stability of the average of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
      saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_mean_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_'  
  strss '.png'], 'png'); 
       
      % Drawing and saving the median of each slice 
      plot(mdv); 
      xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
      ylabel(gca, ['Median of the median of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
      title(['Stability of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
      saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_median_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_'  
  strss '.png'], 'png'); 
       
      fprintf(fid, 'Mean (within-100m-Cisco, IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, m - interv_m, m +  
  interv_m); % Confidence interval for the average of the mean of the sliced-vector  
      fprintf(fid, 'Median (within-100m-Cisco, IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, md - interv_md, md +  
  interv_md); % Confidence interval for the average of the median of the sliced-vector 
      fprintf(fid, 'Std (within-100m-Cisco): %2.4f\n', std(d)); % Standard deviation of the original vector 
      fprintf(fid, 'Min (within-100m-Cisco): %2.4f\n', min(d)); % Minimum value of the original vector 
      fprintf(fid, 'Max (within-100m-Cisco): %2.4f\n\n', max(d));% Maximum value of the original vector 
 
%***** ANALYSIS WITH THE THIRD FILTERING APPROACH FOR THE DLINK ACCESS POINT ***** 
elseif AP == 'DLINK' 
      fprintf(fid, 'Mean (within-100m-Dlink): %2.4f\n', mean(e)); % Computation of the mean of the vector e 
      fprintf(fid, 'Median (within-100m-Dlink): %2.4f\n', median(e)); % Computation of the median of the  
  vector e. 
       
      [m, interv_m, mv, md, interv_md, mdv] = confinterv(e, ss, conf); % Chopping the vector e into slices and  
  computing the confidence interval of the average according to these subvectors 
       
      % Drawing and saving the average of each slice 
      plot(mv); 
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      xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
      ylabel(gca, ['Mean of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
      title(['Stability of the average of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
      saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_mean_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_'  
  strss '.png'], 'png'); 
       
      % Drawing and saving the median of each slice 
      plot(mdv); 
      xlabel(gca, 'Realization', 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
      ylabel(gca, ['Median of the median of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs,'fontweight','b'); 
      title(['Stability of the ' metric ' (' units ')'], 'fontsize', fs); 
      saveas(gcf, [resultdir refname '_stability_of_the_median_of_the_' metric '_(' units ')_raw_con_slices_de_'  
  strss '.png'], 'png'); 
       
      fprintf(fid, 'Mean (within-100m-Dlink, IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, m - interv_m, m +  
  interv_m); % Confidence interval for the average of the mean of the sliced-vector  
      fprintf(fid, 'Median (within-100m-Dlink, IC with slices of %d): [%2.4f, %2.4f]\n', ss, md - interv_md, md +  
  interv_md); % Confidence interval for the average of the median of the sliced-vector 
      fprintf(fid, 'Std (within-100m-Dlink): %2.4f\n', std(e)); % Standard deviation of the original vector 
      fprintf(fid, 'Min (within-100m-Dlink): %2.4f\n', min(e)); % Minimum value of the original vector 
      fprintf(fid, 'Max (within-100m-Dlink): %2.4f\n\n', max(e));% Maximum value of the original vector 
       
end 
 
fclose(fid); 

 

La funció confinterv 

Dins la funció process_measurements (Figura 5-6), s’invoca en diverses ocasions la funció confinterv, 

que calcula, entre d’altres paràmetres, els intervals de confiança dels vectors de mostres, quan es 

divideixen en slices de mida ss, amb un nivell de confiança conf.  

Figura 5-7. Codi de la funció confinterv 

function [m, interv_m, mv, md, interv_md, mdv] = confinterv(a, ss, conf) 
% confinterv(a, ss, conf) computes the confidence interval of the "a" vector, when it is chopped in slices of 

length "ss", with a confidence value of "conf". 
 
% a is the vector of samples  
% ss is the length of the slice (e.g. 300) 
% conf is the confidence of the interval (e.g. 0.95) 
 
% na=floor(length(a)/ss); % number of slices 
% za=reshape(a(1:na*ss), ss, na); % resizing the vector into a matrix of subvectors [ss x na] 
  
% mdv = median(za); % vector with the median of each slice 
% lmdv = length(mdv); % Length of the vector with the median of the slices 
% t_md = tinv(conf,lmdv-1); % t-student of "lmdv-1" degrees of freedom at the "conf" percentage of 

probability 
% interv_md = t_md*std(mdv)/sqrt(lmdv); % Computation of the confidence interval for the average median 
% md = mean(mdv); % Mean of the medians 
 
% mv = mean(za); % vector with the mean of each slice 
% lmv = length(mv); % Length of the vector with the mean of the slices 
% t = tinv(conf,lmv-1); % t-student of "lmv-1" degrees of freedom at the "conf" percentage of probability 
% interv_m = t*std(mv)/sqrt(lmv); % Computation of the confidence interval for the average mean 
% m = mean(mv); % Mean of the means 
 
if (isempty(ss) || ss >= length(a)) 
    mdv = a; 
    mv = a; 
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    lmdv = 1; 
    lmv = 1; 
else  
    na=floor(length(a)/ss); 
    za=reshape(a(1:na*ss), ss, na); 
    mdv = median(za); 
    mv = mean(za); 
    lmdv = length(mdv); 
    lmv = length(mv); 
end 
     
    t_md = tinv(conf,lmdv-1); 
    interv_md = t_md*std(mdv)/sqrt(lmdv); 
    md = mean(mdv); 
 
    t = tinv(conf,lmv-1); 
    interv_m = t*std(mv)/sqrt(lmv); 

    m = mean(mv); 
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5.2. Comportament del RTT 

En aquest apartat, es representa les mitjanes, les medianes i els respectius intervals de confiança 

obtinguts amb el processat de l’apartat anterior. 

Val a dir que, en cap dels escenaris s'ha aconseguit recollir mostres més enllà dels 45 metres, ja que, a 

partir d'aquesta distància, el prototip perdia la connectivitat amb el punt d'accés. 

5.2.1. Escenari: Exterior, Cisco 

En totes les anàlisis d’aquest apartat, s’observa que la tendència de RTT és creixent; tal i com cabia 

esperar, ja que el temps necessari per a viatjar entre nodes augmenta amb la distància. 

Pel que fa a l’impacte que han tingut les diferents mides de slices en les anàlisis: en la majoria de 

distàncies, sembla que les diferents mides de slices no han afectat significativament els resultats; però 

a 35 metres, l’"Anàlisi amb slices de 100 mostres", en combinació amb els 2 primers filtrats, segons el 

30% de la mediana i segons el mínim de la mediana, menys restrictius, han permès resultats clarament 

aberrants. De la mateixa forma, però en aquest cas per a totes les mides de slices, aquest mateixos 2 

filtrats han permès resultats aberrants per a 30 metres. De manera que, no ha estat la mida dels slices la 

que ha tingut tant d’impacte, sinó els filtrats. 

Finalment, les anàlisis amb el 3r. filtrat, a 100 metres, (veure Taula 5-1), que és el més restrictiu, 

posaran de manifest que la tria de la ubicació per a l’escenari exterior no ha estat gaire adequada; ja 

que amb l’escenari exterior es pretenia estudiar el prototip en un entorn més proper al cas ideal, en què 

la reflexió, l’atenuació, l’efecte guia d’ones, etc. fos petit. 

1) Anàlisi amb slices de 1000 mostres 

En aquest cas, no s’ha pogut calcular la mitjana ni la mediana per a 35 metres; ja que la captura a 

aquesta distància conté tants outliers que, un cop aplicats el filtrats, la quantitat de mostres restant no 

arriba a 2000, és a dir que no omple 2 slices. 

La distància dels valors estimats respecte a la regressió lineal ha anat creixent amb la distància de 

separació entre transmissor i receptor. Una possible causa d’aquest error és el valor de RTT a 30 

metres, que ha provocat un increment considerable en el pendent de la regressió lineal. A 30 metres, 

RTT és molt més gran que el valor per a qualsevol altra distància, inclús per a distàncies majors. 

Aquest valor ha afectat més greument a l’anàlisi amb el filtrat menys restrictiu, segons el 30% de la 

mediana, on l’error a 30 metres ha arribat a ser aproximadament de 1700 cicles de rellotge; mentre que 

per l’altre filtrat, segons el mínim de la mediana, l’error a 30 metres ha estat d’uns 30 cicles de 

rellotge. 

El "Escenari: Exterior, D-LINK" (apartat 5.2.2) també presenta valors destacats de RTT per a 30 

metres. No obstant, les captures amb el punt d’accés Cisco i amb el punt d’accés D-Link es van fer 

exactament en els mateixos escenaris, ubicacions i posicions, però força distanciades en el temps i en 

dies i hores diferents (la captura exterior Cisco a 30 metres es va fer el 26/01/2011, 17:00-19:00; 

mentre que la captura exterior D-Link a 30 metres es va fer el 28/04/2010, 15:30-17:30). De manera 

que sembla raonable pensar que aquests valors de RTT són deguts a alguna característica de l’escenari 

com, per exemple, alguna altra xarxa interferent o algun element que provoca algun tipus de reflexió 
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als 30 metres. Tal i com es pot veure més endavant, les captures per l’"Escenari: Interior, Cisco" 

(apartat 5.2.3) i l’"Escenari: Interior, D-LINK" (apartat 5.2.4) no presenten valors destacats de RTT 

a 30 metres, fet que sembla confirmar que el causant per als casos exteriors ha estat el propi escenari. 

 

  

26500,0000

26700,0000

26900,0000

27100,0000

27300,0000

27500,0000

27700,0000

27900,0000

28100,0000

28300,0000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

M
it

ja
n

a 
d

e
 c

ic
le

s 
d

e
 r

e
llo

tg
e

 [
cl

o
ck

s]

Distància entre AP i prototip [m]

Mitjana i IC pel cas: RTT, Exterior, Cisco, amb slices de 1000 mostres i 
filtrant segons el 30% de la mediana

Màxim de la mitjana d'ICs Mitjana

Mínim de la mitjana d'ICs Regressió lineal de la Mitjana

26560,0000

26580,0000

26600,0000

26620,0000

26640,0000

26660,0000

26680,0000

26700,0000

26720,0000

26740,0000

26760,0000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

M
e

d
ia

n
a 

d
e

 c
ic

le
s 

d
e

 r
e

llo
tg

e
 [

cl
o

ck
s]

Distància entre AP i prototip [m]

Mediana i IC pel cas: RTT, Exterior, Cisco, amb slices de 1000 mostres i 
filtrant segons el 30% de la mediana

Màxim de la mediana d'ICs Mediana

Mínim de la mediana d'ICs Regressió lineal de la Mediana



   

Pàg. 30  Memòria 

 

 

 

  

26500,0000

27500,0000

28500,0000

29500,0000

30500,0000

31500,0000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

M
it

ja
n

a 
d

e
 c

ic
le

s 
d

e
 r

e
llo

tg
e

 [
cl

o
ck

s]

Distància entre AP i prototip [m]

Mitjana i IC pel cas: RTT, Exterior, Cisco, amb slices de 1000 mostres i 
filtrant segons el mínim de la mediana

Màxim de la mitjana d'ICs Mitjana

Mínim de la mitjana d'ICs Regressió lineal de la Mitjana

26500,0000

27000,0000

27500,0000

28000,0000

28500,0000

29000,0000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45M
e

d
ia

n
a 

d
e

 c
ic

le
s 

d
e

 r
e

llo
tg

e
 [

cl
o

ck
s]

Distància entre AP i prototip [m]

Mediana i IC pel cas: RTT, Exterior, Cisco, amb slices de 1000 mostres i 
filtrant segons el mínim de la mediana

Màxim de la mediana d'ICs Mediana

Mínim de la mediana d'ICs Regressió lineal de la Mediana



Caracterització de l’error introduït per un sistema de  

mesura de distàncies basat en WLAN 802.11b  Pàg. 31 

 

Figura 5-8. Davant de l’edifici C3 del Campus Nord: el 
AP i, en la posició de 1 metre, el prototip (ambdós en 

primer pla); a uns 35 metres, la font metàl·lica (fons). 

2) Anàlisi amb slices de 100 mostres 

En les 2 primeres anàlisis d’aquest apartat, els filtrats, segons el 30 % de la mitjana, són menys 

restrictius i, en conseqüència, els valors a 35 metres sí s’han pogut representar; ja que, tot i els outliers 

que contenien les captures, la quantitat de mostres que han sobreviscut als filtrats han arribat a 200, és 

a dir que han permès emplenar  un mínim de 2 slices. En canvi, en les 2 anàlisis restants d’aquest 

apartat, el filtrat, segons el mínim de la mediana, és més restrictiu i, els valors de RTT a 35 metres que 

han sobreviscut al filtrat no han permès emplenar 2 slices. 

La distància dels valors estimats respecte a la regressió lineal ha anat creixent amb la distància de 

separació entre transmissor i receptor. En aquests 4 casos, les causes d’aquest error són els valors de 

RTT a 30 i 35 metres, que han provocat un increment considerable en el pendent de la regressió lineal. 

A 30 metres, RTT té un valor molt proper al que prenia per als 4 casos anteriors amb slices de 1000 

mostres. Tot i així, la situació és molt més greu per a 35 metres, on RTT pren un valor de l’ordre de 

40.000 cicles de rellotge per sobre del de 30 metres. 

El cas "Escenari: Exterior, D-LINK" (apartat 

5.2.2) també presenta valors destacats de RTT 

per a 30 i 35 metres. No obstant, les captures 

amb el punt d’accés Cisco i amb el punt 

d’accés D-Link es van fer exactament en els 

mateixos escenaris, ubicacions i posicions, 

però força distanciades en el temps i en dies i 

hores diferents (la captura exterior Cisco a 30 

metres es va fer el 26/01/2011, 17:00-19:00; 

mentre que la captura exterior D-Link a 30 

metres es va fer el 28/04/2010, 15:30-17:30). 

De manera que sembla raonable pensar que 

aquests valors de RTT són deguts a alguna 

característica de l’escenari com, per exemple, 

alguna altra xarxa interferent o algun element 

que provoca algun tipus de reflexió als 30 

metres. Tal i com es pot veure més endavant, 

les captures per l’"Escenari: Interior, Cisco" 

(apartat 5.2.3) i l’"Escenari: Interior, D-

LINK" (apartat 5.2.4) no presenten valors 

destacats de RTT a 30 metres, fet que sembla 

confirmar que el causant per als casos exteriors 

ha estat el propi escenari. Com es pot veure a 

la Figura 5-9, un element que té molt 

d’impacte sobre al model de propagació és una 

font metàl·lica que queda justa al costat dels 35 

metres. 

A més de la gran quantitat d’outliers, a 35 metres la interferència provocada per l’escenari ha tingut un 

efecte negatiu addicional: ha causat nombroses pèrdues de connectivitat entre emissor i receptor i, en 

conseqüència, tal i com es pot veure a la Taula 5-1, el total de mostres capturades a 35 metres (2468 

Figura 5-9. Davant de l’edifici C4 del Campus Nord: la 
font metàl·lica (primer pla) i el prototip en la posició de 

40 metres. 
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mostres) és molt menor al de la resta de distàncies (~11.000 mostres). En calcular la mitjana amb 

menys mostres, els efectes negatius que provoquen els outliers afecten molt més en el valor estimat.  
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3) Anàlisi sense slices 

A diferència d’apartats anteriors, en totes les anàlisis d’aquest apartat, els valors a 35 metres s’han 

pogut representar; ja que, tot i la gran quantitat d’outliers que contenen les captures, hi ha mostres que 

han sobreviscut als filtrats. 

Dit això, les anàlisis d’aquest apartat es poden agrupar en 2 grups amb resultats molt diferents: 

 Les 4 primeres gràfiques, on es representa la mitjana i mediana per als filtrats segons el 30% 

de la mediana i segons el mínim de la mediana: tenen resultants semblants als dels 2 apartats 

anteriors; tal i com era d’esperar, ja que es tracta de les captures processades pels mateixes 

filtres, però sense slices. 

 Les 2 últimes gràfiques, on es representa la mitjana i mediana per al filtrat a 100 metres: 

aquest tercer filtrar és el més restrictiu de tots i només el superen aquelles mostres de RTT 

amb un valor menor o igual al que s’espera que rebria el prototip si estigués a 100 metres del 

punt d’accés. En conseqüència, es pot considerar que està net d’outliers. En aquestes dues 

últimes gràfiques, la distància dels valors estimats respecte a la regressió lineal no ha anat 

creixent amb la distància de separació entre transmissor i receptor, sinó que es mostra igual de 

variable per les distàncies petites que per les grans i, a més, és molt menor a l’observat en la 

resta de filtrats, segons el 30% de la mediana i segons el mínim de la mediana: l’error màxim 

és de 10 cicles de rellotge i es produeix a 9 metres; el segueix l’error de 9 cicles de rellotge, 

que es produeix a 35 metres. No obstant, s’observa que a distàncies petites (menors a 3 

metres) i grans (majors que 35 metres), tots els RTT cauen per sota de la regressió; mentre 

que, per les distàncies intermèdies, tots els RTT queden per sobre de la regressió. 

Amb la finalitat de poder valorar el comportament de RTT observat per a distàncies petites, 

intermèdies i grans de les gràfiques del filtrat a 100 metres d’aquest apartat, a continuació es llista el 

número de mostres que han superat aquest filtrat (és a dir, que satisfan: 26431 cicles de rellotge ≤ RTT  

≤ 26548 cicles de rellotge): 

Taula 5-1. Total de mostres de RTT de l'escenari Exterior, Cisco que superen el 3r. filtrat a 100 metres 

Distància 

[m] 

Total de mostres 

capturades 

Total de mostres que 

superen el 3r. filtrat 

0 11590 4084 

1 12148 3979 

2 11331 3903 

3 11595 3697 

6 10355 2217 

9 11043 1066 

12 9123 1159 

15 10102 787 

20 12159 577 

25 11910 1095 

30 11821 34 

35 2468 18 

40 11555 172 
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En relació al total de mostres a partir de 30 metres que superen el 3r. filtrat, a 100 metres: nomes es 

comentarà que, observant la Taula 5-1, com en els apartats anteriors, queda clar que, per al cas 

Exterior Cisco, algun element de l’escenari, molt probablement la font metàl·lica (Figura 5-9), ha 

afectat molt greument la propagació a partir dels 30 metres. De fet, per sota de 500 mostres sembla 

que el resultats obtinguts per a aquestes distàncies no són representatius. 
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5.2.2. Escenari: Exterior, D-LINK 

En aquest apartat, si es compara les gràfiques de les anàlisis filtrades segons el 30% de la mediana o 

segons el mínim de la mediana amb les gràfiques de les anàlisis filtrades a 100 metres (és a dir, les 2 

últimes gràfiques del punt "3) Anàlisi sense slices"), sembla clar que, tal i com a passat amb 

l’"Escenari: Exterior, Cisco" (apartat 5.2.1), de nou l’escenari ha provocat gran quantitat d’outliers. 

De fet, les anàlisis amb filtrat segons el 30% de la mediana i segons el mínim de la mediana, no han 

pogut amb els outliers i són absolutament inservibles. A les gràfiques del punt "1) Anàlisi amb slices 

de 1000 mostres" la regressió lineal és inclús decreixent. Així mateix, a les gràfiques del punt "2) 

Anàlisi amb slices de 100 mostres" la regressió és enganyosament creixent, ja que el valor de la 

mitjana i la mediana per a 30 i 35 metres, que arriben a prendre un valor de l'ordre de 325.000 cicles 

de rellotge per sobre del de 25 metres.  

D'altra banda, les 2 darreres gràfiques, que corresponen a les anàlisis filtrades a 100 metres, mostren 

que aquest filtrat sí aconsegueix filtrar els outliers i permet aconseguir una regressió lineal creixent i 

amb on la distància dels valors estimats respecte a la regressió és manté per sota dels 10 cicles de 

rellotge. 
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1) Anàlisi amb slices de 1000 mostres 
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2) Anàlisi amb slices de 100 mostres 
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3) Anàlisi sense slices 
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5.2.3. Escenari: Interior, Cisco 

Sorprenentment, a diferència del que ha succeït en els escenaris exteriors, les gràfiques d’aquesta 

anàlisi indiquen que en l'escenari interior, si s’ha produït algun outlier, inclús el filtrat menys 

restrictiu, segons el 30% de la mediana, ha estat capaç de filtrar-los. 

En totes les anàlisis d’aquest apartat, s’observa que la tendència de RTT és creixent; tal i com cabia 

esperar, ja que el temps necessari per a viatjar entre nodes augmenta amb la distància. És més, llevat 

de molt poques excepcions, les gràfiques s’ha mantingut monòtonament creixents. 

Pel que fa a l’impacte que han tingut les diferents mides de slices en les anàlisis, de fet, els resultats de 

les anàlisis sense slices i amb les diferents mides de slice no presenten diferències a destacar. És a dir, 

que, amb captures de 100 mostres, el sistema de mesures ha tingut un comportament tant bo com amb 

captures de 1.000 o 10.000 mostres (la majoria de captures sense slices contenen aproximadament 

10.000 mostres). Així, que les observacions que es fan a continuació valen per a totes 3 anàlisis, "1) 

Anàlisi amb slices de 1000 mostres", "2) Anàlisi amb slices de 100 mostres" i "3) Anàlisi sense 

slices". 

Per a 45 metres i distàncies majors, no es va aconseguir capturar mostres, ja que el prototip ja perdia 

constantment la connectivitat amb el punt d'accés. 

En general, la distància dels valors estimats respecte a la regressió lineal s’ha mantingut petita i 

constant. Val a destacar: 

 En les gràfica de la mitjana amb el filtre menys restrictiu, segons el 30% de la mediana, la 

mitjana per a 30 i 35 metres es desvia sensiblement de la resta de valors. A 30 metres es 

desvia per excés i, a 35, per defecte, uns 45 cicles de rellotge respecte a la regressió lineal per 

ambdues distàncies. 

 Tot i així, a les 3 últimes gràfiques de totes 3 anàlisis ("1) Anàlisi amb slices de 1000 

mostres", "2) Anàlisi amb slices de 100 mostres" i "3) Anàlisi sense slices"), la gràfica de la 

mediana (que per definició és més robusta que la mitjana davant valors extrems i poc 

freqüents, com acostumen a ser els outliers) amb el filtrat segons el 30% de la mediana i les 

gràfiques de mitjana i mediana amb l’altre filtrat (que és més restrictiu), segons el mínim de la 

mediana, ja no s’observen desviacions destacables per a 30 i 35 metres.   

 No obstant, en aquestes mateixes 3 últimes gràfiques de totes 3 anàlisis, els valors de RTT per 

a 20 i 30 metres presenten una lleugera desviació (d'un màxim de 10 cicles de rellotge) 

respecta a la regressió lineal. Aquestes desviacions, si bé no són tan destacables, trenquen la 

desitjable monotonia que s’ha establert al llarg de la resta de distàncies. 

A la Taula 5-2 es pot comprovar com, per l'escenari interior Cisco, a partir dels 30 metres, el total de 

mostres que superen el filtrat a 100 metres pateix una clara davallada. Així mateix, a la Taula 5-3, es 

pot comprovar com ha succeït el mateix, encara que en menor mesura, per a l'escenari interior D-Link. 

Tenint en compte que ambdues campanyes es van realitzar en dies diferents, es raonable pensar que a 

partir de 30 metres l'escenari presenta alguna característica que provoca un gran increment d'outliers. 

De fet, a 30 metres l’escenari interior presenta una irregularitat: coincideix amb el passadís entre les 
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2es. plantes dels edificis A2 i A3 del Campus Nord. Tot i que el filtrat a 100 metres ha estat capaç de 

filtrar la gran quantitat d'outliers, els estimadors per a aquestes distàncies s'han desviat lleugerament 

de la resta. 

Taula 5-2. Total de mostres de RTT de l'escenari Interior, Cisco que superen el 3r. filtrat a 100 metres 

Distància 

[m] 

Total de mostres 

capturades 

Total de mostres que 

superen el 3r. filtrat 

0 11109 3717 

1 10842 3496 

5 12159 3089 

10 11635 2879 

15 11662 2386 

20 10854 865 

25 12159 1002 

30 11109 301 

35 12096 681 

40 11705 329 

45 0 0 
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1) Anàlisi amb slices de 1000 mostres 
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2) Anàlisi amb slices de 100 mostres 
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3) Anàlisi sense slices 
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5.2.4. Escenari: Interior, D-LINK 

Per a aquest escenari, el comportament del sistema ha estat molt semblant al de l’"Escenari: Interior, 

Cisco" (apartat 5.2.3), excepte en l'anàlisi "Mitjana i IC pel cas: RTT, Interior, DLINK, amb slices de 

1000 mostres i filtrant segons el 30% de la mediana". Per tant, tenint en compte l'excepció indicada, de 

la mateixa manera que per a l’"Escenari: Interior, Cisco" (apartat 5.2.3),  els resultats de les anàlisis 

sense slices i amb les diferents mides de slice no presenten diferències a destacar. És a dir, que, amb 

captures de 100 mostres, el sistema de mesures ha tingut un comportament tant bo com amb captures 

de 1.000 o 10.000 mostres (la majoria de captures sense slices contenen aproximadament 10.000 

mostres). Així que les observacions que es fan a continuació valen per a totes 3 anàlisis, "1) Anàlisi 

amb slices de 1000 mostres", "2) Anàlisi amb slices de 100 mostres" i "3) Anàlisi sense slices". 

En totes les anàlisis d’aquest apartat, s’observa que la tendència de RTT és creixent; tal i com cabia 

esperar, ja que el temps necessari per a viatjar entre nodes augmenta amb la distància. És més, llevat 

de molt poques excepcions, fins a 30 metres, les gràfiques s’han mantingut monòtonament creixents. 

Per a les anàlisis amb slices de 1000 mostres,  no s’ha pogut calcular la mitjana ni la mediana; ja que 

la captura a aquesta distància conté tants outliers que, un cop aplicats el filtrats, la quantitat de mostres 

restant no arriba a 2000, és a dir que no omple el mínim de 2 slices necessaris. En canvi, per a la resta 

d'anàlisis (totes les anàlisis amb slices de 100 mostres, així com les anàlisis sense slices filtrades 

segons el 30% de la mediana i segons el mínim de la mediana), les mostres a 45 metres sí han pogut 

omplir un mínim de 2 slices i, per tant, s'han pogut representar , però mostren resultats clarament 

aberrants, ja que els filtrats no han pogut eliminar part dels outliers.  

A la Taula 5-3 es pot comprovar com, per l'escenari interior D-Link, a partir dels 30 metres, el total de 

mostres que superen el filtrat a 100 metres pateix una davallada. Així mateix, a la Taula 5-2, es pot 

comprovar com ha succeït el mateix, encara que en major mesura, per a l'escenari interior Cisco. 

Tenint en compte que ambdues campanyes es van realitzar en dies diferents, es raonable pensar que a 

partir de 30 metres l'escenari presenta alguna característica que provoca un gran increment d'outliers. 

De fet, a 30 metres l’escenari interior presenta una irregularitat: coincideix amb el passadís entre les 

2es. plantes dels edificis A2 i A3 del Campus Nord. 

Taula 5-3. Total de mostres de RTT de l'escenari Interior, D-Link que superen el 3r. filtrat a 100 metres 

Distància 

[m] 

Total de mostres 

capturades 

Total de mostres que 

superen el 3r. filtrat 

0 13779 13471 

1 11558 11030 

5 11240 10740 

10 11229 8700 

15 11762 7248 

20 11316 6741 

25 12159 7239 

30 11658 3735 

35 11966 5514 

40 11582 4138 

45 3976 24 
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1) Anàlisi amb slices de 1000 mostres 
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2) Anàlisi amb slices de 100 mostres 
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3) Anàlisi sense slices 
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6. Conclusió i treball futur 

Pel que fa a l'escenari exterior escollit, els resultat obtinguts no es poden considerar tant concloents 

com hagués estat desitjable. De l'escenari exterior, s'esperava poder fer una caracterització del prototip 

tan lliure d'efectes aliens a ell com fos possible. No obstant, les mostres obtingudes a l'escenari 

exterior que es va escollir contenen gran quantitat d'outliers, tants que, en la majoria d'ocasions, 

arriben a constituir el 60% o 70% del total de valors capturats. Això ha fet que, un cop descartats els 

outliers, per la majoria de distàncies en l'escenari exterior, només es disposi d'unes 3000 mostres per 

cada distància; inclús, per a algunes poques distàncies han arribat a quedar menys de 100 mostres. De 

manera que, especialment per a l'escenari exterior, per a poder extreure conclusions, caldria repetir 

algunes mesures al mateix escenari i realitzar noves campanyes a d’altres escenaris exteriors, 

intercalant-les amb el processat de les dades obtingudes. Així es tindria un major i millor conjunt de 

mostres que permetria determinar més fidedignament si un valor que es desvia de la resta de valors, ja 

sigui molt o poc, és degut a alguna mancança del prototip o, per contra, alguna característica de 

l'escenari. 

Pel que fa a l'escenari interior, els resultat han estat molt més concloents: és factible utilitzar el 

prototip per a la mida de distàncies. Si s'utilitza conjuntament amb el filtrat a 100 metres permet 

obtenir un estimador de la distància fins a 40 metres i, inclús amb captures de 100 mostres. Els RTTs 

observats han estat al voltant dels 30.000 cicles de rellotge; tenint en compte que el rellotge del 

prototip treballa a 176 MHz, si el sistema que emet les trames està a l'alçada pel que fa a la velocitat 

d'emissió de ràfegues, la latència esperable en l'estimació de la distància està al voltant dels 20 ms. No 

obstant, davant d'obstacles en l'escenari que han provocat severs augments dels outliers, el total de 

mostres vàlides s'ha arribat a reduir a un 2% del total de mostres capturades. De manera que, en 

aquests casos, la latència podria arribar a 1 s. 

Pel que fa a les meves conclusions i aprenentatge en la realització del projecte, amb retrospectiva, 

trobo que hagués calgut fer-les d’una altra manera. Hagués calgut intercalar sistemàticament, no 

només de manera puntual, la campanya de mesures amb el processat de les dades capturades. 

D’aquesta manera s’hagués pogut detectar i posar remei a situacions com la gran quantitat d’outliers 

que es produïen a l’escenari exterior que es va escollir. 

De la mateixa manera, potser hagués estat revelador haver modificat la "Metodologia seguida" 

(apartat 4.4): en lloc de concentrar la captura d’una o dues úniques distàncies en un sol dia, cada dia es 

podrien haver fet les captures per a totes les distàncies, encara que això impliques que les captures 

fossin de durada curta. D’aquesta manera, si l’escenari patís alguna alteració puntual, l’afectació que 

pogués tenir aquesta alteració no esbiaixaria les observacions per a una determinada distància, sinó 

que probablement es "dissoldria" en totes les distàncies. Com a conseqüència, probablement s’hagués 

reduït el nombre de "graus de llibertat" a l’hora de fer hipòtesis davant els valor anòmals que contenen 

les captures. 
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8. Annexos 

8.1. Informe final del disseny del prototip 2-way TOA 

En aquest annex es mostren només alguns dels punts de l’informe del dissenys del prototip. Per a més 

informació, s’adjunten les característiques completes del fabricant en un fitxer PDF juntament amb el 

format electrònic del PFC. 

 

Descripción técnica del proyecto 

Dados los requerimientos del sistema final a desarrollar, se concluye que inicialmente se 

deberá hacer una búsqueda en el mercado de: 

- Posibles tarjetas USB wireless, que funcionen bajo el estándar 802.11 y que nos 
den acceso a los datos necesarios para realizar la cuenta del tiempo RTT. En las 
siguientes páginas veremos cuales son estos requerimientos. 

 

- Se estima que también se requerirá de un hardware muy específico y 
suficientemente rápido para poder capturar los datos. Se deberán estudiar las 
limitaciones de cada una de las posibilidades existentes. 

 

Una vez preparado todo el material necesario para el proyecto, tanto software como 

hardware, se deberá iniciar el diseño de todo el sistema de captura y análisis de datos y 

comprobar su correcto funcionamiento. 

La idea u objetivo final será acabar teniendo una plataforma de referencia con el objetivo de 

poder utilizarla como herramienta para la medida del tiempo RTT transcurrido. Este tiempo a 

medir corresponderá al envío de una trama de datos determinada por parte de la tarjeta 

wireless local de nuestro PC, hacia un AP (Access Point) cercano y la posterior respuesta de 

este. 

Búsqueda de la tarjeta USB wireless 

Los requerimientos detectados inicialmente para la tarjeta deseada son: 

- Compatibilidad de drivers tanto en sistemas operativos Windows como en 
sistemas operativos Linux, siendo este último el prioritario dado que parte del 
software realizado anteriormente ha estado desarollado para este sistema 
operativo. 

 

- Facilidad de acceso a los datos requeridos con el objetivo de poder realizar el 
análisis (decodificación) de estos y el posterior inicio de la cuenta del tiempo RTT 
mediante el hardware escogido. 
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El tipo de datos requeridos ha sido dado por el tipo de medida RTT que se quiere realizar. 

En este caso se busca medir el tiempo a nivel de capa de enlace de datos (MAC), que 

corresponde al segundo nivel del modelo OSI de comunicaciones y precisamente este 

hecho nos complicará la vida en esta búsqueda.  

Si nos centramos en el tipo de tarjetas wireless existentes en el mercado, vemos como hace 

un año la arquitectura interna de las tarjetas wireless existentes en el mercado era muy 

estándar: existía una parte de circuitería analógica, posteriormente un chipset que hacia de 

transceiver y que también implementaba la capa física (PHY) del protocolo 802.11 y 

finalmente otro chipset que implementaba la capa MAC, controlado por un microcontrolador.  

Esta arquitectura era ideal para nuestro planteamiento inicial, ya que interceptar los datos a 

nivel 2 (MAC), era tan sencillo como pinchar la comunicación entre el chipset de capa física 

(PHY) y el de capa MAC y decodificar los datos. Desafortunadamente y con la 

miniaturización electrónica, actualmente esta arquitectura ha desaparecido totalmente, 

dando lugar a una parte analógica, seguida de un transceiver y un chipset que integra tanto 

la capa física (PHY), como la capa MAC resultando imposible interceptar la comunicación 

entre los dos chipsets, dado que ahora sólo hay uno! 

Después de realizar una búsqueda entre los diferentes fabricantes de chipsets (en la tabla 

siguiente se muestran algunos de los muchos fabricantes y modelos vistos), se llega a la 

conclusión que sólo intersil en sus modelos antiguos (sólo compatibles con el estándar 

802.11b) integra chipsets separados (HFA3860B, HFA3863, HFA3824...). Afortunadamente, 

actualmente aún se pueden encontrar en algunos comercios algunas de estas tarjetas USB 

wireless. Del único fabricante que parecía tener una solución compatible con el estándar 

802.11g (Infineon), no se pudieron conseguir los datasheets correspondientes para certificar 

que sus chipsets cumplían los requerimientos impuestos. 

Finalmente la tarjeta escogida es de la marca SITECOM, modelo WL-003, compatible con el 

estándar 802.11b, con el chipset de capa física HFA3861BIN (intersil-harris) y el chipset de 

capa MAC de Atmel AT76C503A. 
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Circuitería analógica   Transceiver  Chipset PHY  Chipset MAC 
        (HFA3861BIN) (AT76C503A) 

Figura x. Esquema del conjunto de chipsets de la tarjeta WL-003 

 

            

Figura x. Tarjeta wireless USB SITECOM WL-003 

Búsqueda y análisis del hardware usado: FPGA 

Los requerimientos del sistema de captura tenían que ser: 

- Velocidad de captura de bits de al menos 11Mhz. Las tramas MAC salen a través del 
chipset en formato serie, mediante 3 señales de control: clock (1bit), enable (1bit) y 
datos (1bit). Las velocidades máximas de estos datos corresponden con el clock 
máximo y pueden ser de 1 Mhz, 2 Mhz y 11Mhz (máximo del estándar 802.11b), así 
que el sistema al menos tiene que ser capaz de capturar a esa velocidad. 

- Timer con una resolución de al menos 32 bits, y con una velocidad de conteo (clock) 
lo mayor posible. Idealmente se quiere llegar a poder diferenciar entre distancias de 
1 metro. Según el cálculo siguiente obtenemos que necesitaríamos un clock de 
600Mhz para cumplir este requisito. Esto teniendo en cuenta que la señal que 
mediremos será el tiempo de ida y de vuelta, con lo cual tendremos que multiplicar el 
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resultado por 2. 
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Se planteó implementar el sistema mediante un nuevo hardware que en este caso sería una 

FPGA de Altera. Concretamente el modelo stratix del cual teníamos un kit de evaluación.  

Esta FPGA es gobernada por un clock de 80Mhz, pero a través de sus PLLs hemos podido 

implementar nuestro sistema a una velocidad de 176Mhz. Eso significa que podemos 

realizar la captura de los datos a 176Mhz y tener un timer a una velocidad de 176Mhz. Cabe 

tener en cuenta que 176Mhz no es una frecuencia al azar, es múltiple de 11Mhz, 2Mhz y 

1Mhz, que son las posibles frecuencias de datos que nos podemos encontrar. Además los 

176Mhz nos dan una precisión para el timer de aproximadamente unos 3.5 metros, una cifra 

que no está nada mal teniendo en cuenta que existen FPGAs mucho más potentes en el 

mercado y que probablemente puedan llegar a la cifra deseada de 1 metro. 

El sistema final se ha realizado mediante la herramienta software de simulación y 

programación MATLAB/Simulink. El sistema está formado por 4 módulos principales, cada 

uno de lo cuales desarrollado mediante una  serie de bloques que implementan funciones 

más simples, proporcionados por la herramienta DSPBuilder. Para entenderlo, hay que 

comentar que DSPBuilder es una herramienta distribuida por Altera, que se integra dentro 

de Simulink, proporcionando al diseñador una gamma de bloques funcionales simples 

dentro del entorno MATLAB y que tiene como objetivo hacer de interficie entre MATLAB y 

Quartus II. DSPBuilder nos permite diseñar y simular nuestro sistema dentro del entorno 

Simulink y una vez estemos seguros de su correcto funcionamiento convertirlo al lenguaje 

de descripción de hardware por excelencia VHDL. Esto lo hace internamente invocando a 

Quartus II, que es la herramienta de Altera que nos permitirá sintetizar y hacer el fitting y el 

routing para poder obtener los binarios y programar la FPGA que nos interese. El siguiente 

diagrama de bloques muestra el sistema desarrollado: 

 

Figura x. Diagrama de bloques del sistema final desarrollado 
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Como observamos el sistema se divide en 4 módulos diferentes cada uno con una función 

determinada. Para empezar el primer módulo realiza la decodificación de la trama que se 

emite (es decir la que viajará de nuestra tarjeta local al access point) y que es creada y 

enviada por la tarjeta sitecom WL-003. Adicionalmente este modulo incluye un filtro que solo 

permitirá que se generen las señales que activaran el start del timer cuando en la parte de 

payload de la trama se detecte encapsulado un paquete ICMP, que es un tipo de datos 

correspondiente a la capa 3 del modelo OSI. La función de este bloque es iniciar el 

contador.  
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8.2. Full de característiques tècniques del punt d’accés Cisco 

Aironet 350 

En aquest annex es mostren només les característiques més destacades del punt d’accés. Per a més 

informació, s’adjunten les característiques completes del fabricant en un fitxer PDF juntament amb el 

format electrònic del PFC.  
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8.3. Full de característiques tècniques del punt d’accés D-Link 

DWL-700AP 

En aquest annex es mostren només les característiques més destacades del punt d’accés. Per a més 

informació, s’adjunten les característiques completes del fabricant en un fitxer PDF juntament amb el 

format electrònic del PFC. 
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