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Resum 
 
L’evolució de les comunicacions cap a la quarta generació (4G) fa que els 
dispositius mòbils com telèfons, portàtils o PDA’s siguin cada cop més versàtils 
i tinguin la capacitat de treballar alhora en entorns que utilitzen estàndards 
diferents, i per tant, s’ha de trobar el compromís entre la no interferència en els 
diferents estàndards (linealitat) i l’eficiència energètica en l’amplificador de 
potència (estalvi de bateries). 
 
En aquest treball s’ha fet l’estudi de simulació de com pot afectar el PAPR 
(peak average power ratio) al combinar tres transmissors que poden estar 
treballant en un mateix dispositiu mòbil. Aquests transmissors segueixen les 
característiques dels estàndards 802.16e, 802.11b i el 802.15. Les tècniques 
d’accés fetes servir son OFDM, CDMA i FHSS. A més a més s’han combinat 
cadascuna de les modulacions  de cada estàndard entre elles.      
 
L’objectiu d’aquest treball és avaluar com pot quedar afectat el nivell de PAPR 
al combinar diferents modulacions i diferents tècniques d’accés. D’aquesta 
manera es pot conèixer quina és la millor combinació per que el PAPR no 
superi els límits del marge dinàmic del amplificador de potència, permetent 
seleccionar en cada cas, la millor polarització del amplificador de potència 
mantenint el compromís entre linealitat i eficiència energètica. 
   
El TFC està dividit en quatre parts, en la primera part s’ha fet un estudi previ 
sobre l’interès que té la problemàtica del PAPR en els sistemes de 
comunicacions RF. En la segona part s’expliquen les característiques de les 
diferents capes físiques  de cadascun dels estàndards que s’han fet servir en 
aquest estudi. La tercera part explica la creació del model simulat i una breu 
descripció dels blocs que formen part de cada un dels transmissors simulats. I 
finalment en el quart capítol s’exposen els diferents resultats obtinguts i les 
conclusions d’aquests.  
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Overview 
 
 
The evolution of communications to the fourth generation (4G) obligates 
devices such as mobile phones, laptops or PDA to become more versatile, 
showing the ability to simultaneously operate with different communication 
standards which impose different requirements in the PHY layer (in both 
modulation levels and BW), thus being necessary to find a compromise 
between the minimization of interferences among coexisting standards 
(linearity) and the maximization of the transmitter power efficiency (savings in 
battery consumption), a trade-off which is mainly relevant in the case of the 
bias of the power amplifiers. 
 
This work is based on a simulation study to assess how the PAPR (peak 
average power ratio) may be affected according to different combinations of 
three standards whose transmitters can be working together on a unique 
mobile device. These standards are 802.16e, 802.15 and 802.11b. The access 
techniques are OFDM, CDMA and FHSS. In addition, each of these access 
techniques are compared in combination with the modulation formats allowed 
within each standard. 
 
The aim of this study is to assess how different combinations of access 
techniques and modulations can affect the level of PAPR. Results should be 
worthy to recommend the best combinations to reduce PAPR, and so 
permitting to bias the power amplifiers at a back-off level, optimizing the 
compromise among their dynamic range and power consumption. 
 
The TFC is divided into four parts; the first part is a preliminary presentation of 
the PAPR problem in RF transmitters. The second part discusses the physical 
characteristics of different layers with the standards that have been used. The 
next part explains the creation of the model and a brief description of each 
block inside every simulated transmitter. And finally, the fourth one shows 
different simulation results and the conclusions of the simulation study. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
L’objectiu d’aquest TFC és avaluar el PAPR (peak average power  ratio) en 
diferents escenaris, combinant diferents tècniques d’accés i alhora diferents 
modulacions entre elles, per tal de trobar la combinació més eficient per 
combinar la no emissió fora de la banda amb l’eficiència energètica. 
 
Com a resultat, es podrien proposar unes directrius als fabricants de com 
s’haurien de gestionar les combinacions de modulacions quan varis 
transmissors d’un mateix equip estan actius, per  millorar el rendiment del equip 
i augmentar el nivell de vida de les bateries, tot mantenint els paràmetres de 
qualitat. 
 
En tots els sistemes de comunicacions de RF hi ha una etapa d’amplificació on 
es troba l’amplificador de potència. Aquest és un dispositiu que fa un important 
consum energètic si es fa treballar en zona lineal. Aquest serà més elevat com 
més separat estigui la seva polarització del punt de compressió. Si a més a 
més afegim els nivells elevats de PAPR que presenta, per exemple, un senyal 
OFDM, aquestes dues variables combinades provocarien  que no s’obtingués 
fàcilment una bona eficiència energètica.  
 
Algunes de les tècniques utilitzades per rebaixar el PAPR del senyal són 
anomenades  tècniques de clipping. Aquestes tècniques el que fan és retallar el 
senyal amb la finalitat d’evitar que els pics de senyal entrin al amplificador de 
potència, i per tant permeten polaritzacions més properes al punt de 
compressió.  
Però aquestes tècniques, per altra banda, també tenen desavantatges. Al 
retallar el senyal augmenta la distorsió dintre de la banda de transmissió i en 
els canals adjacents, a més a més s’afegeix la distorsió que introdueix 
l’amplificador de potència per  treballar en zona no lineal. Això obliga a 
processats addicionals. Un segon desavantatge de retallar el senyal és la 
pèrdua d’informació i per tant cal reconstruir el senyal. La introducció de bits 
sense informació fa  disminuir el data throughput del sistema. 
 
Una altra alternativa és fer ús d’estructures linealitzadores dels amplificadors, 
solucions que permeten millorar l’eficiència tot i mantenint la linealitat (i 
viceversa, segons el cas).  
 
Però l’objectiu d’aquest treball no és solucionar el problema ni per clipping ni 
per linealització d’amplificadors, sinó que és el de dimensionar l’abast de la 
problemàtica del PAPR per diferents combinacions d’estàndards que ja estan al 
mercat i dels que es fan dissenys de transmissors per que treballin 
conjuntament.  
 
Aquest treball està dividit en quatre parts, en la primera part s’ha fet un estudi 
previ de la problemàtica i l’interès que té el PAPR en els sistemes de 
comunicacions RF. En la segona part s’expliquen les característiques de les 
diferents capes físiques  de cadascun dels estàndards que s’han fet servir en 
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aquest estudi. En la tercera  s’explica la creació del model simulat i una breu 
descripció dels blocs que formen part de cada un dels transmissors simulats. I 
finalment en el quart capítol s’exposen els diferents resultats obtinguts i les 
conclusions d’aquests.  
  
El programa que s’ha fet servir és el Simulink, una eina de Matlab per realitzar 
simulacions a nivell de blocs funcional. Adaptant  el nostre cas amb una llibreria 
de models de comunicacions que té l’aplicació. D’aquesta manera s’han 
obtingut  els tres transmissors que s’han fet servir en el projecte i amb els que 
s’han comparat els estàndards de cadascun d’ells per tenir un model més òptim 
i semblant a la realitat. 
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CAPÍTOL 1. EL PROBLEMA DEL PAPR 
 

1.1 PAPR (Peak average power ratio) 
 
La definició de PAPR és coneguda com la relació entre la potència de pic i la 
potència mitja del senyal.   
 

 
 
 

(1.1) 
 
 
 
 

 
 
El PAPR és un valor crític del senyal. La generació de pics d’amplitud elevats 
afavoreix la distorsió del senyal alhora de ser processada per l’amplificador de 
potència, perquè és un element no lineal. La transmissió de pics sense distorsió 
pressuposa la polarització que comporta un important consum energètic. 
 
Molts són els estudis que es fan d’aquest paràmetre, sobretot en la modulació 
OFDM, ja que aquest senyal en concret presenta un nivell alt de potència de 
pic respecte la potència mitja. Aquests pics al entrar al amplificador de potència 
es retallen provocant que el senyal es distorsioni.  Per aquest motiu es busquen 
tècniques per reduir el PAPR. 
 
Una altra tècnica d’accés on també s’estudia l’afecte del PAPR és la CDMA. 
Les seqüències del codi d’eixamplament d’espectre fan que el nivell de PAPR 
augmenti per la forta correlació alhora de transmetre aquests codis.  La manera 
de reduir el PAPR en aquests casos és mitjançant la variació de les seqüències  
codi. Amb aquest problema també està implícita la quantitat d’usuaris 
simultanis que estan connectats alhora a la xarxa. Com a cada usurari se li 
assigna un paraula codi diferent això implica que quants més usuaris hi hagi 
connectats més elevat serà el PAPR, tal i com es representa en la Fig. 1.1 .  
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Fig. 1.1. Probabilitat  del PAPR  en CDMA [5] 
 

1.2 Tècniques per a reduir el PAPR 

Tècniques per a OFDM 
 
Moltes són les tècniques que s’estudien per a reduir el PAPR. A continuació 
s’enumeren aquestes tècniques extretes de la presentació titulada “Signal 
Clipping strategis”[5]: 
 

- Partial transmit sequence. 
 

- Tone reservation 
 

- Tone injection 
 

- Selected mapping 
 

- Clipping  
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Tècniques per a CDMA 
 
En l’estudi “Performance of OFDM-CDMA with Simple Peak Power 
Reduction”[7] es compara dues famílies de seqüències d’eixamplament 
d’espectre, les anomenades Wash-Hadamard  i les Complementary Golay. 
Aquestes seqüències fan que es millori el nivell de PAPR .  
 
 

 
 

Fig. 1.2. Comparació de PAPR entre OFDM i CDMA[7] 
 
 
Els resultats d’aquests estudis demostren que una bona elecció d’aquestes 
seqüències és important per augmentar l’eficiència energètica i reduir 
considerablement la potència de pic. 
 
Els estudis que expliquen les tècniques anomenades anteriorment, ho fan en 
sistemes multiportadora o entre modulacions multinivell. Però mai es combinen 
dos sistemes o modulacions diferents entre ells. El que es proposa en aquest 
estudi no és comparar tècniques d’accés o modulacions diferents i estudiar 
com afecten en el PAPR, sinó combinar les tècniques d’accés per quantificar i 
avaluar el nivell de PAPR abans de que sigui processat per l’amplificador de 
potència.  
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CAPÍTOL 2. ELS ESTÀNDARDS EMPRATS 

2.1 IEEE 802.16 Wireless-MAN 

Descripció general 
 
L’estàndard  IEEE 802.16 és una norma que especifica una tecnologia d’accés 
sense fils de banda ampla. Encara que la primera versió del estàndard es va fer 
l’any 2001, no va ser fins l’any 2004 que va ser aprovat pel consorci industrial  
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Aquesta versió 
(2004) és un consolidació de totes les altres revisions que s’havien fet 
anteriorment fins el moment. En la primera versió (2001) es va especificar per 
les bandes amb llicència compreses des de 10 a 60 GHz, on s’incloïa una 
especificació de capa física de portadora única SC (single Carrier). En el 2003 
apareix la revisió IEEE 802.16a amb tres especificacions noves de capa física, 
WirelessMan-SCa, WirelessMan-OFDM i WirelessMan-OFDMA, i es va incloure 
la banda sense llicència d’entre 2 i 11 GHz. Fins el 2004 totes les revisions 
estaven destinades a dispositius fixes. No és fins el 2005 que apareix la revisió 
IEEE 802.16e on s’incorpora la mobilitat dels dispositius per freqüències fins  a 
6 GHz. Aquest estàndard permet connexions de velocitats superiors al ADSL 
fins a distàncies de 50 Km. La velocitat de transmissió per un ampla de banda 
màxim de 28 MHz pot arribar a superar els 130 Mbit/s, en entorns reduïts com 
poden ser  petites oficines. 
 
Wimax suporta tècniques de duplexat en el temps TDD i en freqüència FDD. En 
el cas del TDD el uplink i el downlink comparteixen la mateixa freqüència, però 
estan separats en el temps. En canvi  en el FDD, el uplink i el downlink estan 
en freqüències diferents. 
 

Taula 2.1. Característiques del estàndard IEEE 802.16 
 
Estàndard 802.16 802.16a 802.16e 
Espectre 10-60 GHz < 11 GHz < 6 GHz 
Taxa de bits 32 – 130 Mbit/s 

(28 MHz) 
75 Mbit/s  
(20 MHz) 

15 Mbits  
(5 MHz) 

Modulació QPSK, 16QAM, 
64QAM 

OFDM, OFDMA 
BPSK,QPSK, 
16QAM, 64QAM 

OFDM , OFDMA 
BPSK,QPSK, 
16QAM, 64QAM 

Mobilitat  Fixa fixa mòbil 
Ampla de Banda 20,25 i 28 MHz Entre 1,25 i 20 

MHz 
Entre 1,25 i 20 
MHz 

Radi cèl·lula 2-5 Km 5-10Km 2-5 Km 
Funcionament Amb visió directa Sense visió 

directa 
Sense visió 
directa 



Capítol 2: Els estàndards emprats   7 
 

Capes físiques 

2.1.1.1 Sc, Sigle Carrier 
 
La capa física definida per la banda de  freqüències compresa entre 10 i 66 
GHz s’anomena WirelessMan-SC i és utilitzada per transmissors amb visió 
directa. Per tal de permetre l’ús flexible del espectre utilitza tècniques de 
duplexat en temps (TDD) i freqüència (FDD). En tots dos casos fan servir  la 
transmissió per ràfegues formant una trama. Els paràmetres de transmissió,  
com els sistemes de modulació i codificació, es poden ajustar individualment a 
cadascun dels dispositius receptors. 
 

2.1.1.2 Sca, Single carrier “a” 
 
Es basa en tecnologia de portadora única, i està dissenyat per operar sense 
visió directa entre el transmissor i el receptor en la banda de freqüència per 
sota dels 11 GHz. Com a la Sc també utilitza les tècniques de duplexat en 
temps i freqüència, i inclou un bloc adaptatiu dels paràmetres de modulació i 
codificació tant en l’enllaç ascendent com en el descendent.  
 

2.1.1.3 OFDM, Orthgonal frequency division multiple xing 
 
Aquesta capa física està dissenyada per treballar sense visió directa i operar en 
bandes de freqüència per sota dels 11 GHz. És una tècnica de modulació multi 
portadora, que permet solucionar problemes derivats de la propagació multi 
camí. La base de la OFDM és el solapament espectral de múltiples portadores 
modulades que mantenen l’ortogonalitat, de manera que no es produeix 
interferència entre elles. A més a més, és possible modular cada portadora 
independentment aconseguint una funcionalitat extra. 
La principal avantatge del OFDM enfront dels sistemes de banda ampla de 
portadora única, es troba en els canals selectius, on la  ISI (Interferència Inter 
simbòlica) limita  la taxa binària. 
 

2.1.1.4 OFDMA, Orthgonal frequency division multipl e access 
 
Aquesta modulació és una versió multiusuari d’una modulació OFDM, està 
dissenyada per a entorns sense visió directa i treballa per sota dels 11 GHz. 
Per tal d’implementar l’accés múltiple s’assignen grups de subportadores a 
cada usuari. La quantitat de subportadores assignades es pot anar variant 
entre usuaris depenent de la qualitat del servei i de les condicions del canal.  
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Fig. 2.1 . Comparació entre OFDM i OFDMA 
 
 

Potència de transmissió 
 
La potència de transmissió que està definida en l’estàndard està representada 
en la següent taula. Els transmissor s’identifiquen per classes depenent  de la 
potència de sortida. 
 

Taula 2.2. Potència de sortida IEEE 802.16 
 

Classe Potència (dBm) 
Classe 1 17 < Potència max < 20 
Classe 2 20 < Potència max < 23 
Classe 3 23 < Potència max < 30 
Classe 4 30< Potència max 
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2.2 IEEE 802.11 Wireless-LAN  

2.2.1 Característiques generals 
 
L’estàndard IEEE 802.11 va ser creat l’ant 1997 però no va ser fins l’any 1999 
que es va publicar la primera revisió IEEE 802.11a. Aquesta norma defineix les 
característiques de les capes físiques i d’enllaç que ha de tenir una xarxa 
d’àrea local sense fils, i treballa a la banda lliure de freqüències ISM (Industrial, 
Scientific and Medical) a 2,4 GHz. Les velocitats de transmissió inicials eren de 
1 i 2 Mbps, l’evolució tan ràpida de les telecomunicacions ha fet que aquest 
estàndard tingui moltes revisions fins el dia d’avui. A la següent taula es pot 
veure l’evolució.  
 
 

Taula 2.3. Revisions de l’estàndard IEEE 802.11 
 
Revisió Comentari Banda Velocitats Publicació 
802.11 Legacy IR – 2,4 GHz 1 – 2 Mbps 1997 

802.11a  5 GHz 54 Mbps 1999 

802.11b  2,4 GHz 1 – 2 – 5,5 – 11 
Mbps 

1999 

802.11g  2,4 GHz 1- 54 Mbps 2003 

802.11h 
Millores en la 
capa MAC de la 
revisió ‘a’ 

5 GHz 1- 54 Mbps 2003 

802.11i 
Millores en la 
seguretat  i 
autentificació. 

  2004 

802.11e Millores QoS   2005 
802.11n MIMO 2,4 – 5 GHz >600 Mbps 2009 

802.11w 
Millores en la 
gestió de la 
trama 

  2009 

  
 

2.2.2 Capa física: Tècniques d’accés al medi 
 
L’estàndard IEEE 802.11 defineix quatre tècniques d’accés de la capa física, 
tres que operen en l’espectre radio i una en l’espectre infraroig. A continuació 
es fa una breu descripció de cada una d’elles. 
 

2.2.2.1 FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum 
 
La tècnica de l’espectre eixamplat  mitjançant salts en freqüència, consisteix en 
dividir la banda de freqüències en 79 canals de 1 MHz, i realitzar salts periòdics 
d’un canal a un altre seguint una seqüència pseudo-aleatòria. Aquesta capa 
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física defineix dos velocitats de transmissió de 1Mbit/s i 2Mbit/s. El tipus de 
modulació que utilitza cada una de les velocitats de transmissió és 2GFSK i 
4GFSK respectivament. 

2.2.2.2 DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum 
 
Aquesta tècnica consisteix en convolucionar les dades amb codis PN (pseudo-
aleatoris), el resultat d’aquesta convolució provoca l’eixamplament del espectre. 
Les velocitats de transmissió per aquesta tècnica són de 1 Mbit/s i 2Mbit/s, les 
modulacions definides en l’estàndard per aquesta tècnica són DBPSK i 
DQPSK. 
 

2.2.2.3 IR, Infrared 
 
La tècnica IR utilitza unes longituds d’ona entre 850 a 960nm. Hi ha dos tipus 
de modulacions depenent de la velocitat de transmissió. Per  1Mbit/s  la 
modulació que s’utilitza és la 16-PPM(Pulse position Modulation), aquesta 
modulació consisteix en fer grups de quatre bits i cada grup és assignat a un 
dels 16 símbols de la modulació.  
L’altra velocitat de transmissió és de 2 Mbit/s i fa servir una modulació 4-PPM. 
El funcionament d’aquesta modulació és el mateix que la 16-PPM però ara els 
grups de bits són de dos en dos i per tant només hi ha 4 símbols. 
  
 

2.2.2.4 OFDM 
 
Aquesta tècnica és la mateixa que està definida en l’estàndard IEEE 802.16 
explicada en l’apartat 2.1.2.3. Les diferències respecte del WiMAX són  que el 
sistema fa servir 52 subportadores i que poden ser modulades amb BPSK, 
QPSK, 16-QAM i 64-QAM. En l’estàndard IEEE 802.11 aquesta tècnica és 
l’única  definida per la banda de 5 GHz. Les velocitats de transmissió que es 
poden arribar aconseguir són de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbit/s. La velocitat 
que s’aconsegueixi dependrà del ampla de banda del canal, si és de 5 MHz o 
10 MHz, i de la codificació.  
 

2.2.2.5 HR/DSSS, High rate 
 
Aquest mètode és una extensió de la tècnica d’eixamplament d’espectre per 
seqüència directa del apartat anterior 2.2.2.2. La millora de l’anterior és que 
s’incrementa en dos velocitats de transmissió de dades més, de 5,5 Mbit/s i 11 
Mbit/s. Això és possible mitjançant  els CCK (complementary Code Keying) que 
es fan servir com a sistemes de modulació. 
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Taula 2.4  Tècniques d’accés del 802.16 
 
Tècnica  d’accés  Freqüència Modulació Velocitat d dades  

FHSS 2,4 GHz 2GFSK, 4GFSK 1 i 2 Mbit/s 
DSSS 2,4 GHz DBPSK, DQPSK 1 i 2 Mbit/s 

IR 3,5THz – 3,1THz 16-PPM, 4-PPM 1 i 2Mbit/s 

OFDM 5 GHz BPSK,QPSK,16-
QAM, 64-QAM 

6,9,12,18,24,36,48 
i 54 Mbit/s 

HR/DSSS 2,4 GHz DBPSK, DQPSK, 
CCK 

1, 2, 5.5 i 11 
Mbit/s 

 
 
Per últim cal saber que la potència de transmissió d’un dispositiu Wi-Fi està 
definida en l’estàndard i està regulada depenent de la zona geogràfica. 
 

Taula 2.5 Potència de sortida. 
  

Potència  màxima Localització geogràfica 
1000 mW USA 
100mW Europa 

10 mW/MHz Japó 
 
 
 

2.3 IEEE 802.15  Wireless-PAN 

Descripció general 
 
La capa física de bluetooth treballa a la banda lliure de ISM (Industrial, 
Scientific and Medical) a 2,4 GHz. Aquest sistema fa servir un transmissor per 
salt de freqüència per evitar les interferències i la pèrdua  d’intensitat del 
senyal. En el transmissor es fa servir una modulació de freqüència binària per 
minimitzar la complexitat d’aquest. D’aquesta manera la velocitat de 
transmissió pot arribar a ser de 1Mbit/s. 
El canal físic es divideix en unitats de  temps  anomenats slots. L’intercanvi de 
dades entre els dispositius bluetooth es fa per paquets. 
El salts de freqüència en bluetooth es fan mitjançant una seqüència bàsica en 
ordre pseudo-aleatori de les 79 freqüències. Els salts de freqüència es 
produeixen en l’instant que hi ha transmissió o recepció de paquets entre dos 
dispositius bluetooth. Els 79 canals de RF s’enumeren des de 0 al 78, cada 
canal té un espai de 1 MHz i es comença des de la freqüència 2402 MHz. 
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Taula 2.6. Ampla de banda Bluetooth 
 

Ampla de Banda Canals RF 
2,402 GHz – 2,4835 GHz f = 2402 MHz + k MHz,  k = 0...78 

   
 
Les bandes de guarda inferior i superior tenen un espai de 1,5 MHz i 3 MHz 
respectivament. 
 
Els dispositius Bluetooth es classifiquen en tres classes depenent de la 
potència de sortida i de la distància entre els dispositius com es pot  veure en la 
Taula 2.7  
 
 

Taula 2.7. Potències de transmissió Bluetooth 
 

Classe Potència mínima Potència  màxima  Distancia  metres 
1 1 mW (0dBm) 100 mW (20dBm) 100 m 
2 0,25 mW (-6dBm) 2,5 mW (4dBm) 20 / 30 m 
3 NA 1 mW (0dBm) 1 m 

  
 
La modulació que fa servir Bluetooth és un GFSK (desplaçament en freqüència 
gaussiana) amb un ampla de banda de transmissió BT = 0,5. 
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CAPÍTOL 3. EL MODEL SIMULAT 

3.1 Introducció 
Els models de transmissors escollits es basen en la capa física dels estàndards 
IEEE 802.16e, IEEE 802.11b i IEEE 802.15.  Aquests models ja estan definits 
en les llibreries de Simulink, una eina de simulació de Matlab. La tasca que s’ha 
realitzat és la comprovació de que els  transmissors de WiMAX, WI-FI i 
BLUETOOTH segueixen fidelment les característiques marcades pels 
estàndards de la IEEE.  

3.2 Diagrama de blocs 

Transmissor WIMAX 
 
 

 
 

Fig. 3.1. Transmissor WiMAX 
 

3.2.1.1 Generador d’informació 
 
Consisteix en una font  d’informació  que a la sortida ens dona un tren de 
polsos aleatori de ceros i uns.    
 

3.2.1.2 FEC i modulador 
 
El corrector d’errors consisteix en la concatenació d’un codi Reed-salomon i un 
codi convolucional. El codificador Reed-salomon codifica blocs d’informació i 
afegeix bits redundants. És un codi conegut com a sistemàtic, perquè els bits 
d’informació no s’alteren i s’annexen amb els bits de paritat. 
Un exemple  d’aplicació d’aquests codi  és RS(N=255, K=233, T=8) on: 
  

N  és el nombre de bytes que té el bloc codificat. 
 K  és el nombre de bytes d’informació abans de codificar. 
 T  és el nombre de bytes d’informació que poden ser corregits. 
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En el codi convolucional cada bit que entra es codifica depenent de la taxa de 
bit assignada a cada modulació . 
 
L’entrellaçament és la tècnica que es fa servir per protegir l’informació de 
possibles errors de ràfegues. Aquests tipus d’errors afecten a una sèrie de bits 
seguits i que no poden ser corregits pels codis redundants. Els errors de 
ràfegues es distribueixen en diferents paraules codi, i aquesta tècnica facilita la 
correcció d’aquests errors. 
La configuració d’aquest bloc està determinada de manera que tots els bits de 
dades codificats seran entrellaçats. La mida dels blocs serà igual al nombre de 
bits codificats per el nombre de subcanals assignats a cada símbol OFDM. Els 
bits codificats s’assignen depenent del pes que tenen dintre de la constel·lació i 
es reparteixen entre les subportadores no adjacents. En aquesta capa física el 
nombre màxim de canals per  símbol és de 16, i el nombre de bits codificats per 
subportadora està definit per la modulació, 1, 2, 4 ó 6  per BPSK, QPSK, 16-
QAM o 64-QAM.  
 
 

Taula 3.1. Modulacions WiMAX 
 

Modulació 

Bloc  
sense 
codificar  
(bytes) 

Bloc  
codificat 
(bytes) 

Taxa de 
codificació Codi RS 

Taxa  
codi 
convolucio
nal 

BPSK 12 24 ½ (12,12,0) ½ 
QPSK 24 48 ½ (32,24,4) 2/3 
QPSK 36 48 ¾ (40,36,2) 5/6 

16-QAM 48 96 ½ (64,48,8) 2/3 
16-QAM 72 96 ¾ (80,72,4) 5/6 
64-QAM 96 144 2/3 (108,96,6) ¾ 
64-QAM 108 144 ¾ (120,108,6) 5/6 

 
 
Finalment, els blocs codificats i entrellaçats es modulen. Les diferents 
modulacions permeses per l’estàndard  es poden veure en la taula 3.1 . La 
selecció de la modulació es fa mitjançant un valor entre l’1 i el 7. Un cop 
seleccionada la modulació en una mateixa transmissió el sistema no permet 
canviar de modulació. 
 

3.2.1.3 Creació del símbol OFDM 
 
L’informació que entra en aquest bloc es divideix en les 192 subportadores que 
utilitza l’estàndard IEEE 802.16 per cada símbol OFDM, i s’afegeixen les 8 
subportadores  pilot. Les subportadores pilot es van col·locant d’una en una en 
cada ràfega de dades per poder constituir el símbol OFDM, i s’utilitzen  per 
minimitzar el desplaçament de freqüència i fase. Una altra subportadora que 
s’afegeix és l’anomenada DC, aquesta  determina la freqüència central del 
canal. Al mateix temps s’afegeixen les bandes de guarda, determinades per les 
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56 subportadores nul·les. Per tant, un símbol OFDM es construeix amb 256 
subportadores, que determinaran la mida de la FFT (transformada ràpida de 
Fourier).   

 
 

Fig. 3.2 . Símbol OFDM en el domini freqüencial 
 
 
A continuació les 256 subportadores es passen al domini temporal mitjançant la 
IFFT (transformada ràpida inversa de Fourier) i s’afegeix el CP (prefix cíclic). 
Cada un dels símbols té el seu prefix cíclic de longitud igual a 1/8 part de la 
mida del símbol OFDM. El prefix cíclic s’utilitza per eliminar la ISI (interferència 
entre símbols) i manté l’ortogonalitat entre les subportadores evitant així el que 
es coneix com a ICI (interferència entre subportadores). 
 
 

 
 

Fig. 3.3. Símbol OFDM en el domini temporal 
 

3.2.1.4 Paràmetres característics del símbol OFDM 
 
La taula següent mostra els valors utilitzats en la simulació. 
 
 

Taula 3.2. Paràmetres de la simulació OFDM 
 

Ampla de banda (BW)  7 MHz 
Número se subportadores (N) 200 
Espai entre subportadores (n) 8/7 
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Temps  de CP (g) 1/8 
NFFT 256 
Freqüència de mostreig (Fs) 8 MHz 
Temps de símbol OFDM (Ts) 36µs 

 

Transmissor WI-FI 
 
 

 
 

Fig. 3.4. Transmissor WiFi 
 

3.2.1.5 PLCP (Physical Layer Convergence Procedure)  
 
La font d’informació genera bits aleatoris que formen el que s’anomena la 
PSDU (unitat de dades de la PLCP). A continuació en el bloc PLCP s’afegeix el 
preàmbul i la capçalera. La funció del PLCP és simplificar l’interfície entre la 
capa física i la capa MAC. 
  
El PLCP preàmbul té dos camps: 
 

- SYNC (Sincronitzador): Porta a terme la sincronització amb el receptor. 
- SFD (Delimitador d’inici de trama): Indica el començament de les dades 

que depenen de la capa física. 
 
El PLCP capçalera té quatre camps: 
 

- SIGNAL: Informa a la capa física quina modulació s’ha de fer servir per  
transmetre i rebre la PSDU. Les possibles velocitats de transmissió  són 
1Mbit/s, 2Mbit/s, 5,5Mbit/s i 11Mbit/s. 
 

- SERVICE:  En aquest camp cada un dels 8 bits té un significat. El b7 és 
un extensió del camp de longitud de la PSDU. Del b6 al b4 estan 
reservats per transmissions de alta velocitat. El b3 indica el tipus de 
modulació que es fa servir. El b2 activa  l’oscil·lador com a rellotge de 
transmissió i finalment els b1 i b0 també estan reservats per 
transmissions amb alta velocitat.   
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- LENGTH: Aquest camp indica el temps, en microsegons, necessari per 
transmetre la PSDU. 
 

- CRC(CCITT CRC-16):  En aquest camp hi ha el resultat d’aplicar en els 
camps SIGNAL, SERVICE i LENGTH la seqüència de comprovació, amb 
la finalitat de detectar algun error en la transmissió de la trama. 

 
- PSDU:  És on hi ha l’informació a transmetre. 

 

 
 

Fig. 3.5. Paquet de dades amb capçalera llarga PPDU 
 
La concatenació de tots els camps genera el paquet PPDU (Protocol de la 
unitat de dades PLCP). L’estàndard del IEEE 802.11b inclou la opció d’utilitzar 
el format curt de la PPDU. Com es veu a la figura següent la capçalera i el 
preàmbul es redueixen, i per tant ajuda en el rendiment de la xarxa.  
 

 
 

Fig. 3.6. Paquet de dades amb capçalera curta PPDU 
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3.2.1.6 Modulacions i velocitats de transmissió 
 
Per la capa física HR/DSSS de l’estàndard IEEE 802.11b es defineixen quatre 
tipus de modulacions i velocitats de dades diferents:  
 

- La velocitat més baixa de transmissió és de 1Mbit/s. Tota la trama PPDU 
és modulada amb una modulació del tipus DBPSK.  

- La segona velocitat de transmissió és de 2Mbit/s, en aquest cas la PSDU 
i la PLCP utilitzen  les modulacions DQPSK i DBPSK, respectivament.  

- Les dues velocitats de transmissió següents són de  5,5 i 11Mbit/s, com 
en el cas de la velocitat de 2 Mbit/s, el PLCP es modula amb una 
DBPSK i la PDSU amb un modulació DQPSK. Però a més a més per 
aconseguir aquestes velocitats de transmissió  s’utilitza la tècnica del 
CCK (Complementary Code Keying) 

 
 

Taula 3.3. Modulacions PSDU 
 

Velocitat de transmissió Modulació de PSDU 
1 Mbps DBPSK 
2 Mbps DQPSK 
5,5 Mpbs DQPSK  i CCK (complementary 

Code Keying)  
11 Mbps DQPSK  i CCK 

  
 
Depenent del format curt o llarg de la PLCP la capçalera i el preàmbul van 
modulats de forma diferent i es transmeten a velocitats diferents. En la següent 
taula es pot veure la comparativa. 
 

Taula 3.4. Modulacions PPDU 
 

Format PLCP curt PLCP llarg 
Capçalera DQPSK DBPSK 
Preàmbul DBPSK DBPSK 

 

3.2.1.7 Tècnica DSSS (Direct Sequence Spread Spectr um) 
 
Aquesta tècnica es coneix com eixamplament d’espectre per seqüència directa. 
Consisteix en multiplicar cadascun dels bits d’informació per una seqüència 
lògica de velocitat superior. El patró que segueix és un conjunt d’onze símbols 
anomenat seqüència de Barker i està definida en el estàndard. 
 
 

+1, –1, +1, +1, –1, +1, +1, +1, –1, –1, –1 
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Fig. 3.7. Seqüència de Barker 
 
 

La seqüència de Barker només s’aplica a les modulacions de 1 i 2 Mbit/s.Per 
les modulacions de 5,5 Mbit/s i 11Mbit/s es fa servir la tècnica d’eixamplament 
mitjançant el CCK (Complementary Code Keying). La longitud de la paraula 
codi d’eixamplament és de 8 xips complexes (3.1). La velocitat de xip es de 11 
Mxip/s i la llargada del símbol serà exactament de 8 xips.  
  
La següent formula s’utilitza per generar les paraules codi per fer 
l’eixamplament de 5,5 Mbit/s i 11 Mbit/s. 
 
 

 
(3.1) 

 
 
 

 
On  C és la paraula codi  C= {c0..c7}. 
 
Per la transmissió de 5,5 Mbit/s els símbols estan formats per 4 bits. Els bits 
d’informació d0 i d1 són modulats mitjançant una modulació DQPSK. Els altres 
bits s’agrupen en dibits per fer la codificació CCK. 
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Per la transmissió de 11 Mbit/s els símbols estan formats per 8 bits. Els bits 
d’informació s’agrupen de dos en dos formant dibits (d0,d1) que són modulats  
mitjançant la modulació DQPSK. Els dibits (d2,d3), (d4,d5) i (d6,d7) són 
modulats en QPSK. 

Taula 3.5. Paràmetres característics de la capa física 802.11b 
 

SYNC 56 / 128  bits PLCP preàmbul 
SFD 16 bits 
SIGNAL 8 bits 
SERVICE 8 bits 
LENGTH 16 bits 

PLCP capçalera 

CRC 16 bits 
PSDU 8192 bits 
PPDU 8384 bits 

Velocitat d’eixamplament  11 
Mostres per xip 8 

  
 

 

Transmissor BLUETOOTH 
 
 

 
 

Fig. 3.8. Transmissor Bluetooth 
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3.2.1.8 FEC i codificació 
 

En aquest bloc és on es codifica la informació depenent del nivell de  qualitat 
de les dades que es desitja enviar. Hi ha ha tres classes de paquets  ordenats 
de més a menys qualitat, HV1, HV2 o  HV3. 
Els paquets HV1 estan formats per 10 bytes d’informació, els bytes es 
codifiquen amb un FEC de taxa 1/3. No tenen corrector CRC. 
Els paquets HV2 estan formats per 20 bytes d’informació, els bytes es 
codifiquen amb un FEC de taxa 2/3. Tampoc tenen corrector CRC. 
Els paquets HV3 estan formats per 30 bytes d’informació, aquests paquets no 
es codifiquen ni es corregeixen els errors amb CRC. 
En els tres tipus de paquet la càrrega útil d’informació és de 240 bits. 
 

3.2.1.9 Codificació i modulació 
 
Aquest bloc és l’encarregat de crear els paquets, d’afegir la capçalera i el codi 
d’accés a l’informació. En la figura 3.9  es pot veure el format del paquet. 
 
 

 
 

Fig. 3.9. Paquet de dades Bluetooth 
 
 
Cada paquet comença amb el camp de codi d’accés, aquest camp s’utilitza per 
sincronitzar, per compensar el nivell d’offset de continua i com identificador. El 
codi d’accés identifica tots el paquets que s’intercanvien en el canal físic. 
 
La capçalera conté tota la informació del control d’enllaç: Porta informació de 
l’adreça del receptor en la transmissió, indica el tipus de paquet que s’està 
enviant, el flux de paquets que s’envien en la transmissió, el control de 
retransmissions dels paquets, l’enumeració de paquets i en l’ordre que s’envien 
i per últim un control d’integritat de capçalera.   
La capçalera té una llargada de 18 bits però com es codifica amb un FEC de 
taxa 1/3 augmenta a 54 bits. 
A continuació es concatenen els camps de codi d’accés, la capçalera i el camp 
d’informació. D’aquesta manera queda constituït el paquet que es modularà 
amb la modulació GFSK. 
 
 
 



                                  Simulació de tècniques d’accés i estudi del PAPR per a transmissors d’emissores reconfigurables 22 

Taula 3.6. Paràmetres de la simulació 
 

Slave_adress [1;0;1] 
Packet_type [1;0;1;0] 
Flow_control 1 bit 
ARQ 1 bit 

Capçalera 

Sequence 1 bit 
Acces Code 72 bits 

HV type 1,2,3 
Payload 240 bits 

 

L’escenari de la simulació 

 
 

Fig. 3.10. L’escenari de simulació 
 
 
Com es pot veure en la figura, l’escenari de la simulació consisteix en combinar 
dos dels tres sistemes que tenen tècniques d’accés al medi diferents i 
modulacions diferents. Con els senyals de sortida són complexes el que s’ha 
fet és buscar el mòdul de cada senyal i aplicar el nivell de potència que ha de 
tenir buscant com exemple casos reals. 
La dificultat de combinar els tres sistemes és que els paquests a la sortida no 
són de la mateixa mida. No oblidem que és una simulació que es fa amb un 
programa matemàtic on es treballa amb vectors i matrius de dades, per tant es 
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fa necessari col·locar els buffers per poder tenir vectors de la mateixa mida i 
poder fer operacions matemàtiques amb ells.    
Les simulacions s’han anat guardant per després poder treballar sobre les 
dades obtingudes.  
El que s’intenta es trobar la millor combinació de sistemes i modulacions per 
aconseguir un nivell de PAPR  que no sigui crític alhora de no fer emissions 
fora de la banda assignada, en el nostre cas en la banda lliure de  2,4 GHz de 
la ISM. 
En l’annex 1  es pot trobar els diagrames de blocs més detallats de cada 
transmissor.  
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CAPÍTOL 4. RESULTATS 

4.1 Introducció 
 
Els resultats que es presenten a continuació  han sigut realitzats amb el Matlab.   
S’han realitzat totes les simulacions amb un temps de simulació de 0.070 
unitats de temps  i s’han recollit 160.128 mostres en cada  simulació. 
Per saber si els resultats obtinguts del model creat són vàlids i no estan 
distorsionats, s’han comparat amb els resultats de la simulació dels models que 
ofereix la llibreria de Matlab, configurant-los amb els mateixos paràmetres 
utilitzats en aquest treball. 
Primerament s’ha fet un estudi de cada transmissor per separat per observar 
les velocitats de transmissió, les modulacions  i el nivell de PAPR que ofereix 
en cada cas. 
En la segona part es fa un estudi del PAPR però creuant  les diferents 
tècniques d’accés i modulacions entre elles.  
Finalment s’han calculat les CCDF (funció de distribució acumulativa 
complementaria) per conèixer quina és la probabilitat de tenir un nivell de 
PAPR no desitjat a l’entrada de l’amplificador de potència. 
 

4.2  Estudi individual 
 
En les figures següents es pot veure el PAPR per a  cada sistema  estudiat , 
WiMAX, Wi-Fi i Bluetooth.  
 
 

 
 

Fig. 4.1. PAPR de WiMAX 
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Fig. 4.2. PAPR WiFi 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 4.3. PAPR Bluetooth 
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4.3 Estudi combinat 
 
Els següents gràfics representen l’efecte del PAPR quan es combinen dos 
sistemes alhora. Aquests models són exemples que podem trobar en un equip  
mòbil d’ús quotidià com podria ser un telèfon o ordinador portàtil.  
 

4.3.1 WiMAX & Wi-Fi 
 
 

 

Fig. 4.4. PAPR combinant WiMAX i WiFi 
 
 
 
En aquest cas la combinació d’un sistema que utilitza OFDM amb un DS-
CDMA, fa que en general el nivell de PAPR disminueixi aproximadament uns 
2dB si es compara amb la del  WiMAX sense combinar. 
 
En la següent taula es presenten els resultats representats en la figura 4.4 . 
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Taula 4.1. Resultats de la simulació WiMAX i WiFi 
 
   WiMAX 

   

BPSK 

1/2 

QPSK 

1/2 

QPSK 

3/4 

16QAM 

1/2 

16QAM 

3/4 

64QAM 

2/3 

64QAM 

3/4 

   

2,7 

Mbps 

5,5 

Mbps 

8,33 

Mbps 

11,1 

Mbps 

16,6 

Mbps 

22,2 

Mbps 25 Mbps 

1 Mbps BPSK 6,25 6,68 6,21 6,58 6,74 6,56 6,71 

2 Mbps QPSK 6,24 6,67 6,28 6,57 6,73 6,55 7,05 

5,5 

Mbps 

CCK 

5,5 5,88 6,3 6,03 6,43 6,48 6,13 6,51 
WIFI 

11 

Mbps 

CCK 

11 6 6,43 6,11 6,48 6,6 6,31 6,25 

 
 
La següent gràfica representa la CCDF (funció de distribució acumulada 
complementària) del sistema WiMAX. Aquesta representa la probabilitat de 
superar un cert valor de PAPR. Com s’aprecia en la gràfica, la tècnica d’accés 
és més influent en el PAPR que la modulació i codificació que es fa a 
l’informació.   
 
 

 

Fig. 4.5 . CCDF de WiMAX 
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En la següent figura 4.6  es mostra la CCDF de la combinació d’una modulació 
64 QAM 3/4  de WiMAX amb les diferents modulacions de WI-FI.  
 
 

 
 

Fig. 4.6. CCDF WiMAX i WiFi 
 
 
 
Aquest cas és representatiu com es pot veure en el histograma de la 
combinació entre WiMAX i WiFi, perquè el valor del PAPR es el més elevat. Per 
això cal saber quina és la probabilitat de que aparegui un valor elevat de PAPR. 
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4.3.2 WiMAX & Bluetooth 
 
En la figura 4.7  es representa la combinació d’una tècnica OFDM amb una 
FHSS, aquesta combinació no provoca cap millora en els valors de PAPR de 
WiMAX.  
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.7. PAPR WiMAX i Bluetooth 
 

 



                                  Simulació de tècniques d’accés i estudi del PAPR per a transmissors d’emissores reconfigurables 30 

En la següent taula es mostren els resultats del gràfic representat anteriorment: 

Taula 4.2. Resultats de la simulació WiMAX i Bluetooth 
 
  WiMAX 

  

BPSK 

1/2 

QPSK 

1/2 

QPSK 

3/4 

16QAM 

1/2 

16QAM 

3/4 

64QAM 

2/3 

64QAM 

3/4 

  

2,7 

Mbps 

5,5 

Mbps 

8,33 

Mbps 

11,1 

Mbps 

16,6 

Mbps 

22,2 

Mbps 

25 

Mbps 

HV1 8,01 8,32 8,68 8,44 8,82 8,46 9,14 

HV2 8,02 8,33 8,69 8,45 8,83 8,47 9,07 Bluetooth 

HV3 8,02 8,34 8,69 8,45 8,83 8,47 9,07 

 
 
 
La representació de la CCDF on hi ha  combinació WiMAX amb Bluetooth es 
pot veure en la següent gràfica: 
 
 

 
 

Fig. 4.8. CCDF de WiMAX i Bluetooth 
 
Aquesta combinació és la més crítica, per què els nivells de PAPR són els més 
elevats  com es pot veure en el histograma mostrat en la figura 4.7     
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CONCLUSIONS 
  
En general es pot dir que  l’objectiu d’aquest treball s’ha assolit. Els nivells de 
PAPR en un sistema que utilitza una tècnica OFDM són elevats, però si es 
combina amb una tècnica CDMA es veu una reducció del PAPR.  Els nivells del 
OFDM es redueixen si es compara quan treballa sense combinar.  
 
Els valors del PAPR dels diferents  modes de transmissió de WiFi, com són les 
seqüència de Barquer per velocitats de transmissió petites (1-2 Mbit/s) i els codi 
CCK per velocitats més elevades (5,5 -11 Mbit/s), són pràcticament iguals. La 
variació és insignificant quan aquest transmissor treballa sense combinar amb 
cap altre. En canvi, quan es combina amb WiMAX, apareix una disminució 
d’uns 2 dB’s en els nivells de PAPR d’aquest últim. Un cas interesant d’aquesta 
combinació  és la de una modulació 64 QAM amb un CCK 11 on les velocicitas 
de transmissió són més elevades i la reducció del PAPR és aproximadament 
d’uns 3 dB’s. 
  
S’ha comprovat (Fig. 4.7), que quan es combina un transmissor Bluetooth amb 
un de WiMAX, les variacions del nivell de PAPR de Bluetooth no afecten en el 
PAPR del transmissor WiMAX. Per tant, aquest estàndard no serà influent 
alhora de seleccionar un valor de back-off en l’amplificador de potència. 
 
Amb la Fig 4.5 , s’ha comprovat que la tècnica d’accés és més influent que les 
modulacions de les portadores i per això totes les gràfiques es solapen. Es pot 
observar que en PAPR elevats és on pot haver diferències. 
 
Tots aquest valors són el resultats de varies simulacións per tant són 
orientatius, caldria validar-los en el laboratori i així poder assegurar 
pràcticament els valors resultants d’aquest treball.  
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ANNEXES 
 

Annexa 1. Diagrames de blocs dels transmissors 
 
 

 
 

Fig 1.1 Transmissor WiFi 
 
 
 

 
 

Fig 1.2 Modulador a 1Mbps (WiFi) 
 

 
 
 
 

 
 

Fig 1.3 Modulador a 2 Mbps (WiFi) 
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Fig 1.4 Modulador a 5,5 Mbps (WiFi) 
 
 
 
 

 
 

Fig 1.5 Modulador a 11 Mbps (WiFi) 
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Fig 1.6 Transmissor Bluetooth 
 

 
 

Fig 1.7 FEC Bluetooth 
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Fig 1.8 Codificador Bluetooth 
 

 
 

Fig 1.9 Modulador Bluetooth 
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Fig 1.10 Modulador  WiMAX 
 
 
 

 

Fig 1.11 Modulador  BPSK WiMAX 
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Fig 1.12 Modulador  QPSK WiMAX 
 
 
 

 

Fig 1.13 Modulador  16QAM WiMAX 
 
 

 
 

Fig 1.14 Modulador  64QAM WiMAX 
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Fig 1.15 Concatenador de portadores WiMAX 
 

 
 

Fig 1.16 Generador Símbol OFDM  WiMAX 
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Annexa 2. Scripts de Matlab 
 

Annexa 2.1 Funció per calcular el  PAPR i graficar el CCDF 
 
function [] = papr2(x,y) %introduim 2 vectors amb mostres complexes 
x=x+y; %es sumen els 2 vectors 
x=reshape(x,288,556); %es genera una matriu de 556 columnes per 288 files 
coda simbol ofdm té 256 mostres + 32 del prefix ciclic 
for i=1:556 
    for t=1:288 
        sym(t)=x(t,i); 
    end 
        meanSquareValue = sym*sym'/length(sym); 
        peakValue = max(sym.*conj(sym)); 
        paprSymbol(i) = peakValue/meanSquareValue; 
end %es calcula el PAPR de cada simbol de 288 mostres 
paprSymboldB = 10*log10(paprSymbol); %es pasa a dB 
[n x] = hist(paprSymboldB,(0:0.5:max(paprSymboldB))); % es fa un histograma 
on n es el numero mostres amb el mateix valor papr 
prob=cumsum(n)/556; % es calcula la probabilitat suman cumulativa entre 
numero de mostres papr 
ccdf=1-prob; %es calcula la CCDF 
semilogy(x,ccdf,'LineWidth',2) %es dibuixa la CCDF 
xlabel('PAPRo, x dB') 
ylabel('Pr(PAPR>=PAPRo') 
title('CCDF plots of PAPR') 
grid on  
end 
 
 

Annexa 2.2 Funció per calcular la probabilitat 
 
function [ccdf] = probab2(papr) %intoduim el mòdul de 2 vectors 
c0 = 0; 
for l=1:11    %bucle per calcular la probabilitat  
for ind=1:length(papr) 
    if papr(ind)<=(l-1) %des de 0 a longitutd de bucle      
        c0=c0+1;  %contador 
    end 
end 
prob0=c0/length(papr);  
p(l)=prob0;  %es crea el vector de probabilitat 
end 
ccdf=1-p; 
end 
 


