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CAPÍTOL 1: Introducció 

En aquest treball s’estudien la cobertura i les prestacions que ofereix una de les 
xarxes comercials de comunicacions mòbils que cobreix la zona on s’ubica el Campus 
Nord de la UPC. Les tecnologies que es tenen en compte en l’estudi són GSM, UMTS 
i LTE. 

La repercussió de canvis tecnològics o de demanda de recursos d’entre altres, causen 
un efecte directe en la planificació del posicionament d’emplaçaments i de l’ús de les 
freqüències, per tant és convenient veure quines prestacions de demanda i de 
tecnologia es troben en l’actualitat i veure les prediccions que es fan. De la mateixa 
manera és aconsellable veure la cobertura que es rep de les tecnologies i les 
velocitats que ofereixen. 

El tràfic global de dades del mòbil ha crescut un 69 % en el 2014 [1]. A l’any 2000 el 
tràfic que recorria globalment per internet era de 1 exabyte durant tot l’any, i en el 2014 
les xarxes carreguen aproximadament 30 exabytes de tràfic. Les previsions per l’any 
2019 diuen que el tràfic global de dades seran de 24,3 exabytes per mes que és 10 
vegades més tràfic que al 2014. Aquest increment es principalment causat per les 
regions de l’Àsia pacífic i Amèrica del Nord, que concentren més de la meitat del tràfic 
global al 2019. 

Figura 1: Previsió de Cisco de tràfic de dades per mes dels mòbils 

al 2019. 

Una raó de l’increment del creixement global del tràfic de dades és l’augment del 
nombre de dispositius mòbils. En l’any 2014 van ser afegits casi 500 milions d’aparells 
mòbils arribant fins a 7,4 bilions de dispositius. 

Un altre motiu pel qual es preveu aquest creixement, és causat per l’evolució de les 
xarxes cel·lulars. Si es milloren la velocitat, l’ampla de banda i és fa la xarxa més 
intel·ligent, provoca una amplia adaptació de les aplicacions multimèdies avançades 
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que contribueix a incrementar el tràfic del mòbil. En quan els sistemes cel·lulars, es 
creu que la tecnologia 3G és capaç de superar 2G en l’any 2017. L’altre encreuament 
important serà al 2019 quan 4G superarà 2G. Les connexions globals dels mòbils 4G 
creixeran de 459 milions al 2014 fins a 3 bilions al 2019. 

 
Figura 2: Connexions i aparells globals per 2G, 3G, i 4G. 

La previsió de la quantitat de població que té cobertura, s’apunta que en la tecnologia 
3G en el 2014 cobreix al 65 % de la població i es preveu un creixement en el 2020 que 
arribarà fins al 90 % de la població. [2] 

Pel que fa el 4G, en el 2014 està en fase de desplegament i actualment cobreix un 40 
% de la població del planeta, en el 2020 es preveu que més del 70 % de la població 
tinguin accés a una xarxa LTE. 

 
Figura 3: Predicció de quanta població tindrà accés a cada 

tecnologia. 
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En quan a l’evolució de la velocitat en 3G actualment hi ha un 70 % de les xarxes 
HSPA que estan actualitzades amb HSPA 21 i s’està començant a desenvolupar el 
HSPA 63 que utilitzant multi-portadores pot arribar a unes velocitats de 60 Mbps de 
downlink. Per millora la velocitat es volen complementar les bandes de 2100 MHz amb 
les de 900 MHz. [2] 

 

Figura 4: Percentatge de la xarxa WCDMA actualitzada a HSPA, 

HSPA 7.2, 21, 42 i 63 Mbps. 

En LTE es busquen maneres per augmentar la velocitat de transmissió, com la 
d’obtenir espectre addicional o la de desenvolupar l’ús conjunt de TDD i FDD. A LTE-
Advanced s’ha augmentat el numero de portadores millorant l’ús de l’espectre. Amb un 
espectre FDD de 40 MHz es pot aconseguir una throughput de descàrrega d’entre 225 
i 300 Mbps. També s’està desplegant “small cell” que milloren l’ús de l’espectre, 
afegint capacitat i millorant la cobertura en indoor. 

 

1.1.- Objectius 

La realització d’aquest PFC té com a objectius: 

1. Conèixer el funcionament d’eines comercials de drive testing utilitzades per 
mesurar les prestacions de les xarxes de comunicacions mòbils. 

2. Realitzar estudis d’una de les xarxes que dona servei a la zona de Campus 
Nord de la UPC. En concret, es vol caracteritzar les estacions base que hi 
donen servei i també es vol obtenir les propietats de nivell i qualitat de senyal 
que es rep, i del throughput. 

3. Contribuir en la preparació de dues pràctiques per a l’assignatura “Wireless 
Laboratory” del màster MET relacionades amb els dos estudis realitzats en el 
projecte. 
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Respecte el primer punt, les eines que s’empren són el QualiPoc, un recol·lector 
d’informació i el NQView l’eina amb el que s’analitza la informació obtinguda pel 
QualiPoc. 

Respecte el segon objectiu, els estudis a realitzar consisteixen en: la caracterització 
dels paràmetres radio dels emplaçaments de les xarxes de comunicacions mòbils que 
donen senyal sobre l’àrea d’estudi, com ara la freqüència de treball, la identificació de 
les cel·les o si està sectoritzat en la que està dividida una cel·la. I conèixer quines 
prestacions de transmissió de dades ofereix la xarxa. 

En quan el tercer objectiu, es plantegen uns exercicis guiats per una assignatura de 
màster per l’escola ETSETB on es plasmen els conceptes que apareixen durant 
l’estudi i els passos que s’han de seguir per emular una part de l’estudi. Es realitza un 
exercici pel cas del primer estudi el de caracterització d’emplaçaments i un segon 
exercici per l’estudi de prestacions de transmissions de dades. 

 

1.2.- Estructura 

Com que el treball necessita de coneixements de tecnologies, software i paràmetres 
de mesures, abans de començar amb els continguts dels estudis, s’explica en un 
seguit de capítols els coneixements previs que convé saber. A continuació 
s’introdueixen els dos estudis. I per acabar es sintetitzen els resultats del PFC. 

Capítol 1: Introducció. Es redacta una explicació general al contingut treball, entre els 
quals es troben els objectius i l’estructura. 

Capítol 2: Tecnologies GSM, UMTS i LTE. Es descriuen els paràmetres de les 
tecnologies utilitzades. 

Capítol 3: Eines de drive testing. Explicació de les eines emprades durant l’estudi i que 
es necessita per l’exercici guiat, el QualiPoc recol·lector de dades i el NQView 
analitzador de dades. 

Capítol 4: Caracterització dels emplaçaments que donen cobertura al Campus Nord. El 
primer cas d’estudi, s’estudia la identificació de les especificacions de la xarxa. 

Capítol 5: Estudi de prestacions de transmissions de dades outdoor. El segon cas 
d’estudi, en aquest capítol s’estudia les prestacions de càrrega i descàrrega. 

Capítol 6: Conclusions: es sintetitza el resultat del treball. 
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CAPÍTOL 2: Tecnologies GSM, UMTS i LTE  

En aquest capítol es descriuen els aspectes de les tecnologies GSM, UMTS i LTE que 
són necessaris per a la realització del projecte. En particular, primer s’expliquen els 
elements principals d’un emplaçament radio i les seves característiques (sectorització, 
cel·les, identificadors, etc.), tot seguit es detallen els paràmetres de cada tecnologia 
ràdio que són rellevants per procedir a la caracterització dels emplaçaments i a la 
realització de mesures de nivell de potència, qualitat i velocitats de transmissió de 
dades amb les eines de drive testing. 

 

2.1.- Elements d’un emplaçament ràdio 

L'emplaçament és la posició des d'on es dona cobertura en una zona. Habitualment 
està col·locat en una posició elevada (sobre un edifici o en una torre/màstil per anclar-
hi les antenes) per donar cobertura en la màxima àrea possible. Està format per: 

Antenes: Dispositiu amb la funcionalitat d’element radiador. 

BTS (Base Transceiver Station): Estació base de la 2a Generació. És el punt d’accés a 
una xarxa de comunicació, s’utilitza per connectar diferents dispositius. 

NodeB: Dispositiu que connecta la xarxa de comunicació per 3a Generació amb 
l’usuari. I eNB (envolved Node B) per 4a Generació. 

Els emplaçaments poden estar dividits per diferents sectors, els quals donen cobertura 
en diferents direccions. A més cada sector pot suportar una o varies cel·les de 
cadascuna de les tres tecnologies (GSM, UMTS, LTE), cada cel·la s'identifica 
independentment. 

 

Figura 5: Típic emplaçament en una zona urbana. 
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2.2.- Paràmetres rellevants de GSM 

A la Taula 1 es recullen els paràmetres de GSM que permeten caracteritzar una cel·la 
d’aquesta tecnologia. 

MCC (Mobile Country Code) És un numero que representa l'identificador del països. 
MNC (Mobile Network Code) És un numero que representa l'operadora del mòbil. 
BCCH (Broadcast Control 
Channel) 

És un canal DL que notifica sobre els paràmetres del 
sistema entre els quals la freqüència utilitzada. 

BSIC (Base Station Identity 
Code) 

És un codi usat com a diferenciador d’estacions base. 

Frequency 
Freqüència de treball de l’emplaçament en la tecnologia 
GSM 

TAC (Tracking Area Code) És un numero que depèn de la localització de la BTS. 
Cell ID (Cell Identity) És un numero únic que identifica una cel·la. 

SC/NC (Serving Cell/ Neighbor 
Cell) 

Indica l’estat de connexió entre el terminal mòbil i la xarxa, 
SC identifica la cel·la que dona cobertura al terminal mòbil i 
NC identifica les cel·les que el terminal mòbil detecta. 

Taula 1: Paràmetres GSM d’una cel·la. 

2.3.- Paràmetres rellevants de UMTS 

A continuació es detallen els paràmetres de la tecnologia UMTS rellevants per procedir 
a la caracterització dels emplaçaments i a la realització de mesures de nivell de 
potència, qualitat i tases velocitats de transmissió de dades. 

2.3.1.- Paràmetres que caracteritzen una cel·la 

Els paràmetres que caracteritzen una cel·la en la tecnologia UMTS es veuen a la 
Taula 2. 

MCC (Mobile Country Code) És un numero que representa l'identificador del països. 
MNC (Mobile Network Code) És un numero que representa l'operadora del mòbil. 
UARFCN (UTRA Absolute 
Radio Frequency Channel 
Number) 

És la freqüència de treball de l’emplaçament en la 
tecnologia UMTS. 

PSC (Primary Scrambling 
Code) 

S'utilitza per diferenciar cel·les en l’enllaç DL i usuaris en 
UL. 

LAC (Location Area Code) 
És un numero que depèn de la localització de la BTS. 
S’utilitza com a referència de la ubicació de l’usuari 

Cell ID (Cell Identity) És un numero únic que identifica una cel·la. 

AS/MS (Active Set / Mobile Set) 

Indica l’estat de connexió entre el terminal mòbil i la xarxa, 
AS defineix la cel·la o cel·les que serveixen al terminal i MS 
la cel·la o cel·les que el terminal monitoritza i que 
eventualment podrien pasar a formar part del AS. 

Taula 2: Paràmetres UMTS d’una cel·la. 
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2.3.2.- Canals de control i mesures associades 

En sentit ampli els canals de control són utilitzats en les comunicacions radio per 
proporcionar informació als terminals i controlar l’accés i operativa dels serveis que 
ofereix la xarxa. Els canals de control es defineixen a varis nivell (canals de control 
lògics, canals de control de la capa física) i la seva configuració i funcionalitat pot 
dependre de la tecnologia que s’està utilitzant. 

En el cas de UMTS, un canal de control fonamental per establir la cobertura d’una 
cel·la és el Common Pilot Channel (CPICH). El CPICH és un canal de l’enllaç 
downlink. Els terminals fan mesures del seu nivell de potència i qualitat d’aquest canal, 
tant en mode idle com en mode connectat. En mode connectat, les mesures es 
reporten a la xarxa i serveixen per prendre decisions de handover. 

2.3.2.1.- CPICH RSCP 

És la mesura del nivell de potència amb que es rep el canal CPICH. En el sistema de 
comunicacions cel·lulars UMTS la potència del codi del senyal rebut (Received Signal 
Code Power, RSCP) representa la potència mesurada pel receptor en el canal pilot. 
S’utilitza com a indicador del “signal strenght” que indica en quins nivells es rep el 
senyal, la mesura RSCP s’utilitza com a criteri per realitzar un handover i per calcular 
les pèrdues de propagació. 

• Valors típics: el rang de valors usuals del nivells de RSCP compren de -80 dBm 
fins a -120 dBm. [3] 

2.3.2.2.- CPICH Ec/Io  

És la mesura del nivell de qualitat amb que és rep el canal CPICH. Ec/Io és l’energia 
per chip dividit pel nivell d’interferència més el nivell de soroll de la banda. Aquest rati 
és rebut sense necessitat de que el terminal estigui connectat en una xarxa i reflecteix 
l’estat de la cobertura i de la interferència. 

• Valors típics: el rang de valors típics de Ec/No va des de -3 dB fins -24 dB. [3] 

2.3.2.3.- Canals de transmissió de dades i mesures associades 

En els inicis del 3G, els canals que disposava la tecnologia eren dedicats, és a dir, 
cada canal donava servei individualment, com ara el DCH (Dedicated Control 
Channel). En la millora del 3G, el HSPA, s’evoluciona a tenir canals que estan 
compartits per diferents usuaris. 

L’aplicació QualiPoc utilitza per mesurar la tasa de transmissió els canals de transport 
E-DCH i HS-DSCH. 
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E-DCH (Enhanced Dedicated Channel): és un canal de transport dedicat d’enllaç UL. 
Permet al sistema portar dades d’alta velocitat.  

HS-DSCH (High Speed-Downlink Shared Channel): és un canal de transport de dades 
compartit entre diversos usuaris que estiguin connectats en una mateixa estació base. 

2.3.3.- Velocitat de transmissió de dades (throughputs) 

El throughput o velocitat de transmissió de dades indica la quantitat d’informació 
transmesa en un interval de mesura determinat. 

La mesura es pot fer a diferents nivells de la torre de protocols, tal com es recull a la 
Taula 3. Entre el nivell dos i la capa física es troben els canals de transport E-DCH i 
HS-DSCH. Per l’enllaç downlink hi ha la velocitat “Scheduled Throughput”, i per l’enllaç 
uplink es troba la velocitat “Used throughput”. “HTTP throughput” correspon a la 
velocitat a nivell d’aplicació. 

La terminologia throughputs scheduled significa que el throughput assignat ha estat 
aconseguit. També existeix el Requested throughput que representa el throughput 
demanat pel terminal mòbil. (Les definicions anteriors poden ser diferents depenent del 
fabricant o de la tecnologia) [4]. 

Les unitats corresponen a [kbps]. 

Used 
throughput 

Té en compte tots els paquets transferits incloent les retransmissions 
del throughput del canal E-DCH. 

UL 

Scheduled 
Throughput 

Transportat per HS-DSCH, mesura el throughput de la xarxa a l’usuari. DL 

HTTP 
throughput 

Correspon a la velocitat a nivell d’aplicació UL/DL 

Taula 3: Throughputs de la tecnologia UMTS. 

 

2.4.- Paràmetres rellevants de LTE 

La tecnologia LTE disposa de paràmetres propis d’identificació d’emplaçaments, de 
canals de control per monitoritzar les condicions que disposa i d’obtenir valors de 
velocitats de transmissió. 

2.4.1.- Paràmetres que caracteritzen una cel·la 

I en el cas de LTE, els paràmetres que distingeixen un sector són els que apareixen a 
la Taula 4. 
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MCC (Mobile Country Code) És un numero que representa l'identificador del països. 
MNC (Mobile Network Code) És un numero que representa l'operadora del mòbil. 
DL EARFCN (Downlink 
Absolute Radio-Frequency 
Channel Number) 

Identifica la freqüència en la que treballa. 

PCI (Physical Cell Identity) És un numero utilitzat pel mòbil per identificar el eNB. 
eNB (Evolved Node B) És un número que identifica l'emplaçament. 
SectorID (Sector Identity) Identifica un sector de eNB, s’obté del Cell ID. 
Channel Bandwidth Ampla de banda del canal 
TAC (Tracking Area Code) És un numero que depèn de la localització de la BTS. 
Cell ID (Cell Identity) És un numero únic que identifica una cel·la. 

SC/NC (Serving Cell / Neighbor 
Cell) 

Indica l’estat de connexió entre el terminal mòbil i la xarxa, 
SC identifica la cel·la que dona cobertura al terminal mòbil i 
NC identifica les cel·les que el terminal mòbil detecta. 

Taula 4: Paràmetres LTE d’una cel·la. 

2.4.2.- Canals de control i mesures associades 

El canal de control que defineix el sistema LTE per a que els terminals facin mesures 
del seu nivell i qualitat són els RS (senyals de referencia). 

Per LTE, el canal pilot és un senyal de referència que es transmet de manera no 
continua en el temps i en diferents freqüències. En aquest cas, la mesura calcula la 
potència mitjana de totes les freqüències que transmeten el pilot. 

Els canals de control, donen valors de mesures de nivell de potència del senyal i nivell 
de qualitat. La seva monitorització és necessària per tenir controlada la xarxa, ja sigui 
amb la restricció del nombre d’usuaris que poden estar connectats a un sector concret. 
La principal funció dels canals de control és la de selecció de cel·la, re-selecció de 
cel·les i la de generar el procediment de handover. 

LTE defineix dues mesures que es fan sobre els RS: RSRP (Reference Signal 
Received Power) i RSRQ (Reference Signal Received Quality) 

2.4.2.1.- RSRP 

Mesura el nivell de potència dels senyals de referència (RS). És l’equivalent a la 
mesura CPICH RSCP de UMTS. Es defineix com la mitjana lineal de totes les 
contribucions de potència. RSRP és una important mesura de la capa física LTE 
realitzat per l’usuari. Aquesta mesura és utilitzada per prendre decisions de handover 
ja sigui entre diferents freqüències d’una mateixa cel·la o entre altres cel·les, a més 
també s’utilitza per estimar les pèrdues de propagació per càlculs de control de 
potència. 

• Valors típics: per RSRP els valors usuals van de -80 dBm fins -140 dBm. [3] 
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2.4.2.2.- RSRQ 

Mesura la qualitat amb que es reben els senyals de referència (RS). EL nivell de 
qualitat del senyal de referència rebut està definit com (N x RSRP)/RSSI, on N és el 
nombre de PRBs (Physical Resource Blocks), RSSI és la suma de la potència de 
l’ampla de banda, del soroll, la potència intracel·lular i la interferència. La mesura 
proporciona informació addicional per efectuar handovers o una re-selecció de cel·la 
quan RSRP no proporciona suficient informació per efectuar-los de forma segura. 

• Valors típics: el rang típic de RSRQ va des de -3 dB fins -30 dB. [3] 

2.4.2.3.- Canals de transmissió de dades  

La transmissió de dades en LTE es similar que en el cas UMTS. En el cas de LTE 
l’aplicació QualiPoc utilitza els canals físics PDSCH i PUSCH per mesurar el 
throughput. 

PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): és un canal compartit de la capa física 
d’enllaç DL. Assigna dinàmicament en l’enllaç DL les dades dels usuaris. 

PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): recíprocament a PDSCH, és un canal 
compartit de la capa física però en aquest cas és d’enllaç UL. Assigna dinàmicament 
en l’enllaç UL les dades dels usuaris. 

2.4.3.- Velocitat de transmissió de dades (throughputs) 

El throughput o velocitat de transmissió de dades indica la quantitat d’informació 
transmesa en un interval de mesura determinant. La mesura es pot fer a diferents 
nivells, tal com es recull a la Taula 5. En el primer nivell es troben les velocitats de 
dades “Scheduled Throughput”, “PUSCH throughput”, “PDSCH throughput” i 
“Scheduled PDSCH Throughput”, els dos primer throughputs es transmeten per enllaç 
UL, i els altres dos throughputs es transmeten per l’enllaç DL. “HTTP throughput” 
correspon a la velocitat d’aplicació.  

Les unitats corresponen a [kbps]. 

Scheduled 
Throughput 

És transportat pel canal PUSCH. Es defineix com la suma de 
les dades de bloc de transport durant el període reportat. 

UL 

PUSCH throughput Throughput Net per PUSCH. És la suma de les dades de 
bloc de transport en la primera transmissió durant el període 
reportat. 

UL 

Scheduled PDSCH 
Throughput 

És transportat pel canal PDSCH. És defineix com la suma de 
dades de bloc de transport durant el període reportat. 

DL 

PDSCH throughput Throughput Net per PDSCH. És la suma de les dades de 
bloc de transport amb el passat CRC durant el període 
reportat. 

DL 

HTTP throughput Correspon a la velocitat a nivell d’aplicació UL/DL 

Taula 5: Throughputs de la tecnologia LTE. 
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CAPÍTOL 3: Eines de drive testing  

Les eines que es disposa per la realització de l’estudi són el QualiPoc i el NQView. A 
continuació es descriuen els aspectes més rellevants de les eines de cara a la 
realització dels estudis proporcionats en els següents capítols. 

3.1.- QualiPoc 

QualiPoc és una aplicació que s’empra per recol·lectar mesures per l’estudi. 
L'aplicació és comercialitzada per Rhode & Schwarz una empresa especialitzada amb 
enginyeria electrònica i telecomunicacions ràdio, i es troba instal·lat en el terminal 
Galaxy S3.  

 
Figura 6: Finestra principal del terminal on hi ha l’aplicació 

QualiPoc. 

L’aplicació disposa de l’opció de realitzar múltiples tests, que mostren i recullen les 
mesures dels senyals que es reben des de la posició on es trobi el terminal. És capaç 
de proporcionar informació referida a nivells de potència rebuts i altres paràmetres 
difosos mitjançant els canals de control. QualiPoc suporta les tecnologies GSM, 
UMTS, LTE i Wi-Fi. 

El terminal mòbil disposa d’un GPS intern utilitzat per situar el terminal mòbil en un 
mapa de l’aplicació o del programa NQView. Si quan es realitza un test es té habilitat 
el GPS, després quan es visualitzi en un mapa es podrà veure en cada moment la 
posició del terminal. 

3.1.1.- Pestanyes principals de QualiPoc 

L’aplicació disposa d’un conjunt de pestanyes, la primera que es troba és la “Status”, 
representada a l’esquerra de la Figura 7, la qual dona informació sobre la xarxa, 
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l’operadora i la tecnologia que dona servei, i si està en funcionament un test també 
informa sobre el seu estat. 

La segona pestanya és la “Log”, aquesta informa sobre les fases i l’estat que 
l’aplicació passa, a més quan s’executa un test de transferència de dades, dona el 
throughput que ha anat obtenint, la Figura 7, la imatge central es veu el format.  

       
Figura 7: Pestanyes Status, Log i Test de l’app QualiPoc. 

A continuació hi ha la pestanya “Test” que informa sobre quina part del test s’ha 
efectuat i es veu una gràfica del throughput per cada cicle d’un test que s’ha realitzat. 

Les següents pestanyes que es troben són les de tecnologia que adopten el nom de la 
tecnologia que està connectada, “GSM/ GPRS”, “WCDMA/ HSDPA/ HSUPA” o “LTE/ 
LTE UL/ LTE DL”. A la Figura 8 s’observen les pestanyes quan s’està connectat a la 
tecnologia LTE. 

       
Figura 8: Pestanyes de les Tecnologies l’app QualiPoc. 
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La pestanya “Cells” et permet visualitzar els nivells de potència i qualitat dels senyals 
que detecta el terminal mòbil que es reben del canal de control, cada nivell de potència 
i qualitat s’associa a la identificació de la cel·la que pertany donant la freqüència i el 
PSC o PCI que rep. Es veu representat a la Figura 9. 

Una altre pestanya és la “Map” que mostra un mapa escalable. En cas de tenir el GPS 
habilitat s’observa la localització del terminal i el nivell de potència que es rep del canal 
de control. S’observa en la Figura 9. 

  
Figura 9: Pestanyes Cells i Map. 

3.1.2.- Prestacions del QualiPoc 

Les funcions que ofereix l’aplicació s’accedeix mitjançant el menú d’inici, representat a 
la part superior dreta de la pantalla amb tres línies horitzontals. 

 
Figura 10: Menú principal 
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La primera opció que es troba és “Jobs”, des d’on es selecciona i configura el test. 

Durant la realització d’un test, el terminal emmagatzema les mesures capturades i la 
senyalització emprada en un fitxer Log. Aquests fitxers poden ser reproduïts amb 
posterioritat des del mateix QualiPoc o bé carregar-se a alguna eina de post-processat 
com el NQView. 

Des de “Results“ s’entra a l’historial dels tests que s’han fet, apareix una finestra com 
la de la Figura 11. Aquesta opció permet reproduir un dels tests que s’ha realitzat, 
primer s’ha de cercar el fitxer, mitjançant la icona superior esquerra, on sobre un índex 
ordenat per dies i per tipus de test, es busca el fitxer i es selecciona el triangle 
encerclat per obrir-lo. Un cop obert apareix la finestra de la dreta de la Figura 11, on si 
distingeix a la part inferior una barra de control del test. I a més a la part superior 
esquerra i apareix “Replay” indicant que s’està reproduint un log. 

        

Figura 11: Reproducció d’un test.  

A partir de “Settings”, tercera opció del menú, s’arriba al panell de configuració, des 
d’on es pot conformar les pestanyes de presentació de l’aplicació. Es poden posar o 
treure pestanyes, i personalitzar la informació que es representi. 

3.1.2.1.- Forçament de tecnologia 

Una prestació que s’utilitza en múltiples situacions és la de forçament de tecnologia, 
que impedeix el terminal monitoritzar la tecnologia que s’inhabilita. El forçament de la 
tecnologia es pot aplicar en la pantalla principal i també en els tests.  

Per forçar una tecnologia en la pantalla principal, s'aplica mitjançant "Menu" > "Setting" 
> "Technology Forcing". 
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Figura 12: Configuració Forcing Technology 

L’opció “Technology Forcing” ha d’estar habilitat. I a través de “Network type” es posar 
la tecnologia que es vol forçar. 

  
Figura 13: Forçar una tecnologia. 

I finalment polsar a “DONE” per veure amb el QualiPoc les mesures de la tecnologia 
seleccionada. 



 20 

 

Figura 14: Pas final de forçar una tecnologia. 

L’altre manera d’aplicar el forçament de tecnologia és mitjançant la configuració dels 
tests, a través de “Advanced job settings” pitjar l’opció “Forcing”. S’observa a la Figura 
16, 17 i 19. 

3.1.2.2.- Configurar les estacions bases 

Una altre funció de QualiPoc és la d’entrar informació sobre les estacions base 
(anomenades BTS en el QualiPoc) que permet visualitzar les ubicacions i els 
paràmetres de les estacions base a la pestanya “Map”. El format que llegeix l’aplicació 
és el .csv, es genera mitjançant el programa NQView, el procediment s’explica a 
l’apartat 3.2. 

       
Figura 15: Configuració BTS. 

Per carregar el fitxer en el mòbil, s’ha de connectar el mòbil amb el cable USB a 
l’ordinador. Aleshores s’ha de passar els fitxers .csv en el mòbil en una localització que 
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es recordi. Es va a “Setting” > “BTS information” > “BTS info file GSM, UMTS o LTE” > 
“select the file”. 

Per visualitzar-ho a la pestanya “Map” s’ha de tenir habilitat l’opció d’informació de 
BTS. 
 

3.1.2.3.- Jobs 

L’eina permet realitzar varis tests, cada test permet observar diferents tipus de 
paràmetres i comportaments que el terminal monitoritza. Els tipus de test que es 
troben són: 

• Call to any Number: Permet veure les prestacions que gaudeix el terminal 
durant tot el procés d’una trucada. 

• Idle job: Aquest test permet visualitzar els nivells de potència del senyal i 
qualitat que es rep dels canals de control. 

• FTP DL/UL: Permet realitzar una transferència d’un fitxer mitjançant una 
connexió FTP. 

• HTTP Browser: Captura el tràfic que es genera durant la connexió del terminal 
a un navegador. 

• HTTP Transfer DL/UL: Realitza una transferència d’un fitxer amb una connexió 
HTTP. 

• Multiple Tests: Permet la realització de múltiples test dels anteriors, amb un 
ordre seqüencial o paral·lel.  

Els tests que han sigut d’utilitat en l’estudi són el “Idle”, “HTTP Transfer UL” i “HTTP 
Transfer DL”. A continuació es proporcionen més detalls d’aquests tres tipus de test. 

 3.1.2.3.1.- Idle 

En el test “Idle” no s’activa cap servei de comunicacions en el terminal de forma que 
aquest roman escoltant els canals de control de la xarxa mòbil i efectuant els 
mecanismes necessaris de gestió de mobilitat com ara l’actualització d’àrea de 
localització. En aquestes condicions, el test permet mesurar els nivells de potència i de 
qualitat dels senyals i recollir informació diversa sobre la cel·la a la que està 
sintonitzat, facilitant el seu Cell Id, el UARFCN, el PCI o el PSC depenent de si s’està 
monitoritzant la tecnologia LTE o UMTS, entre d’altres. 
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Figura 16: Configuració test “Idle”. 

En el cas d’aquest test es configura el forçament, la resta de paràmetres no necessiten 
canviar-se. 

 3.1.2.3.2.- HTTP Transfer DL 

“HTTP Transfer DL” consisteix en descarregar un fitxer d’un servidor al terminal. El test 
permet observar el throughput durant el transcurs del test. En aquest test es crea una 
connexió TCP a un servidor HTTP. 

  
Figura 17: Configuració test HTTP Tranfer DL. 

Un camp obligatori per iniciar el job és posar el Host des d’on es fa la descarrega i el 
fitxer que es vol descarregar. A més en el test es pot configurar un forçament a la 
tecnologia desitjada. 
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El test permet configurar les duracions de diversos temps, es troben dins de “Timings 
and scheduling” i “Test settings” els quals s’hi accedeix mitjançant l’opció “Job Setting” 

Dins de “Timings and scheduling” es troba el paràmetre “Duration” especifica la 
duració de cada cicle, en el cas d’introduir un 0 significa que la duració està 
determinada per la finalització de la descàrrega del fitxer. També es pot configurar 
“Cycles” descriu el numero de vegades que es realitza de manera seqüencial el test, 
en el cas d’introduir-hi un 2, una vegada es finalitza la primera descàrrega s’inicia una 
segona descàrrega i a l’acabar el job finalitza. I “Pause between cycles” és el camp 
que controla el temps entre cada cicle. 

A dins de “Test setting” es pot configurar el timeout d’accés, que és el temps que una 
vegada el terminal ha provat d’accedir a la xarxa la primera vegada i ha fallat, s’activa 
aquest temps per provar l’accés una segona vegada. En el mateix panell de control es 
troben les configuracions de la màxima duració del test a “Maximum test duration” i del 
temps que el test es manté activat abans d’acabar mitjançant “Pause after test”. 

  
Figura 18: Configuració dels temps en HTTP Tranfer DL. 

 3.1.2.3.3.- HTTP Transfer UL 

El test consisteix en carregar un fitxer que estigui guardat en el mòbil a un servidor 
HTTP que permeti realitzar l’opció. El QualiPoc permet observar el throughput durant 
el transcurs del test. 

En aquest test també és necessari especificar un host on penjar el fitxer. I de la 
mateixa manera que el test “HTTP Transfer DL” es pot configurar el numero de cicles, 
el forçament de tecnologia, i a dins de “Timings and Scheduling” el temps d’accés i el 
de duració del test. Si el test no s’ha acabat, en expirar el temps de duració, es suspèn 
la càrrega. 
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Figura 19: Configuració test HTTP Tranfer UL. 

 

3.2.- NQView 

El software permet carregar els arxius generats per l’aplicació QualiPoc, i analitzar la 
informació mitjançant la visualització de mesures capturades. 

A través del programa es pot representar molts tipus de tecnologies de comunicacions 
mòbils, com ara GSM, UMTS, LTE o Wi-Fi. 

En la Figura 20 s’observa la pàgina d’inici del programa. 

 
Figura 20: Pàgina d’inici del programa NQView. 



 25 

En cas de voler obrir un fitxer s’ha d’accedir a través de la barra principal “Replay” a 
“Load file(s)...” aleshores es va fins la carpeta on estiguin els “logs”, i es seleccionen 
els fitxers que es volen obrir i es pitja “open”. 

A la Figura 21 a la part esquerra es distingeix la pestanya “Pages and monitors”, des 
d’on es permet representar els valors capturats amb diferents formats. A la mateixa 
Figura 21 es veuen opcions per representar valors. A dins de “Pages” es troben 
pàgines predefinides que contenen un conjunt de monitors que comparteixen un 
mateix tipus de tecnologia. Dins de “Monitors” a l’opció “Device monitors” es troben les 
finestres individuals que formen part de les pàgines predefinides. I en el “General 
monitors” hi ha diferents monitors (mapes, llistes, etc) on representar-hi valors de 
mesures de tests en funció de diferents factors (posició, temps, etc). Per seleccionar-
se aquestes opcions, primer s’ha de prémer l’icona que identifica el mòbil que s’ha 
utilitzat, està situada sobre la finestra lateral. 

  

Figura 21: Menú principal del NQView. 

Els valors es poden representar en format de llista, seguint un ordre temporal, o en 
funció de la posició sobre un mapa. L’explicació estesa es troba a l’apartat 3.2.2.  

La barra de control del test s’observa a la Figura 22, on es veu l’hora en la que es va 
efectuar el test, a la dreta es troba una barra per moure’s en el temps, per iniciar-lo es 
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prem el triangle, i per controlar la velocitat de recórrer el test es fa mitjançant l’opció 
“Speed”. 

 

Figura 22: Barra de control dels tests. 

 

3.2.1.- Configuració NQView 

El programa permet modificar o afegir alguns paràmetres, com el temps que es 
visualitza un test o introduir una caracterització d’un emplaçament.  

3.2.1.1.- Configuració del temps de visualització dels tests 

NQView té configurat per defecte un buffer de temps de visualització del test de 10 
min, si es vol visualitzar més temps del fitxer, s’ha d’anar a “Settings...” a través de 
“File” i configurar a “Buffer time” 100 min, que és el temps màxim que es pot introduir. 

3.2.1.3.- Configuració d’Estacions Bases 

El programa també permet configurar la informació de les estacions base. Per generar 
el fitxer amb NQView es fa a través de “Data Presentation”, seleccionar “Configure 
BTS list…”, i triar una de les tecnologies. 

 
Figura 23: Configuració de les estacions base. 

Per introduir la informació de les estacions base es pitja l’opció “Edit”. Per cada 
tecnologia s’han d’afegir camps diferents. 
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Per la tecnologia GSM s’han d'omplir els següents camps: 
name  technology BCCH BSIC longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

En el cas de UMTS els camps a omplir són: 
name  technology UARFCN PSC longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

I els camps requerits per l'aplicació en la tecnologia LTE són: 
name  technology EARFCN PCI longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

El camp nom, representa la paraula que identifica l'emplaçament. I la direcció defineix 
l'angle en que el sector dona cobertura. 

 

Figura 24: Exemple configuració de les estacions base. 

Una vegada completats els camps necessaris es prem “QP Export” i es grava amb el 
nom desitjat. 

Per canviar l’aspecte de les estacions base s’accedeix a “Edit thematics…”, a través 
de “Data Presentation” i de “Configure BTS list…”. Des d’aquesta finestra es canvia el 
color, la mida i les etiquetes. Per representar en el mapa les estacions base a l’opció 
de “BTS lists“ s’habilita la tecnologia que es vol visualitzar. 

 

3.2.2.- Monitors 

Els monitors es troben a la barra lateral “Pages and Monitors” dins de “Monitors”. 

Un dels monitors que més s’utilitza és el de “Map”, en cas de que durant el test amb el 
QualiPoc s’hagués tingut el GPS habilitat, es veu la posició del terminal en el mapa. El 
monitor “Map” pot representar dos tipus de mapes, a través de MapX es carrega un 
mapa que té el programa o amb “Open street map” on apareix un mapa escalable que 
es pot centrar a la zona desitjada. 

En el monitor “Map” es troben les opcions de “Path”, “Measure values” i “BTS lists”. 
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Figura 25: Monitor del Mapa. 

Mitjançant “path” és pot editar el cursor que marca la posició en que es trobava el 
terminal, pitjant el boto dret sobre “Current position”, també es pot visualitzar el camí 
que es va realitzar durant el test. 

A “Mesure values” apareixen les mesures que es volen visualitzar amb una llegenda 
dels colors emprats en el mapa. Per representar un valor en el mapa, des de la barra 
de l’esquerra “Values”, s’arrastra el valor que es vol representar sobre el mapa o amb 
el boto dret sobre el valor seleccionar “Add to new Map”. Es poden afegir diversos 
valors en el mateix mapa, i triar dins de “Measure values” quina mesura es vol tenir 
representada. 

La opció “BTS lists” visualitza les estacions base amb la informació posada al terminal 
(localitzacions, identificadors de cel·les, etc). 

 
Figura 26: Llegenda de la mesura. 

Per editar la llegenda del mapa, s’ha d’anar a “configure value shades...” de “Data 
Prestation” i seleccionar la mesura que es vol canviar, els rangs dels valors o el color 
de cada rang. 
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Figura 27: Configuració de la llegenda. 

Una manera de representar un conjunt de valors en funció del temps és mitjançant una 
gràfica de línia, boto dret sobre la mesura i triar “Add to new Line chart”. Per 
representar-hi més valors en la mateixa gràfica com en el cas del mapa, només cal 
arrastrar el valor sobre el gràfic. Per distingir millor els diferents valors, és 
recomanable canviar el color, per efectuar-ho s’ha de fer clic amb el boto dret del ratolí 
sobre el valor en la llegenda, aleshores es posa el cursor a “Shade” > “Line” > 
“Change color”. 

 
Figura 28: Monitor de Line chart, si representa Ec/Io i RSCP. 

Una altre manera de representar un conjunt de valors en funció del temps és creant 
una taula, seguint el mateix procediment anterior però ara seleccionant “Add to new 
List”. Es poden afegir altres valors en una mateixa taula arrastrant el valor a sobre de 
la taula. 
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Figura 29: Monitor de Table, si representa Ec/Io i RSCP. 

La taula et permet exportar els valors en format .csv, polsant el boto dret del ratolí 
sobre la taula i seleccionar “export to csv”. 

A la Figura 30 s’observen la localització en la barra lateral dels valors que s’utilitzen en 
l’estudi. 

 
Figura 30: Paràmetres principals que són utilitzats. 
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CAPÍTOL 4: Caracterització dels emplaçaments 

que donen cobertura al Campus Nord 

L’objectiu d’aquest estudi, consisteix en realitzar la caracterització dels emplaçaments 
que donen servei al Campus Nord. La caracterització consisteix en descobrir la 
configuració de les cel·les que conformen els emplaçaments, delimitant entre altres, 
els identificadors de cel·la emprats, tecnologies, freqüències, localització geogràfica i 
sectorització dels emplaçaments. En el Capítol 2, es troben les definicions dels 
paràmetres que caracteritzen un emplaçament. 

L’estudi realitzat en aquest capítol ha servit de base per a la preparació d’un exercici 
guiat on es planteja la caracterització d’un dels emplaçaments coberts en aquest 
estudi. La pràctica ha estat concebuda per dur-se a terme en l’assignatura “Wireless 
Laboratory” del màster MET de l’ETSETB. El manual de la pràctica proposada es troba 
a l’Annex A. 

 

4.1.- Metodologia 

Com a primer pas per la realització d’aquest estudi s’ha utilitzat el servei que ofereix el 
“Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del Gobierno de España” [5], per conèixer 
quin són els emplaçaments que hi ha propers a la zona de l’estudi i que pertanyin a la 
operadora Movistar. El motiu de centrar l’estudi en aquesta operadora és únicament 
degut a que la línia mòbil que es té contractada és amb aquest operador. A la Figura 
31 es veu el mapa que es mostra en el portal web, cada punt blau simbolitza un 
emplaçament. Les companyies amb més presencia al voltant del Campus Nord són 
Vodafone, Telefonica, Orange i Xfera. 

A l’estudi s’ha utilitzat l’eina QualiPoc que permet visualitzar els nivells de potència i 
qualitat del senyal que es rep i a més mostra els paràmetres necessaris per la 
caracterització d’una cel·la. Aquests paràmetres són transmesos per canals de control 
i l’aplicació llegeix les mesures. La identificació de les cel·les de cada tecnologia es fa 
trobant els camps que es mostren a continuació. 

Per la tecnologia GSM: 
Name  Technology BCCH BSIC longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

En el cas de UMTS: 
Name  Technology UARFCN PSC longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

I per LTE: 
Name  Technology EARFCN PCI longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 
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Figura 31: Portal web Ministerio de Industria  
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La definició dels camps que identifiquen les cel·les en cada tecnologia es troba en el 
Capítol 2, en excepció de “Name”, “Direction”, “longitud” i “latitude”, aquest quatre 
paràmetres tenen un significat propi per l’aplicació, utilitzant-se per representar en un 
mapa la posició i forma de l’emplaçament amb un nom fàcil de reconèixer. Es 
descriuen a continuació. 

A “Name”, s’escriu una paraula per identificar fàcilment de quin emplaçament es tracte. 
Per aquest estudi s’ha utilitzat el nom del carrer o edifici on es troba l’emplaçament 
seguit d’un numero que diferencia els sectors d’un emplaçament, es segueix el patró 
de posar el numero 1 al sector amb l’angle més pròxim al nord, un 2 el primer sector 
que estigui en un angle obrin-se cap a la dreta, prosseguint fent un cercle. I en el cas 
que algun sector tingui més d’una portadora s’introdueix un altre numero per distingir-
les, en aquest cas es posa 1 al de la freqüència més petita, 2 per la següent més gran, 
i seguir successivament aquest raonament amb totes les portadores. Per exemple 
Carrer1_1 seria el nom per diferenciar una portadora d’un sector d’un emplaçament 
amb la direcció més pròxima al nord i amb la freqüència més petita. 

“Direction” representa la direcció que apunta cada sector sobre el mapa. L’associació 
de la direcció de cada sector es fa d’acord amb el resultat de la sectorització. Si es 
posa 0, el sector senyala al nord, 90 a l’est, 180 al sud i 270 a l’oest. 

Per “longitude” i “latitude” es posen les coordinades geogràfiques de l’emplaçament. 

A continuació, amb l’aplicació oberta, sense la necessitat de tenir actiu un test, s’ha de 
recórrer tot el Campus Nord per identificar quins senyals són rebuts. Una vegada 
identificats els senyals, es va a l’emplaçament més proper on es mira si els senyals 
generats en aquell punt són algun dels detectats anteriorment. Per saber-ho es 
compara el nivell de potència dels senyals en la proximitat de l’emplaçament amb el 
trobat sobre el Campus. Si coincideixen els senyals, es caracteritza l’emplaçament, en 
cas contrari es passa al pròxim emplaçament més proper. S’ha de continuar mirant els 
emplaçament fins trobar els senyals més rellevants que s’han detectat sobre l’àrea 
d’estudi. 

El procediment a seguir per caracteritzar un emplaçament consisteix en posicionar-se 
proper a l’emplaçament i utilitzant l’aplicació del terminal mòbil en estàtic observar el 
nivell de potència amb que es rep del canal de control. Amb tota la informació 
capturada, es procedeix a identificar cada sector de l’emplaçament. Es repeteix el 
procediment anterior per cada emplaçament localitzat. 

 

4.2.- Resultats 

Finalitzada la caracterització, s’identifiquen que són tres els emplaçaments que 
proporcionen cobertura sobre el Campus. En la Figura 32 es veu representada la 
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localització dels emplaçament amb un punt roig amb el nom que se’ls hi ha associat, i 
el Campus es distingeix per una àrea de color blau. Es distingeixen els emplaçaments 
Bruc, Química i Tòquio. Hi ha un quart emplaçament que proporciona servei en unes 
magnituds molt inferiors als altres, a la Figura 31 del portal web, es veu l’emplaçament 
en l’àrea de la facultat de dret, al est de la imatge. 

 
Figura 32: Localització dels emplaçaments i del Campus Nord 

4.2.1.- Emplaçament “Bruc” 

L’emplaçament que es rep amb major nivell de potència és el més pròxim al Campus, 
en direcció oest, és l’anomenat Bruc. 

En la Figura 33 s’observa la sectorització i un conjunt de punts que simbolitzen la 
posició des d’on s’ha validat la sectorització de l’emplaçament (la validació es troba a 
l’Annex A.2 formant part de la solució de la pràctica). Els sectors que donen servei 
sobre el Campus són els que tenen direcció 0 i 120. 
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Figura 33: Emplaçament situat l’oest del Campus Nord, hi ha 

representats els tres sectors que el divideixen. 

L’emplaçament té tres sectors. Per cada sector, es suporta una o varies cel·les de 
cadascuna de les tres tecnologies (GSM, UMTS, LTE). 

En la Taula 6, 7 i 8 es troba la caracterització de les diferents tecnologies en les que 
opera l’emplaçament, GSM, WCDMA i LTE. 

Per GSM es detecten cinc cel·les (i.e. cinc portadores BCCH), tres treballen a la banda 
de freqüència 900 MHz i dues a 1800 MHz. El sector amb direcció sud-oest 
proporciona una cel·la, i els altres dos sectors proporcionen dues cel·les cadascun. 

GSM 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc Informació 
addicional 

Name Technology BCCH BSIC Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction Freqüència 
central (MHz) 

Bruc1_1 GSM 4 3-6 2,109085 41,38763 214 7 853 30441 0 935.8 
Bruc2_1 GSM 23 5-5 2,109085 41,38763 214 7 853 30442 120 939.6 
Bruc3_1 GSM 9 4-6 2,109085 41,38763 214 7 853 30443 240 936.8 
Bruc1_2 GSM 515 0-5 2,109085 41,38763 214 7 853 11754 0 1805.8 
Bruc3_2 GSM 517 7-3 2,109085 41,38763 214 7 853 11756 240 1806.2 

Taula 6: Paràmetres GSM de l’emplaçament Bruc. 

En el cas de UMTS, cada sector ofereix tres cel·les (i.e. cada sector ràdio disposa de 
tres portadores UMTS), una pertany a la banda de freqüència de 900 MHz i les altres 
dues a la banda de 2100 MHz. 
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WCDMA 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc Informació 
addicional 

Name Technology UARFCN PSC Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction Freqüència 
central (MHz) 

Bruc1_1 UMTS 3011 192 2,109085 41,38763 214 7 864 907 0 942,2 
Bruc2_1 UMTS 3011 200 2,109085 41,38763 214 7 864 908 120 942,2 
Bruc3_1 UMTS 3011 208 2,109085 41,38763 214 7 864 909 240 942,2 
Bruc1_2 UMTS 10813 192 2,109085 41,38763 214 7 864 904 0 2162,6 
Bruc2_2 UMTS 10813 200 2,109085 41,38763 214 7 864 905 120 2162,6 
Bruc3_2 UMTS 10813 208 2,109085 41,38763 214 7 864 906 240 2162,6 
Bruc1_3 UMTS 10838 192 2,109085 41,38763 214 7 864 901 0 2167,6 
Bruc2_3 UMTS 10838 200 2,109085 41,38763 214 7 864 902 120 2167,6 
Bruc3_3 UMTS 10838 208 2,109085 41,38763 214 7 864 903 240 2167,6 

Taula 7: Paràmetres UMTS de l’emplaçament Bruc. 

I per LTE es troba una portadora/cel·la per direcció les quals formen part de la banda 
freqüencial de 1800 MHz.  

LTE 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc 

Name Technology EARFCN Phy-
CID Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction 

Bruc1 LTE 1321 363 2,109085 41,38763 214 7 8640 20506890 0 
Bruc2 LTE 1321 371 2,109085 41,38763 214 7 8640 20506900 120 
Bruc3 LTE 1321 379 2,109085 41,38763 214 7 8640 20506910 240 

Informació addicional 

Freqüència 
central (MHz) 

Canalització 
[MHz] eNB Sector 

ID 
Detected 
Antennas 

1817,1 15 80105 10 2 
1817,1 15 80105 20 2 
1817,1 15 80105 30 2 

Taula 8: Paràmetres LTE de l’emplaçament Bruc. 

 

4.2.2.- Emplaçament “Química” 

Un segon emplaçament que dona cobertura és el situat en la facultat de Química i 
Física, està al sud-est del Campus Nord. 

En la il·lustració de la Figura 34 es veu la posició de l’emplaçament sobre l’edifici amb 
els punts on s’ha realitzat la comprovació de la sectorització. La direcció que dona 
servei al Campus Nord és el que apunta en direcció nord-oest. 
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Figura 34: Emplaçament situat al sud del Campus Nord, hi ha 

representats els tres sectors que el divideixen. 

A continuació es presenten les taules amb la informació de la caracterització de 
l’emplaçament que es troba a la facultat de Química i Física. 

En el cas de GSM una de les tres direccions no dona servei, el que apunta en direcció 
sud-oest. El sector que apunta cap al Campus Nord, direcció nord-oest, ofereix dues 
cel·les/portadores BCCH, una a la banda de 900 MHz i l’altra a la de 1800 MHz. I el 
tercer sector, el que apunta cap a l’est proporciona una cel·les/portadora BCCH a la 
banda de 1800 MHz. 

GSM 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc Informació 
addicional 

Name Technology BCCH BSIC Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction Freqüència central 
(MHz) 

Quimica1_1 GSM 8 6-7 2,117654 41,385232 214 7 853 21871 330 936.6 
Quimica1_2 GSM 514 6-4 2,117654 41,385232 214 7 853 21875 330 1805.6 
Quimica2_2 GSM 529 2-0 2,117654 41,385232 214 7 853 21876 90 1808.6 

Taula 9: Paràmetres GSM de l’emplaçament de Química i Física. 

En UMTS, s’han trobat quatre portadores/cel·les per direcció, tres a la banda dels 
2100 MHz i una a la de 900 MHz. 
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WCDMA 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc 
Informació 
addicional 

name Technology UARFCN PSC Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction Freqüència 
central (MHz) 

Quimica1_1 UMTS 3011 295 2,117654 41,385232 214 7 864 7367 330 942,2 
Quimica2_1 UMTS 3011 303 2,117654 41,385232 214 7 864 7368 90 942,2 
Quimica3_1 UMTS 3011 311 2,117654 41,385232 214 7 864 7369 210 942,2 
Quimica1_2 UMTS 10788 295 2,117654 41,385232 214 7 864 60291 330 2157,6 
Quimica2_2 UMTS 10788 303 2,117654 41,385232 214 7 864 60292 90 2157,6 
Quimica3_2 UMTS 10788 311 2,117654 41,385232 214 7 864 60293 210 2157,6 
Quimica1_3 UMTS 10813 295 2,117654 41,385232 214 7 864 7364 330 2162,6 
Quimica2_3 UMTS 10813 303 2,117654 41,385232 214 7 864 7365 90 2162,6 
Quimica3_3 UMTS 10813 311 2,117654 41,385232 214 7 864 7366 210 2162,6 
Quimica1_4 UMTS 10838 295 2,117654 41,385232 214 7 864 7361 330 2167,6 
Quimica2_4 UMTS 10838 303 2,117654 41,385232 214 7 864 7362 90 2167,6 
Quimica3_4 UMTS 10838 311 2,117654 41,385232 214 7 864 7363 210 2167,6 

Taula 10: Paràmetres UMTS de l’emplaçament de Química i Física. 

I per LTE, com en l’emplaçament del Bruc, torna ha haver una portadora/cel·les per 
sector a la banda de 1800 MHz. 

LTE 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc 

Name Technology EARFCN Phy-
CID Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction 

Quimica1 LTE 1321 291 2,117654 41,385232 214 7 8640 20516362 330 
Quimica2 LTE 1321 299 2,117654 41,385232 214 7 8640 20516372 90 
Quimica3 LTE 1321 307 2,117654 41,385232 214 7 8640 20516382 210 

Informació addicional 
Freqüència 
central (MHz) 

Canalització 
[MHz] eNB Sector ID Detected 

Antennas 
1817,1 15 80142 10 2 
1817,1 15 80142 20 2 
1817,1 15 80142 30 2 

Taula 11: Paràmetres LTE de l’emplaçament de Química i Física. 

 

4.2.3.- Emplaçament “Tòquio” 

I el tercer emplaçament que és d’interès, està situat en direcció nord, en aquest cas 
també es rep d’una sola de les tres direccions diferents que té l’emplaçament, 
concretament la que apunta cap al sud-oest. 

En la Figura 35 es presenta la zona on està situada el tercer emplaçament. S’hi 
il·lustren les direccions en que apunten cada un dels sectors i els punts en els quals 
s’ha validat. 
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Figura 35: Zona on es situa l’emplaçament que dona cobertura al 

Campus Nord, amb la sectorizació i validació. 

A la Taula 12, 13 i 14 es veuen les prestacions que cada sector presenta de 
l’emplaçament Tòquio. 

Per la tecnologia GSM, l’emplaçament disposa de 5 cel·les/portadores BCCH, una 
apunta al nord i treballa a la banda de 900 MHz, en les altres dues direccions es 
troben dues cel·les/portadores BCCH per direcció una a la banda de 900 MHz i l’altre 
a la de 1800 MHz. 

GSM 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc Informació 
addicional 

name Technology UARFCN PSC Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction 
Freqüència 
central (MHz) 

Toquio1_1 GSM 7 7-2 2,112816 41,394154 214 7 853 20271 0 936.4 

Toquio2_1 GSM 19 3-0 2,112816 41,394154 214 7 853 20272 120 938.8 
Toquio3_1 GSM 15 7-3 2,112816 41,394154 214 7 853 20273 240 938 
Toquio2_2 GSM 513 7-2 2,112816 41,394154 214 7 853 12555 120 1805.4 
Toquio3_2 GSM 532 5-5 2,112816 41,394154 214 7 853 12556 240 1809.2 

Taula 12: Paràmetres GSM de l’emplaçament Tòquio. 

Per UMTS s’han detectat tres portadores/cel·les per cada una de les tres direccions. 
Per cada direcció es troba una freqüència a la banda de 900 MHz i dues altres a 2100 
MHz. 
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WCDMA 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc Informació 
addicional 

name Technology UARFCN PSC Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction 
Freqüència central 
(MHz) 

Toquio1_1 UMTS 3011 146 2,112816 41,394154 214 7 864 777 0 942,2 
Toquio2_1 UMTS 3011 154 2,112816 41,394154 214 7 864 778 120 942,2 
Toquio3_1 UMTS 3011 162 2,112816 41,394154 214 7 864 779 240 942,2 
Toquio1_2 UMTS 10813 146 2,112816 41,394154 214 7 864 774 0 2162,6 
Toquio2_2 UMTS 10813 154 2,112816 41,394154 214 7 864 775 120 2162,6 
Toquio3_2 UMTS 10813 162 2,112816 41,394154 214 7 864 776 240 2162,6 
Toquio1_3 UMTS 10838 146 2,112816 41,394154 214 7 864 771 0 2167,6 
Toquio2_3 UMTS 10838 154 2,112816 41,394154 214 7 864 772 120 2167,6 
Toquio3_3 UMTS 10838 162 2,112816 41,394154 214 7 864 773 240 2167,6 

Taula 13: Paràmetres UMTS de l’emplaçament Tòquio. 

Com en el cas de l’emplaçament del Bruc i del de Química, en aquest cas també es 
troba una portadora/cel·la per direcció a la banda freqüencial de 1800 MHz. 

LTE 

Paràmetres necessaris en els fitxers de BTS de QualiPoc 

Name Technology EARFCN 
Phy-
CID Lon Lat MCC MNC TAC CellID Direction 

Toquio1 LTE 1321 321 2,112816 41,394154 214 7 8640 20510730 0 
Toquio2 LTE 1321 329 2,112816 41,394154 214 7 8640 20510740 120 
Toquio3 LTE 1321 337 2,112816 41,394154 214 7 8640 20510750 240 

Informació addicional 

Freqüència 
central (MHz) 

Canalització 
[MHz] eNB Sector 

ID 
Detected 
Antennas 

1817,1 15 80120 10 2 
1817,1 15 80120 20 2 
1817,1 15 80120 30 2 

Taula 14: Paràmetres LTE de l’emplaçament Tòquio. 

 

4.3.- Conclusions 

A través de les taules anteriors s’identifiquen quines són les portadores dels 
emplaçaments que donen servei al Campus Nord. 

Per GSM el servei és rebut per tots tres emplaçaments, en total hi ha set 
cel·les/portadores BCCH que enfoquen cap el Campus, les quals estan ubicades en 
les bandes freqüencials de 900 MHz i 1800 MHz. 
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Nom cel·la Cell Id Freqüència DL (MHz) 
Toquio2_1 20272 938.8 

Toquio2_2 12555 1805.4 

Bruc1_1 30441 935.8 

Bruc2_1 30442 939.6 

Bruc1_2 11754 1805.8 

Quimica1_1 21871 936.6 

Quimica1_2 21875 1805.6 

Taula 15: Cel·les GSM que apunten al Campus Nord. 

Per UMTS, el servei es proporciona mitjançant tretze portadores/cel·les distribuïdes en 
un total de 4 sectors que apunten en direcció al Campus dels tres emplaçaments dels 
que s’ha detectat senyal. A l’igual que en GSM, també s’utilitzen canals de dues 
bandes freqüencials, que en aquest cas són 900 i 2100 MHz. 

Nom cel·la Cell Id UARFCN Freqüència DL (MHz) 
Tòquio2_1 778 3011 942,2 

Tòquio2_2 775 10813 2162,6 

Tòquio2_3 772 10838 2167,6 

Bruc1_3 901 10838 2167,6 

Bruc2_3 902 10838 2167,6 

Bruc1_2 904 10813 2162,6 

Bruc2_2 905 10813 2162,6 

Bruc1_1 907 3011 942,2 

Bruc2_1 908 3011 942,2 

Química1_4 7361 10838 2167,6 

Química1_3 7364 10813 2162,6 

Química1_1 7367 3011 942,2 

Química1_2 60291 10788 2157.6 

Taula 16: Cel·les UMTS que apunten al Campus Nord. 

Per LTE es rep cobertura d’un total de quatre sectors dels tres emplaçaments. 

Nom Cell Id Freqüència DL (MHz) 
Tòquio1 20510740 1817,1 

Bruc1 20506890 1817,1 

Bruc2 20506900 1817,1 

Química1 20516362 1817,1 

Taula 17: Sectors LTE que apunten al Campus Nord. 

 

4.4.- Comentaris 

Durant el transcurs de l’estudi hi va haver un re-ajust de les freqüències utilitzades en 
l’accés GSM. Aquest fet va forçar a repetir la validació en la tecnologia esmentada i 
actualitzar la caracterització dels emplaçaments d’acord amb la nova planificació. La 
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replanificació obeeix a un plantejament per part de l’operadora de la xarxa per alliberar 
canals GSM en la banda de 1800 MHz i dedicar aquest recursos a LTE. De fet, s’ha 
constatat durant el transcurs de l’estudi un canvi de configuració de les cel·les LTE, 
que han passat d’utilitzar un canal de 10 MHz a utilitzar-se un de 15 MHz. 
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CAPÍTOL 5: Prestacions de càrrega i descàrrega de 

dades outdoor 

En aquest capítol es realitza un estudi de les prestacions de les xarxes UMTS i LTE 
d’una operadora comercial sobre el Campus Nord de la UPC. L’estudi es centra en 
estudiar el throughput aconseguit en diferents ubicacions del Campus, totes elles 
d’exteriors, relacionant-lo amb el nivells de potència i de qualitat del senyal. 

L’objectiu principal és analitzar i caracteritzar la velocitat de transmissió, tant de pujada 
com de baixada. A més amb els resultats obtinguts d’aquest estudi fer-ne una 
reproducció en format de pràctica. A la pràctica s’explica el mecanisme de realització i 
els conceptes que es necessiten per efectuar la caracterització que es fa. 

Abans de començar a estudiar les prestacions UL/DL que ofereixen les tecnologies 
UMTS i LTE, com que els tests que s’empren poden consumir un important volum de 
dades, per tal d’optimitzar els recursos del tràfic DL de dades que està limitat per 
contracte, es mira la cobertura per tal de veure els diferents nivells de potència i 
qualitat que es presenten i així triar diferents punts representatius. 

 

5.1.- Caracterització de la cobertura mitjançant mesures de nivell de 
potència i qualitat en els canals de control. 

En aquest apartat es vol saber com estan distribuïts els nivells de senyal i de qualitat 
que els emplaçaments ofereixen i també veure quines cel·les donen servei en cada 
punt del Campus. 

La caracterització es realitza mitjançant les mesures dels paràmetres següents: 

RSCP (Receive Signal Code 

Power) 

Potència del codi del senyal rebut. UMTS 

Ec/Io (Chip Energy / 

noise+interference) 

Representa la mesura de qualitat. UMTS 

RSRP (Reference Signal Received 

Power) 

Nivell de potència del senyal de 

referència. 

LTE 

RSRQ (Reference Signal Received 

Quality) 

Nivell de qualitat del senyal de referència. LTE 

CId (Cell Identify) Identifica la cel·la. UMTS/LTE 

UARFCN (UTRA Absolute Radio 

Frequency Channel Number) 

Freqüència a la que treballa la cel·la. UMTS 

Taula 18: Paràmetres dels nivells de qualitat i potència del senyal 

de les tecnologies UMTS i LTE. 
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Els tests que es preparen per realitzar aquesta part de l’estudi són els següents: 

Test 1 

La finalitat d’aquest test és la de veure els diferents nivells de potència i qualitat del 
senyal amb UMTS i triar zones del Campus Nord on realitzar l’estudi de prestacions 
outdoor. 

El test que s’utilitza és el “Idle”, que permet veure els senyals RSCP i Ec/Io amb la 
xarxa UMTS. Aquest test es realitza dinàmicament passant per tots els camins 
verticals i horitzontals del Campus en una sola lectura, és a dir, en un sol trajecte. El 
test s’executa amb forçament de connexió a WCDMA per evitar un canvi en la 
tecnologia durant el test i així tenir mesures en tot el Campus Nord. 

Instruccions del test: 

Tipus test IDLE 

Forçar connexió WCDMA 

Taula 19: Configuració del test 1. 

Test 2 

Anàlogament al test 1 però en aquest cas el forçament a la tecnologia s’habilita a LTE i 
els senyals observats són RSRP i RSRQ. 

Instruccions del test: 

Tipus test IDLE 

Forçar connexió LTE 

Taula 20: Configuració del test 2. 

Mitjançant els resultats dels tests i utilitzant el programa NQView s’extreuen un conjunt 
de mapes on es representen les potències que es reben, les qualitats dels senyals i 
quines cel·les reben millor cobertura amb les tecnologies UMTS i LTE. La terminologia 
de les mesures s’observa en la taula 21. 

Mesura UMTS Nom de la mesura en QualiPoc/NQView 

CPICH RSCP AS Aggr RSCP 

CPICH Ec/Io AS Aggr Ec/Io 

Taula 21: Associació dels paràmetres. 
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Nota: AS significa Active Set i és defineix com el conjunt de cel·les que estan 
connectats simultàniament. En la tecnologia UMTS, el terminal pot estar connectat a 
més d’una cel·la en el mateix moment, aquestes cel·les formarien part del AS. Per tant 
els paràmetres AS Aggr proporcionen mesures on es considera la recepció simultània 
des de cel·les diferents. Per tant en el cas actual, la realització d’un test en mode Idle, 
la mesura informa sobre un sol sector i reflecteix la mesura del cancal CPICH. 

 

5.1.1.- Nivells de potència 

Per representar el nivell de la potència que va rebent el terminal mòbil en la tecnologia 
UMTS, s’observa la mesura AS Aggr RSCP. En el cas de LTE, la mesura de la 
potència rebuda ve representada per RSRP. 

Per comprendre la distribució dels nivells de potència i qualitat que es trobaren en els 
mapes, ajuda observar on estan els emplaçaments que donen servei, es veuen en la 
Figura 32 del capítol 4. El més proper al Campus està a l’oest, el Bruc, en direcció 
nord es troba l’emplaçament Tòquio i un tercer situat al sud-est anomenat Química. 

A continuació s’observa la Figura 36 i 37 que fan referència als nivells de potència dels 
senyals. Les mesures es realitzen en varis tests, en el primer mapa es fa un test per 
cada camí vertical i horitzontal amb forçament a la tecnologia UMTS i en el segon 
mapa el forçament es posa a LTE. Tots els test van ser realitzats en un mateix dia. El 
primer mapa representa el nivell de potència en UMTS i el segon el nivell de potència 
en LTE. La mesura depèn de les característiques de l’emplaçament, per tant si es 
realitza el mateix test ha de sortir uns valors similars. 

En ambdós mapes es veuen un conjunt de similituds en la distribució de la potència 
del senyal, per exemple a la part oest dels dos mapes es detecta el millor nivell del 
senyal, en aquesta posició es troba l’emplaçament més pròxim al Campus Nord, 
l’anomenat Bruc. Un altre zona on es veu un comportament equiparable entre les 
tecnologies és en la Plaça FIB, un espai interior envoltat d’edificis, on s’observa l’àrea 
amb el pitjor senyal rebut de tota la zona. 

Si es comparen les dues tecnologies, es veu que UMTS es rep amb un millor nivell de 
senyal que no pas LTE. 
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Figura 36: Representació de CPICH RSCP (UMTS) sobre el Campus 

Nord. 

 

 
Figura 37: Representació de RSRP (LTE) sobre el Campus Nord. 

En les imatges de la Figura 38 i 39 es representen la distribució del nivell de potència. 
En la primera Figura es mostra la proporció que apareix el nivell de potència dividit en 
cinc intervals. En la divisió dels cinc nivell s’ha buscant una major concentració en el 
nivell central i una quantitat petita de mesures en els extrems. I en la segona Figura es 
representa la distribució acumulada dels nivells de potència. En ambdues figures es 
comparen les tecnologies UMTS i LTE. 
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Figura 38: Distribució dels nivells de potències de les tecnologies 

UMTS i LTE. 

La Figura 38 il·lustra una major presència de UMTS en els nivells de potència central 
en comparació a la distribució de LTE que té una major representació en els nivell de 
potència majors però també pitjors que UMTS. 

  
Figura 39: Distribució acumulada dels nivells de potències de les 

tecnologies UMTS i LTE. 

Pel que es veu de la tecnologia UMTS la majoria de les mostres corresponen a un 
rang de valors d’entre –100 dBm i -70 dBm. I la majoria de valors s’associen al nivell 1 
de la potència del senyal. En el cas de LTE, la dispersió de la potència també és 
concentra entre el rang de valors –100 dBm i -70 dBm però hi ha un petit increment de 
mesures amb una alta i baixa potència. 
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5.1.2.- Nivells de qualitat 

Per visualitzar la qualitat en UMTS que disposa el terminal mòbil en el transcurs del 
recorregut, s’utilitza el rati Ec/Io que dona un valor de l’energia per chip en relació al 
nivell d’interferència més soroll corresponent a mesurar qualitat. Recíprocament, per 
LTE, hi ha la mesura RSRQ que mesura la qualitat en aquesta tecnologia. 

Utilitzant els mateixos tests que abans, ara es representen els nivells de qualitat del 
senyal. El nivell de qualitat té certa dependència en condicions alienes al recorregut, 
com ara el nombre d’usuaris connectats en una mateixa cel·la. 

 
Figura 40: Representació de CPICH Ec/Io (UMTS) sobre el Campus 

Nord. 

 
Figura 41: Representació de RSRQ (LTE) sobre el Campus Nord. 
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Dels mapes anteriors es veuen les zones amb pitjor qualitat situades a la primera línia 
dels edificis A, i també a la plaça FIB es rep un nivell de qualitat baix. S’obté un 
resultat coherent d’acord a la situació dels emplaçaments (Figura 32 del capítol 4) que 
donen cobertura en el Campus. La major qualitat es concentra a la zona oest on es 
troba l’emplaçament més proper. 

Particularitzant en la tecnologia UMTS, també es troben punts amb mala qualitat al est 
i al centre del Campus. 

S’observa que generalment LTE facilita uns valors de qualitat més elevats que els 
donats per UMTS, per observar-ho quantitativament, a continuació, a la Figura 42 i 43 
es representen les gràfiques dels nivells de qualitat. 

En la primera s’il·lustra la distribució del nivell de potència en que apareix cada nivell 
de qualitat. I en la segona es mostra la distribució acumulada dels nivells de qualitat. 
En ambdues es representa a mode comparatiu les tecnologies UMTS i LTE. 

La Figura 42 es veu com LTE té una qualitat més concentrada en un mateix nivell, al 
60 % de les mostres es situen en el 4, mentre que UMTS presenta una major dispersió 
dels nivells de qualitat, es centren en els nivells 3 i 4 ambdues entre el 45 i 50 % de les 
mostres, i el nivell 2 representa gairebé el 10 % de les mostres. 

 

Figura 42: Distribució dels nivells de qualitat de les tecnologies 

UMTS i LTE. 

A través de la Figura 43 es veu com UMTS té uns nivells de qualitat inferiors que els 
que es troben en LTE. La màxima qualitat en ambdues tecnologies es troba a uns -5 
dB.  
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Figura 43: Distribució acumulada dels nivells de qualitat. 

5.1.3.- Identificació de cel·la 

Per veure quins són els emplaçaments que donen la millor cobertura es representa el 
CId i el UARFCN per UMTS i per LTE el CId. A la Figura 44 s’observa el CId de la 
tecnologia UMTS, en la Figura 45 el UARFCN, a més es prepara un mapa identificant 
els sectors i en la Figura 46 es veu el CId per la tecnologia LTE. 

Els sectors en UMTS es diferencien entre ells en l’assignació individual d’un CId i la 
freqüència de treball. A la Taula 16 del Capítol 4 es veu la taula de la caracterització 
dels emplaçaments. 

En la Taula 22 es llisten les diferents cel·les que s’han trobat que donen cobertura en 
l’estudi d’aquest capítol. 

Nom cel·la  Cell Id UARFCN Freqüència DL (MHz) 
Tòquio2_3 772 10838 2167,6 

Bruc1_3 901 10838 2167,6 

Bruc2_3 902 10838 2167,6 

Bruc1_2 904 10813 2162,6 

Bruc2_2 905 10813 2162,6 

Bruc1_1 907 3011 942,2 

Bruc2_1 908 3011 942,2 

Química1_4 7361 10838 2167,6 

Química1_3 7364 10813 2162,6 

Química1_1 7367 3011 942,2 

Química1_2 60291 10788 2157.6 

Taula 22: Associació del CId de UMTS al sector de l’emplaçament. 
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Figura 44: Representació de CId de la tecnologia UMTS sobre el 

Campus Nord. 

  

Figura 45: Representació de UARFCN de la tecnologia UMTS sobre 

el Campus Nord. 

A la Figura 46 es veu fàcilment quina influencia té cada emplaçament sobre el 
Campus. Tota la zona nord i oest representat amb els colors blau i groc domina els 
sectors del Bruc1 i Bruc2 de l’emplaçament del Bruc situat l’oest. A l’est i també a la 
plaça telecos es percep la presència de servei de l’emplaçament de la facultat de 
Química i Física. 
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Figura 46: Representació de CId diferenciat per sectors de la 

tecnologia UMTS sobre el Campus Nord. 

A través de la Figura 47 es representa amb quina proporció es troba cada CId sobre el 
Campus. S’observa com més del 80 % del CId de UMTS correspon a l’emplaçament 
del Bruc, al voltant d’un 15 % correspon a la facultat de Química i Física menys d’un 1 
% a l’emplaçament més al nord al jardí Tòquio. Els identificadors de cel·la majoritaris 
són els 901, 902, 904, 905, 907 i 7361.  

 
Figura 47: Distribució de les cel·les de la tecnologia UMTS que 

donen servei en el recorregut. 



 53 

A la Figura 48 es veu la distribució de la freqüència sobre el Campus. Predominen les 
UARFCN 10813 i 10838 associades a les freqüències 2162,6 MHz i 2167,6 MHz 
respectivament. 

 
Figura 48: Ús de la freqüència en la tecnologia UMTS.  

En el cas de LTE també es representa el CId de LTE. 

Nom cel·la Cell Id 
Tòquio1 20510740 

Bruc1 20506890 

Bruc2 20506900 

Química1 20516362 

Taula 23: Associació del CId de LTE al sector de l’emplaçament. 

En aquest cas només són quatre els sectors que donen servei. Amb un comportament 
molt similar al cas UMTS, a través de la Figura 49 es veu com també la part nord i oest 
del Campus predomina el CId de l’emplaçament Bruc, a més la part de l’est i a la plaça 
telecos es veu la influència de l’emplaçament situat a la facultat de Química i Física.  
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Figura 49: Representació del CId de la tecnologia LTE sobre el 

Campus Nord. 

 
Figura 50: Distribució de les cel·les de la tecnologia LTE que 

donen servei en el recorregut. 
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En el cas de LTE, de la mateixa manera que en UMTS, hi ha una presencia majoritària 
de l’emplaçament del Bruc amb un percentatge superior al 75 %, després s’observa 
amb un 22 % emplaçament de la facultat de Química i Física i per últim amb una 
presència minoritària del 1,6 % a l’emplaçament més al nord al jardí Tòquio. 

 

5.2.- Caracterització de les tases de transmissió de dades 

En aquest apartat s’expliquen les metodologies dels test necessàries per la captura de 
les tases de transmissió i es donen els resultats en format gràfic. 

5.2.1.- Metodologia 

En aquest subapartat es descriu el mètode de tria de punts on es realitzen les 
mesures i la descripció dels tests utilitzats. 

5.2.1.1.- Selecció punts de mesura 

A través de la informació de l’apartat 5.1, concretament de la Figura 38 i 42, es fa una 
selecció de diferents punts de tal manera que hi hagi una representació de cada nivell 
de potència en ambdues tecnologies i amb una qualitat centrada entre els nivells 
majoritaris, la localització dels punts triats es veu en la Figura 51. 

 
Figura 51: Mapa del Campus Nord amb els Punts seleccionats. 
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Punt 1: Entorn amb un nivell de potència de nivell 3 de les dues tecnologies. 

Punt 2: Entorn amb un nivell de potència de nivell 1 amb les dues tecnologies. 

Punt 3: Entorn amb un nivell de potència de nivell 2 d’ambdues tecnologies. 

Punt 6: Entorn amb un nivell de potència de nivell 4 similar de les tecnologies. 

Punt 8: Entorn amb un nivell de potència de nivell 5 de les dues tecnologies. 

També es seleccionen punts que són transcorreguts i que té interès tenir un registre. 

Punt 4: Plaça telecos. 

Punt 5: Plaça camins. 

Punt 7: Davant de la biblioteca. 

5.2.1.2.- Metodologia per l’estudi de les prestacions DL 

Per idear el següent estudi, amb el terminal mòbil s’ha utilitzat el test de transferència 
de fitxer DL, que et permet observar quines prestacions s’ofereixen sobre el Campus 
Nord. 

Test 3 

Aquests test s’utilitza per veure les propietats downlink de la xarxa UMTS. El servei 
d’aplicació que es selecciona és “HTTP Transfer DL”. En aquest test es connecta al 
servidor HTTP a través d’una connexió TCP. El test permet descarregar un fitxer d’un 
servidor al terminal mòbil i amb el QualiPoc veure les propietats de la xarxa durant el 
transcurs del test, i amb el software NQView, que el test n’és compatible es pot 
extreure les mesures necessàries per la realització de l’estudi. Per observar les 
propietats en aquesta tecnologia es força connexió a WCDMA. 

La mida del fitxer emprat és de 20 MB, aquesta mida permet tenir una durada 
acceptable del temps de descàrrega tant en el punt on hi ha millor cobertura i en el 
punt on hi ha pitjor cobertura. El fitxer utilitzat és el 20MB.zip que té el pes desitjat. 

El servidor utilitzat és http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080, es fa unes 
comprovacions per asseguren-se de que la velocitat màxima no bé limitada pel 
servidor o pel terminal, es trobar en l’apartat 5.2.2.1. 

El numero de cicles que s’introdueix és 1, però per major validesa dels resultats es 
repeteix el test tres vegades. És preferible fer els tests amb numero de cicles a 1 per 
poder realitzar-los en diferents dies i franges horàries. 
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El timeout d’accés és el temps que una vegada el terminal ha provat d’accedir a la 
xarxa la primera vegada i ha fallat, s’activa aquest temps per provar l’accés una 
segona vegada. Teòricament el Access Timeout es posa 150 s per el PDP context 
activation però normalment es posa un temps de 30 s. [6] 

Nota: El PDP context crea un enllaç entre el terminal mòbil i una xarxa externa de 
commutació de paquets (SGSN i GGSN). D’aquesta manera s’inicia una nova 
comunicació entre el terminal i la xarxa. [7]  

La duració del test està determinada per la descàrrega completa del fitxer. 

El test es realitza en els diversos punts seleccionats en l’apartat 5.2.1.1 i amb posició 
estàtica, a més per validar es repeteix tres vegades el mateix test en cada punt. 

La configuració del test és la següent:  

Tecnologia WCDMA 

Tipus servei d’aplicació  HTTP Transfer DL 

Mida fitxer descarrega 20 MB 

Host http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080 

Nº cicles 1 

Timeout d'accés 30 s 

Forçar connexió WCDMA 

File to download 20MB.zip 

Duration 0 s (∞) 

Taula 24: Configuració del test 3. 

En aquest test, es mira el throughput de DL aconseguit juntament amb els valors de 
RSCP i Ec/Io obtinguts durant la descàrrega. 

Test 4 

El test 4 consisteix en la mateixa configuració que el test 3, però en aquest cas es 
força la connexió en LTE. En aquest cas també es comprova quines velocitats 
s’adquireixen mitjançant altres servidors, es troben a l’apartat 5.2.2.1. 

El test es realitza en els diversos punts seleccionats en l’apartat 5.2.1.1 i amb una 
posició estàtica. 

Igual com en el test 3, es relaciona el throughput DL aconseguit amb els nivells de 
RSRP i RSRQ. 
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La configuració del test és la següent:  

Tecnologia LTE 

Tipus servei d’aplicació  HTTP Transfer DL 

Mida fitxer descarrega 20 MB 

Host http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080 

Nº cicles 1 

Timeout d'accés 30 s 

Forçar connexió LTE 

File to download 20MB.zip 

Duration 0 s (∞) 

Taula 25: Configuració del test 4. 

5.2.1.3.- Metodologia per l’estudi de les prestacions UL 

Per preparar l’estudi, s’ha utilitzat el test de transferència de fitxer UL de l’aplicació 
QualiPoc del terminal mòbil el qual s’utilitza per observar quines prestacions 
s’ofereixen sobre el Campus Nord. 

Test 5 

Aquest test és utilitzat per observar les propietats de la xarxa UMTS en l’enllaç UL. En 
aquest cas el servei d’aplicació emprat és el “HTTP Transfer UL”, mitjançant una 
connexió TCP permet carregar un fitxer des del terminal mòbil a un servidor HTTP, a 
l’estudi s’utilitza el servidor https://encodable.com/uploaddemo/. Per comprovar que la 
limitació de la velocitat no està restringida pel servidor, es fan transferències des d’un 
PC i també es fan des del terminal a altres servidors on s’observen velocitats de 
magnitud inferior, els valors es troben a l’apartat 5.2.2.2. 

La mida del fitxer que es carrega des del mòbil, és de 10 MB, és una mida que permet 
la càrrega completa d’un fitxer tant en mala recepció del senyal com en bona. 

La configuració utilitzada pel test és la següent: 

Tecnologia WCDMA 

Tipus servei d’aplicació  HTTP 

Mida fitxer descarrega https://encodable.com/uploaddemo 

Host 1 

Nº cicles 10 MB 

Timeout d'accés 30 s 

Forçar connexió WCDMA 

Taula 26: Configuració del test 5. 
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En aquest test, es vol mirar quin throughput de UL s’aconsegueix i relacionar-lo amb el 
RSCP i Ec/Io. 

El test es realitza en els diversos punts seleccionats en l’apartat 5.2.1.1 i amb una 
posició estàtica. 

Test 6 

El test 6 es configura d’una manera similar al test 5, però en aquest cas es canvia el 
forçament de connexió a LTE. La comprovació de quines magnituds de throughput 
aconsegueix el terminal mòbil en l’enllaç UL es troben a l’apartat 5.2.2.2. 

La configuració utilitzada pel test és la següent: 

Tecnologia LTE 

Tipus servei d’aplicació  HTTP 

Mida fitxer descarrega https://encodable.com/uploaddemo 

Host 1 

Nº cicles 10 MB 

Timeout d'accés 30 s 

Forçar connexió LTE 

Taula 27: Configuració del test 6. 

El test es realitza en els diversos punts seleccionats en l’apartat 5.2.1.1 i amb una 
posició estàtica. 

En aquest cas també es mira el throughput UL que s’aconsegueix, i relacionar-lo amb 
el RSCP i Ec/Io. 

5.2.1.4.- Anàlisis Global del Throughput 

Per analitzar el throughput de les transferències s’utilitza NQView, des d’on es mira la 
mesura “HTTP throughput”, que és la velocitat aconseguida a nivell d’aplicació. La 
mesura és donada pel QualiPoc cada 2 s i a l’acabar la descarrega es facilita el 
throughput mig de tota la transferència. En termes generals, el temps de descàrrega 
dels fitxers en UMTS varia d’entre 19.7 s a 79.7 s, i en LTE va des de 4.5 s fins a 29 s. 
En el cas del temps de càrrega dels fitxers en UMTS el mínim temps trobat és de 22.5 
s i el major arriba fins a 161.7 s, i per LTE va entre 6.1 s fins a 135.1 s. 

Per obtenir el nivell de potència i qualitat mitja en un punt de mesura, és necessari fer 
la mitja de totes les mesures facilitades pel terminal, amb el programa NQView 
s’exporten els valors de les mesures amb format .csv, i s’obren amb un full de càlcul 
en el qual es realitzen els càlculs. 
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En cada punt dels seleccionats es realitza el test 4 vegades per millorar la validesa del 
resultat, els tests s’han efectuat en diferents dies i franges horàries. Una vegada fetes 
les 4 mesures s’introdueixen els valors al programa Matlab des d’on es procedeix a fer 
la mitja dels throughputs, els nivells de potència i qualitat dels senyals fetes d’un 
mateix punt, el mateix programa Matlab representa les gràfiques per l’anàlisi global del 
throughput posant separadament cada una de les tres mesures en funció de les altres 
dues. A les gràfiques es representen les mitges dels 4 test dels 8 punts, també 
s’afegeixen les mesures de cada tests per veure-hi la variabilitat, i s’apliquen línies de 
regressió seguint el mètode del mínim quadrat. 

5.2.2.- Resultats 

5.2.2.1.- Anàlisis del Throughput en l’enllaç DL 

Abans de mostrar els resultats, s’exposen les comprovacions que se’n realitzat per 
assegurar-se que la limitació no és causada pel servidor. En el test 3, es procedeix a 
comprovar de quina capacitat disposa des d’un PC situat al Campus Nord, en el qual 
s’obtenen velocitats superiors que les realitzades pel terminal mòbil, concretament 
màximes de 154 Mbps. I també es fa la descàrrega mitjançant altres servidors des del 
terminal on s’observen velocitats mitges de 7 Mbps transmetent amb UMTS. Pel test 4 
també es comprova quines velocitats s’adquireixen mitjançant altres servidors, s’obté 
una velocitat mitja de 16 Mpbs. 

En la primera imatge, la Figura 52 es veu la relació entre el throughput i el nivell de la 
potència del senyal en UMTS (esquerra) i LTE (dreta). On es comprova que el servidor 
no limita la velocitat de descàrrega. 

Figura 52: Relació entre el throughput i el nivell de potència del 

senyal per UMTS i LTE. 
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Com es veu en la Figura 52 a major potència rebuda pel terminal, el throughput també 
millora amb una tendència lineal positiva. En el cas de la tecnologia LTE el throughput 
creix més ràpid que en UMTS, per tant el throughput depèn més del nivell del senyal 
en LTE que en el cas de UMTS. 

Pel que fa la dispersió de les mesures en la tecnologia LTE es visualitza que hi ha més 
quan la potència de referència és millor. I per la tecnologia UMTS es veu una variació 
de les mesures més important pel que fa el throughput on es veuen variacions des de 
5000 kbps fins 8000 kbps en el cas del punt 6 i 7. 

També és interessant observar la dependència entre el mateix throughput i el nivell de 
qualitat. Per UMTS, el factor de qualitat ve definit per Ec/Io i el de LTE ve definir per 
RSRQ. 

Figura 53: Relació entre el throughput i nivell de qualitat. 

En la Figura 53 també es percep una dependència lineal positiva, en la que es nota un 
millor throughput en quan es té una millor qualitat. En aquest cas, les dues tecnologies 
tenen un creixement proporcional similar. Si es mirar el comportament dels tests 
individuals es veuen que les prestacions varien en el cas de Ec/Io entre [-11,-9] dB i el 
throughput entre [2000, 8000] kbps per UMTS, i per LTE, el RSRQ varia entre [-14,-8] 
dB i el throughput [6000, 26000] kbps. 

Una altre relació a observar és la que hi ha entre el nivell de potència i la qualitat del 
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del nivell de la potència i de qualitat. I si es mira la variació de cada punt, per LTE es 
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tots els tests en un mateix punt i el tests que el conformen és de 0,6 dB el punt 1, en el 
qual es detecta la major dispersió d’entre tots els punts. 

 
Figura 54: Relació entre els nivells dels senyals i de qualitat. 

5.2.2.2.- Anàlisis del Throughput en l’enllaç UL 

Abans de presentar els resultats de l’enllaç UL, s’indiquen les comprovacions fetes per 
assegurar-se que el servidor no limita la velocitat de transmissió de dades. En el cas 
del test 5 des d’un PC situat al Campus Nord es comprova el throughput que disposa 
el mateix servidor, on si observen velocitats pròximes a 16 Mbps. I també es proven 
des d’altres servidors on s’observen velocitats de magnitud inferior, amb la tecnologia 
UMTS s’aconsegueix una mitja de 2 Mbps. I per últim el test 6 que en la comprovació 
en l’enllaç UL s’assoleixen 7,5 Mbps de velocitat mitja en LTE. 

NQView facilita la velocitat de transferència UL mitjana de carrega a nivell d’aplicació 
mitjançant el paràmetre “HTTP throughput”. Per obtenir el nivell de potència i qualitat 
mitja en un punt de mesura, es necessari fer la mitja de totes les mesures donades pel 
terminal. 

En la primera imatge, s’il·lustra la relació entre el throughput i el nivell de la potència 
del senyal. Es veu com a més potència rebuda pel terminal, el throughput també 
millora amb una tendència lineal positiva. Igual que en el cas DL, la dependència que 
hi ha entre el throughput i el nivell del senyal és proporcionalment més important en el 
cas de la tecnologia LTE. 

Quan es mira la dispersió de cada punt, en el cas d’UMTS s’observa una variació en el 
punt 4 d’uns 10 dBm en la lectura de RSCP del punt a la mesura del test més distant, 
la variació del throughput més gran és de uns 750 kbps es troba en el punt 1. Per LTE 
segueix una proporció més lineal, la major variació de la potència es veu en el punt 8 
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correspon a un 8 dBm, mentre que la dispersió en el throughput hi ha dos punts amb 
una considerable variació, el punt 1 i 7, amb una màxima de 3000 kbps. 

 
Figura 55: Relació entre el throughput i el nivell de potència. 

A continuació s’observa la dependència entre el throughput i el nivell de qualitat. 

 
Figura 56: Relació entre el throughput i el nivell de qualitat. 
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amb una dependència lineal positiva entre les mesures. En aquesta comparació es 
veu com el throughput depèn més proporcionalment de la qualitat en LTE que en 
UMTS. En aquesta comparació la dispersió és més important, en el cas d’UMTS en el 
punt 2 la diferencia de Ec/Io entre dos tests és aproximadament de 2,5 dB. Per LTE en 
el punt 5 es veu una variació d’uns 1,5 dB. 
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I la última relació que es representa és la que hi ha entre el nivell de potència del 
senyal i la qualitat. 

 
Figura 57: Relació entre els nivells dels senyals i qualitats en les 

dues tecnologies. 

A la Figura 57 també es té una dependència lineal positiva, els punts on hi ha una 
bona qualitat també es rep un bon nivell de potència. Veient la dispersió dels punts es 
veu que hi ha una major variació en UMTS que en LTE. 

 

5.3.- Cas particular: Tases instantànies durant la transmissió 

5.3.1.- Tases instantània en l’enllaç DL 

En l’estudi s’ha vist que la mesura “HTTP Throughput” dona un valor cada 2 s 
aproximadament. Resulta però també interessant observar quin és el màxim 
throughput que es va obtenint amb una resolució temporal menor per veure la 
fluctuació de la tasa de transmissió i els valors de pic aconseguits. Per aquest motiu, 
s’analitzen els paràmetres “Scheduled Throughput”, “Scheduled PDSCH Throughput” i 
“PDSCH throughput”. 

En aquesta part de l’estudi s’utilitzen els mateixos tests utilitzats anteriorment. 
S’estudien els tests del punt 6 o 8 on les prestacions que es donen (qualitat i nivell del 
senyal) són les millors i per tant on més fàcilment s’identifica una cota màxima. 

Per UMTS s’aconsegueix una màxima velocitat de “Scheduled Throughput” en el punt 
8 de 14469 kbps. 
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Figura 58: Representació del Scheduled throughput representat 

amb gràfic de línia i en forma de taula. 

I en el cas de LTE s’agafa un test del punt 6, el segon punt on hi ha millors 
prestacions, on s’obté una velocitat de “Scheduled PDSCH Throughput” de 54047 
kbps i una velocitat de “PDSCH Throughput” de 48561 kbps. 

 
Figura 59: Representació del Scheduled Throughput i del PDSCH 

Throughput representat amb gràfic de línia i en forma de taula. 
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5.3.2.- Tases instantània en l’enllaç UL 

De la mateixa manera que s’ha observat les tases instantànies de l’enllaç DL, a 
continuació es fa amb l’enllaç UL, en aquest cas s’analitzen els paràmetres “Used 
Throughput”, “Scheduled Throughput” i “PUSCH Throughput”. 

Per trobar el màxim throughput s’utilitza un test “HTTP Transfer UL” en el punt on hi ha 
un millor nivell de potència i qualitat del senyal, el punt 8. 

Per UMTS el throughput màxim que s’assoleix és de 5430 Kbps, que es repeteix en 
diverses situacions. 

 

 
Figura 60: Representació del Used Throughput. 

En el cas de LTE, s’assoleix el millor throughput en el punt 8, el valor màxim una mica 
inferior a 20000 Kbps, en “Scheduled throughput” correspon a 19948 Kbps i per 
“PUSCH throughput” s’assoleix 19943 Kbps. 
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Figura 61: Representació del Scheduled throughput i PUSCH 

Throughput representat amb gràfic de línia i en forma de taula. 
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CAPÍTOL 6: Conclusions 

En el PFC s’ha avaluat les prestacions de comunicacions mòbils que es gaudeixen en 
el Campus Nord. Primer s’han definit els paràmetres que defineixen les prestacions de 
les tecnologia que són necessàries per l’enteniment dels estudis. Per fer els estudis 
s’han utilitzat les eines QualiPoc i NQView, la primera s’utilitza com a recol·lector de 
dades, entre les funcions que ofereix es troba la realització de tests, en que cada test 
captura mesures diferents. Mentre que NQView s’utilitza com a analitzador i per 
representar de les dades capturades pel QualiPoc. 

El treball s’ha dividit en dos estudis, el primer consisteix en identificar de tots els 
paràmetres que defineixen una cel·la que donen servei sobre l’àrea d’estudi, i en el 
segon s’analitzen les velocitats de transmissió DL/UL de dades que s’obtenen amb 
diferents nivells de la potència i qualitat del senyal, les quals es comparen entre les 
tecnologies UMTS i LTE, a més es mira les variàncies que tenen les mesures en unes 
condicions similars i les tases instantànies buscant la màxima velocitat obtinguda en 
cada tecnologia i enllaç. 

Del projecte s’han adquirit noves nocions sobre paràmetres que defineixen el 
throughput. A més de conceptes teòrics de les tecnologies 3G i 4G. També s’ha vist 
que són tres els emplaçaments que ofereixen cobertura sobre el Campus Nord i que 
segueixen una distribució triangulat al seu voltant. Uns altres coneixements apresos 
són sobre la utilització de les eines que s’han utilitzat, QualiPoc i NQView. 
 
Com a propostes de realització d’altres projectes relacionats en aquest, es pot pensar 
en mantenir actualitzada la caracterització de les cel·les que donen servei, ja que com 
s’ha vist en el projecte, hi va haver un re-ajust en les freqüències utilitzades en l’accés 
d’una tecnologia, a més de caracteritzar nous emplaçament que es puguin construir en 
les proximitats. També resultaria interessant caracteritzar els emplaçaments d’altres 
operadores que donen servei a l’àrea d’estudi. 
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[1]  Global Mobile Data Traffic Forecast Update 2014-2019 

[2]  Ericsson mobility report june-2015 

[3]  Forensic Radio Surcey Techniques for Cell Site Analysis, per Joseph Hoy 

[4]  Optimitzation of HSDPA networks, de Rohde&Schwarz 

[5]  https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do 

[6]  ETSI TS 102 250-5 V2.2.1 (2011-04) 

[7]  GSM 03.60 Version 6.4.0 (1999-07) 
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ANNEX A: Caracterització 

d’un emplaçament de 

comunicacions mòbils que 

dona cobertura a l’àrea del 

Campus Nord 

 

Practical Exercises for Wireless Laboratory 
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A.1 Pràctica 

1.- Objectius 

En aquesta pràctica es vol caracteritzar un dels emplaçaments que donen servei sobre 
el Campus Nord. La caracterització consisteix en descobrir la configuració de les 
cel·les que conformen els emplaçaments, delimitant entre altres, els identificadors de 
cel·la emprats, tecnologies, freqüències, localització geogràfica i sectorització dels 
emplaçaments.  

2.- Eines 

Les eines que es disposa per la realització de l’estudi són el QualiPoc i el NQView. 
L’aplicació QualiPoc és capaç de proporcionar informació referida a nivells de potència 
rebuts i paràmetres difosos mitjançant els canals de control que es reben en el punt on 
es troba el terminal. Pel que fa NQView permet carregar els arxius generats dels tests 
de l’aplicació QualiPoc, i analitzar la informació mitjançant la visualització de mesures 
capturades. Tant el NQView com el QualiPoc suporten les tecnologies de 
comunicacions mòbils GSM, UMTS, LTE i Wi-Fi. 

3.- Estudi preliminar 

3.1.- Característiques bàsiques d’un emplaçament 

L'emplaçament és la posició des d'on es dona cobertura en una zona. Habitualment 
està col·locat en una posició elevada (sobre un edifici o en una torre/màstil per anclar-
hi les antenes) per donar cobertura en la màxima àrea possible. Està format per: 

Antenes: Dispositiu amb la funcionalitat d’element radiador. 

BTS (Base Transceiver Station): Estació base de la 2a Generació. És el punt d’accés a 
una xarxa de comunicació, s’utilitza per connectar diferents dispositius. 

NodeB: Dispositiu que connecta la xarxa de comunicació per 3a Generació amb 
l’usuari. I eNB (envolved Node B) per 4a Generació. 

Els emplaçaments poden estar dividits per diferents sectors, els quals donen cobertura 
en diferents direccions. A més cada sector pot suportar una o varies cel·les de 
cadascuna de les tres tecnologies (GSM, UMTS, LTE), cada cel·la s'identifica 
independentment. 
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Figura 1: Típic emplaçament en una zona urbana. 

3.2.- QualiPoc 

QualiPoc és una aplicació per realitzar la pràctica. L'aplicació és comercialitzada per 
Rhode & Schwarz una empresa especialitzada amb enginyeria electrònica i 
telecomunicacions ràdio. L'aplicació està instal·lada en el terminal Galaxy S3 que és 
l'aparell utilitzat en la pràctica, aquesta aplicació és capaç de proporcionar informació 
referida a nivells de potència rebuts i paràmetres difosos mitjançant els canals de 
control. QualiPoc suporta les tecnologies GSM, UMTS, LTE i Wi-Fi. 

A mode il·lustratiu, a les imatges de les Figures 2, 3 i 4 s’observen un parell de 
pestanyes que disposa l'aplicació per cada tecnologia que estigui capturant. 

  

Figura 2: Pestanyes Cells(GSM) i GSM de l’aplicació QualiPoc. 
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La pestanya “Cells” et permet visualitzar els nivells de potència i qualitat dels senyals 
que detecta el terminal mòbil que es reben del canal de control. A més es troba 
identificació del sector que pertany donant la freqüència i el PSC o PCI que rep. Quan 
l’aparell està captant senyals GSM, s’observa el que il·lustra la imatge de la dreta de la 
Figura 2, el nom de la pestanya i els paràmetres que hi apareixen depenen de la 
tecnologia a la que s’està connectat.  

Quan la tecnologia que es rep és UMTS, s’observa el que es veu a la Figura 3. 

  

Figura 3: Pestanyes Cells(WCDMA) i WCDMA de l’aplicació 

QualiPoc. 

I per LTE s’observa el que es veu a la Figura 4. 

  

Figura 4: Pestanyes Cells(LTE) i LTE de l’aplicació QualiPoc. 
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El terminal mòbil disposa d’un GPS intern utilitzat per situar el terminal mòbil en un 
mapa de l’aplicació o del programa NQView. Si quan es realitza un test es té habilitat 
el GPS, després quan es visualitzi en un mapa es podrà veure en cada moment la 
posició del terminal. 

3.2.1.- Configurar les estacions base 

Una altre funció de QualiPoc és la d’entrar informació sobre les estacions base 
(anomenades BTS en el QualiPoc) que permet visualitzar les ubicacions i els 
paràmetres de les estacions base a la pestanya “Map”. El format que llegeix l’aplicació 
és el .csv, es genera mitjançant el programa NQView, el procediment s’explica a 
l’apartat 3.3.1. 

Per carregar el fitxer en el mòbil, s’ha de connectar el mòbil amb el cable USB a 
l’ordinador. Aleshores s’ha de passar els fitxers *.csv en el mòbil en una localització 
que recordi. Es va a “Setting” > “BTS information” > “BTS info file GSM, UMTS o LTE” 
> “select the file”. 

Per visualitzar-ho a la pestanya “Map” s’ha de tenir habilitat l’opció d’informació de 
BTS. 

     

Figura 5: Configuració BTS. 

3.3.- NQView 

NQView permet carregar els arxius generats dels tests per l’aplicació QualiPoc, i 
analitzar la informació mitjançant la visualització de mesures capturades. Per fer-ho 
primer s’ha de copiar els fitxers al PC mitjançant una connexió USB. Els fitxers es 
troben guardats a “Phone/QualiPoc/Results”. Dins la carpeta Results, es troben més 
carpetes, el seu nom correspon al dia que s’ha efectuat el test, i dins d’aquesta 
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carpeta es troba un altre carpeta anomenada com el tipus de test que s’ha fet o el nom 
que se li ha posat quan s’acaba el test. 

Per obrir el programa s’ha de prémer la icona NQView, un cop obert apareix una 
finestra preguntat si es vol seguir sense els drets administratius, prémer “yes”. 

En la següent finestra es va fins la carpeta on estiguin els tests per obrir, es 
seleccionen un o més i es prem “open”. 

En cas de no obrir cap fitxer a l’obrir el programa o voler-ne obrir un altre, es carregar 
un fitxer, a través de la barra principal “Replay” i “Load file(s)...” aleshores es va fins la 
carpeta on estiguin els “logs”, i es seleccionen els fitxers que es vulgui obrir i pitjar 
“open”. 

En la Figura 6 s’observa la pàgina d’inici del programa. 

 

Figura 6: Pàgina d’inici del programa NQView. 

3.3.1.- Crear un fitxer amb format .csv 

Per visualitzar la caracterització realitzada en el mapa de l’aplicació QualiPoc, s’ha de 
crear un fitxer amb format .csv i carregar-lo a l’aplicació. Per crear aquest fitxer es fa a 
través de NQView.  

Per generar el fitxer es fa a través de “Data Presentation”, seleccionar “Configure BTS 
list…”, i triar una de les tecnologies. 
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Figura 7: Configuració de les estacions base. 

Per introduir la informació de les estacions base es selecciona l’opció “Edit”. Per cada 
tecnologia s’han d’afegir camps diferents. 

Per la tecnologia GSM s’han d'omplir els següents camps: 

name  technology BCCH BSIC longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

En el cas de UMTS els camps a omplir són: 

name  technology UARFCN PSC longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

I per LTE els camps requerits són: 

name  technology EARFCN PCI longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

El camp nom, representa la paraula que identifica l'emplaçament. I la direcció defineix 
l'angle en que el sector dona cobertura, 0 el sector senyala cap al nord, 90 a l’est, 180 
al sud i 270 a l’oest. 

 

Figura 8: Configuració de les estacions base. 

Una vegada completats els camps necessaris es prem “QP Export”, es posa nom al 
fitxer i es grava a la localització desitjada. 
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3.4.- Paràmetres rellevants per caracteritzar una cel·la 

QualiPoc permet visualitzar en la pestanya "Map" a quina cel·la està enganxat el 
terminal, la situació de l'emplaçament i la distància a la que s’està de l’emplaçament. 
Per fer-ho, s'ha de carregar uns fitxers *.csv amb la informació especificada a 
continuació més la longitud i latitud de l'emplaçament. L'aparell disposa d'un cable 
USB per carregar aquest fitxer en el mòbil. 

Els paràmetres que caracteritzen una cel·la de GSM son els següents: 

MCC (Mobile Country Code) És un numero que representa l'identificador del països. 
MNC (Mobile Network Code) És un numero que representa l'operadora del mòbil. 
BCCH (Broadcast Control 
Channel) 

És un canal DL que notifica sobre els paràmetres del 
sistema entre els quals la freqüència utilitzada. 

BSIC (Base Station Identity 
Code) 

És un codi usat com a diferenciador d’estacions base. 

Frequency 
Freqüència de treball de l’emplaçament en la tecnologia 
GSM 

TAC (Tracking Area Code) És un numero que depèn de la localització de la BTS. 
Cell ID (Cell Identity) És un numero únic que identifica una cel·la. 

SC/NC (Serving Cell/ Neighbor 
Cell) 

Indica l’estat de connexió entre el terminal mòbil i la xarxa, 
SC identifica la cel·la que dona cobertura al terminal mòbil i 
NC identifica les cel·les que el terminal mòbil detecta. 

Taula 1: Paràmetres GSM d’una cel·la. 

Els paràmetres que defineixen una cel·la en el cas de UMTS són: 

MCC (Mobile Country Code) És un numero que representa l'identificador del països. 
MNC (Mobile Network Code) És un numero que representa l'operadora del mòbil. 
UARFCN (UTRA Absolute 
Radio Frequency Channel 
Number) 

És la freqüència de treball de l’emplaçament en la 
tecnologia UMTS. 

PSC (Primary Scrambling 
Code) 

S'utilitza per diferenciar cel·les en l’enllaç DL i usuaris en 
UL. 

LAC (Location Area Code) 
És un numero que depèn de la localització de la BTS. 
S’utilitza com a referència de de l’ubicació de l’usuari 

Cell ID (Cell Identity) És un numero únic que identifica una cel·la. 

AS/MS (Active Set / Mobile Set) 

Indica l’estat de connexió entre el terminal mòbil i la xarxa, 
AS defineix la cel·la o cel·les que serveixen al terminal i MS 
la cel·la o cel·les que el terminal monitoritza i que 
eventualment podrien pasar a formar part del AS. 

Taula 2: Paràmetres UMTS d’una cel·la. 
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I en el cas de LTE, els paràmetres que s’han d’observar són: 

MCC (Mobile Country Code) És un numero que representa l'identificador del països. 
MNC (Mobile Network Code) És un numero que representa l'operadora del mòbil. 
DL EARFCN (Downlink 
Absolute Radio-Frequency 
Channel Number) 

Identifica la freqüència en la que treballa. 

PCI (Physical Cell Identity) És un numero utilitzat pel mòbil per identificar el eNB. 
eNB (Evolved Node B) És un número que identifica l'emplaçament. 
SectorID (Sector Identity) Identifica un sector de eNB, s’obté del Cell ID. 
Channel Bandwidth Ampla de banda del canal 
TAC (Tracking Area Code) És un numero que depèn de la localització de la BTS. 
Cell ID (Cell Identity) És un numero únic que identifica una cel·la. 

SC/NC (Serving Cell / Neighbor 
Cell) 

Indica l’estat de connexió entre el terminal mòbil i la xarxa, 
SC identifica la cel·la que dona cobertura al terminal mòbil i 
NC identifica les cel·les que el terminal mòbil detecta. 

Taula 3: Paràmetres LTE d’una cel·la. 

3.5.- Metodologia per efectuar la caracterització 

Per veure com està sectoritzat un emplaçament, no resulta d'utilitat mantenir connectat 
el terminal en una tecnologia, i donar una volta a l'edifici, ja que una vegada el mòbil 
està connectat en una cel·la, per aconseguir la desconnexió no és suficient rebre des 
d’una altre cel·la un nivell de potència major. Per tant, és necessari mirar la cobertura 
al voltant de l'emplaçament en diversos punts, ajuntar la informació dels punts i 
observar conjuntament tots els nivells de potència per veure com està sectoritzat. Dels 
nivells de potència s’ha de tenir en compte que la proximitat a l'emplaçament i estar en 
la direcció que enfoca un sector dona valors elevats, però per contra la propagació 
multicamí a poca distància de l'emplaçament també pot donar nivells elevats de 
potència però d’un sector que enfoca en una altre direcció, és a dir, es pot veure els 
senyals dels altres sectors més elevats que del propi sector, per aquest motiu és 
convenient disposar de més d’una mesura per sector. 

Per saber com està caracteritzat un emplaçament, es poden realitzar diferents 
procediments, a continuació se n’expliquen dos: 

Procediment 1 – Realització de tests “Idle” amb forçament de tecnologia 

Per realitzar aquest mecanisme es necessita la realització de tests i també forçar 
tecnologia. 

Una de les eines que té l'aplicació és forçar la connexió del terminal mòbil en una de 
les tecnologies, i d'aquesta manera controlar la tecnologia a la que es vol estar 
connectats i també la banda freqüencial d'aquesta. 
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La preparació prèvia a recol·lectar la informació, consisteix en configurar el forçaments 
a tecnologies en la finestra principal i també en el test. 

Per forçar una tecnologia, s'aplica des de la finestra principal mitjançant "Menu" > 
"Setting" > "Technology Forcing" el qual permet visualitzar els paràmetres en la 
pantalla principal. 

   
Figura 9: Configuració Forcing Technology 

L’opció Technology Forcing ha d’estar habilitat. A través de “Network type” posar la 
tecnologia a la que es vulgui forçar. I finalment polsar a DONE. 

   
Figura 10: Forçar una tecnologia. 

El test que s’utilitza, és el “Idle”, aquest job permet sense connectar-se a cap cel·la 
visualitzar la cobertura en la posició on es troba el terminal, és a dir, dona la mateixa 
informació que si no s’utilitza el job. La utilitat de realitzar el test rau en l'ús que es treu 
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de la configuració de "Technology Forcing", cada vegada que s’inicia el job. D'aquesta 
manera, quan s’inicia el job la connexió es reinicialitza. 

També es pot forçar una tecnologia en el test, obrint el menú i anant a “Jobs”. 

 
Figura 11: Menú principal del QualiPoc. 

A través de "Advanced job setting" > "Forcing" 

  
Figura 12: Configurar Technology Forcing del Job. 

S’ha d’habilitar el forçament (“Forcing is enabled”), polsar "Network type", seleccionar 
la tecnologia i acabar amb “DONE”. 
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Figura 13: Configurar Technology Forcing en el Job. 

Per iniciar el job tan sols és necessari polsar el boto verd, “Start Job”, i una vegada 
acabat el job anar al "Menu" > "Exit", i llavors es crea un document log on 
s’emmagatzema totes les mesures detectades pel terminal durant el transcurs del job. 
L’aplicació permet visualitzar el job mitjançant "Menu" > "Results". 

El mecanisme a seguir consisteix en fer diversos tests al voltant de l'edifici on estigui 
localitzat l'emplaçament, cada test efectuar-lo estàticament i la durada del qual varia 
depenent del temps que tardi en connectar-se en una cel·la, és a dir, el temps que 
tardi en mostra per pantalla els paràmetres de la cel·la. Si es vol conèixer la cobertura 
en GSM, en el job s'ha de forçar aquesta tecnologia i en la pantalla principal qualsevol 
de les altres, i fer una volta amb aquesta configuració parant durant la realització dels 
tests. 

Una vegada acabada la volta, canviar el forçament de la tecnologia del job a UMTS, i a 
la pantalla principal una altre. Realitzar una altre volta repetint el procediment. 

I per acabar fer una altre volta però aquesta vegada amb el forçament a LTE. 

Dels resultats dels jobs s’ha d'observar quins són els paràmetres dels senyals que es 
reben, s'observen a través de les pestanyes Cells i Technology. 

Aquesta opció és més ordenada, ja que s'observen les cobertures de cada tecnologia 
per separat, per contra, és més complexa ja que es necessària la realització de tests, 
el seu favor té que els tests enregistren els paràmetres que s’observen i es poden 
tornar a mirar en cas de ser necessari. 
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Procediment 2 – Monitorització sense la realització de test 

En aquest les mesures es prenen sense realitzar cap test però també es necessita 
utilitzar les capacitats de forçament de tecnologia. 

A diferència del procediment anterior, en aquest cas s’analitzen els senyals de cada 
tecnologia que es reben en un mateix punt fixe, és a dir, en un punt situat al voltant de 
l'edifici, i forçant de forma consecutiva cadascuna de les tres tecnologies. I a 
continuació desplaçar-se fins al següent punt, on també es forcen les tres tecnologies, 
i així durant tota la volta a l'emplaçament. 

Primer es força que el terminal mòbil es connecti en la tecnologia GSM a través de 
"Menu" > "Setting" > "Technology Forcing", posar-ho a GSM i amb l'ajut de les 
pestanyes “Cell (GSM)” i “GSM” s’observen els paràmetres que són d’interès. 

El mecanisme de configuració amb ajut d’imatges de forçar tecnologia en la pantalla 
principal es troba al procediment 1). 

Després es força el terminal en la tecnologia UMTS, i mitjançant les pestanyes “Cell 
(WCDMA)” i “WCDMA” veure els paràmetres necessaris. 

I per acabar, en el mateix punt, forçar l'aparell a LTE, mirar les pestanyes “Cell (LTE)” i 
“LTE”, i observar els paràmetres. 

A continuació s'ha de repetir aquest procediment per cada punt necessari per 
caracteritzar l'emplaçament. 

Aquest procediment, és més simple ja que a diferència de l'anterior no requereix de 
realització de tests, però si després es volgués consultar alguna dada, s’hauria de 
tornar a anar al punt per tornar a veure-la, ja que no ho s’està enregistrant. 

4.- Activitats 

En aquesta pràctica es vol dur a terme la caracterització d’un dels emplaçaments que 
proporciona cobertura en el Campus Nord. 

Per observar on estan situats els emplaçaments s’utilitza el servei que ofereix el 
“Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del Gobierno de España” s’accedeix a 
través de l’enllaç “https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do”, en aquesta web 
es veuen els emplaçaments de totes les operadores. Hi ha tres emplaçaments que 
donen cobertura, a la següent imatge es veuen la posició d'aquestes representades 
amb un punt vermell, són els punts Bruc, Tòquio i Química. 
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Figura 14: Mapa on es veuen la posició dels tres emplaçaments. 

L’emplaçament més proper al Campus és la del Bruc, està situat l’oest a sobre d'un 
edifici. El segon, l’anomenat Tòquio està al nord situat sobre d'un alt bloc de pisos. I 
l'últim emplaçament, està sobre la Facultat de Química i Física. 

4.1 – Observació i tria de l’emplaçament 

A través del mapa del web del ministeri seleccioni l’emplaçament ha caracteritzar. 
Indiqui el motiu de selecció. 

4.2 – Anàlisis de l’emplaçament 

Aproximis a l'illa de cases on està localitzat l'emplaçament triat. Un cop situat engegui 
el terminal mòbil i obri l’aplicació QualiPoc. 

Seguint un dels procediment explicats en el apartat 3.5, recol·lecti amb l’ajut de 
l’aplicació QualiPoc la informació del paràmetres que caracteritzen una cel·la en uns 
quatre punts per carrer al voltant de l'emplaçament. 

Tot seguit creï una taula per la tecnologia GSM i ompli-la amb la informació més 
rellevant que ha recol·lectat de cada punt (les senyals amb més nivell de potència), la 
Taula 4 mostra un exemple. I en un mapa posar on es troba cada punt. 
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El paràmetre Cell ID es troba a la pestanya “GSM”, i BCCH, BSIC i el nivell de 
potència a la pestanya “Cell (GSM)”. 

Punt Cell ID BCCH BSIC Rang RxLevel (dB) SC/NC 
1 12555 522 3-0 [-73 -68] NC 
 12554 535 5-2 [-65 -60] SC 
2 12556 517 5-5 [-70 -65] SC 
 12554 535 5-2 [-73 -68] NC 

Taula 4: Exemple de completar la taula. 

A continuació creï una taula per la tecnologia UMTS i ompli-la amb la informació que 
ha recol·lectat de cada punt. I en un mapa posar on es troba cada punt. 

El paràmetre Cell ID es troba a la pestanya “WCDMA”, i UARFCN, PSC, RSCP i Ec/Io 
a la pestanya “Cell (UMTS)”. 

Punt Cell ID UARFCN PSC RSCP (Rang) Ec/Io (Rang) AS/MS 
1       
       
       
       

Taula 5: Plantilla per la tecnologia UMTS. 

Creï una tercera taula amb les dades de la tecnologia LTE que ha recol·lectat de cada 
punt. I en un mapa posar on es troba cada punt. 

El paràmetre Cell ID es troba a la pestanya “LTE”, i EARFCN, PCI, RSRP i RSRQ a la 
pestanya “Cell (LTE)”. 

Punt Cell ID EARFCN PCI RSRP (Rang) RSRQ (Rang) SC/NC 
1       
       
       
       
       

Taula 6: Plantilla per la tecnologia LTE. 

4.3 – Caracterització de l’emplaçament 

Ajudat per les taules i mapes anteriors, en un mapa esbossi la sectorització de 
l'emplaçament i faci una taula per cada tecnologia amb totes les cel·les que hi formen 
part, el format de la taula es troba a continuació. (Tingui en compte que estant en un 
sector pot rebre d'un altre sector com a causa de l'efecte multipath, es convenient 
mirar el conjunt dels punts per sectoritzar). 
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Per la tecnologia GSM s’han d'omplir els següents camps: 

name  technology BCCH BSIC longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

En el cas de UMTS els camps a omplir són: 

name  technology UARFCN PSC longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

I per LTE els camps requerits són: 

name  technology EARFCN PCI longitud latitude MCC MNC TAC CellID Direction 

4.4 – Representació de la caracterització de l’emplaçament 

Per observar els resultats a l’aplicació QualiPoc s'ha de carregar un fitxer per cada 
tecnologia a dins del terminal mòbil. Per crear els fitxers s’utilitza NQView, el 
procediment per crear-lo està explicat a l’apartat 3.3.1. 

Per visualitzar les estacions base a la pestanya “Map”, s’ha de tenir habilitat l’opció 
d’informació de BTS. Comprovi la sectorització de l’emplaçament, per fer-ho desplacis 
a l’emplaçament i observi en diferents posicions si la sectorització és correcta. Si ha 
seguit el procediment 1, també ho pot comprovar mirant els resultats dels tests. 

4.5 – Influencia de les cel·les caracteritzades sobre el Campus Nord 

Observi en quina zona del Campus es mesuren les cel·les caracteritzades. Recorri 
tres vegades el camí marcat en el mapa de la Figura 15 amb l’aplicació QualiPoc 
activada i executant un test “Idle”, la primera vegada amb forçament a la tecnologia 
GSM, la segona a UMTS i la tercera a LTE. Aquests tests es repeteixen en la pràctica 
“Caracterització de la prestació del servei de banda ampla mòbil en la zona del 
campus outdoor”. 

 
Figura 15: Trajecte dins el Campus. 
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Desplacis al laboratori i obri amb NQView un dels fitxers dels tests “Idle”. Visualitzi en 
un monitor “Map” els valors de la mesura Cell ID, repeteixi-ho pels altres tests.  

Per editar la llegenda del mapa, s’ha d’anar a “configure value shades...” de “Data 
Prestation” i seleccionar el valor que es vol canviar. Per editar els valors dels Cells ID 
de UMTS s’accedeix a Netwokinfo > Serving Cell > CId. I per LTE es va a LTE > 
Serving Cell Info > CId. 

 
Figura 16: Configuració de la Cell Id. 
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A.2 Resolució 

4.- Activitats 

4.1 – Observació i tria de l’emplaçament 

A través del mapa del web del ministeri seleccioni l’emplaçament ha caracteritzar. 
(https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do) Indiqui el motiu de selecció. 

 
Figura 1: Portal web Ministerio de Industria  

 

4.2 – Anàlisis de l’emplaçament 

Seguint un dels procediment explicats en el apartat 3.5, recol·lecti amb l’ajut de 
l’aplicació QualiPoc la informació del paràmetres que caracteritzen una cel·la en uns 
quatre punts per carrer al voltant de l'emplaçament. 

Tot seguit creï una taula per cada tecnologia i ompli-la amb la informació més rellevant 
que ha recol·lectat de cada punt.  

Taula de l’emplaçament Bruc 

GSM	  
	   	   	    	   	  

bruc	  
	   	   	    	   	  

sector	   punts	   Cid	   BCCH	   BSIC 
Rx	  
Lev	   SC/NC	  

1	   p1	   30441	   4	   3-6 -‐49	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐54	   SC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐65	   NC	  

	  	   	  	   30442	   23	   5-5 -‐69	   NC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐71	   NC	  

	  	   p2	   30441	   4	   3-6 -‐47	   NC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐56	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐60	   SC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐69	   NC	  

	  	   	  	   30442	   23	   5-5 -‐71	   NC	  

	  	   p3	   30441	   4	   3-6 -‐57	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐59	   SC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐66	   NC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐72	   NC	  

	  	   	  	   30442	   23	   5-5 -‐74	   NC	  

	  	   p4	   30441	   4	   3-6 -‐57	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐54	   SC	  
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	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐63	   NC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐78	   NC	  

	  	   p5	   30441	   4	   3-6 -‐52	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐59	   SC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐61	   NC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐61	   NC	  

	  	   	  	   	  	   532	   7-4 -‐79	   NC	  

	  	   p6	   30443	   9	   4-6 -‐57	   NC	  

	  	   	  	   30441	   4	   3-6 -‐55	   NC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐56	   SC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐67	   NC	  

	  	   	  	   	  	   8	   6-7 -‐71	   NC	  

	  	   	  	   30442	   23	   5-5 -‐77	   NC	  

2	   p7	   11756	   517	   7-3 -‐47	   SC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐54	   NC	  

	  	   	  	   30441	   4	   3-6 -‐61	   NC	  

	  	   	  	   	  	   515	   0-5 -‐64	   NC	  

	  	   	  	   30442	   23	   5-5 -‐74	   NC	  

	  	   p8	   11756	   517	   7-3 -‐47	   SC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐44	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐51	   NC	  

	  	   	  	   30441	   4	   3-6 -‐57	   NC	  

	  	   	  	   30442	   23	   5-5 -‐74	   NC	  

	  	   p9	   30443	   9	   4-6 -‐55	   SC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐65	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐68	   NC	  

	  	   	  	   30441	   4	   3-6 -‐68	   NC	  

	  	   	  	   	  	   8	   6-7 -‐73	   NC	  

	  	   	  	   30442	   23	   5-5 -‐77	   NC	  

3	   p10	   11756	   517	   7-3 -‐69	   SC	  

	  	   	  	   30442	   23	   5-5 -‐53	   NC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐61	   NC	  

	  	   	  	   30441	   4	   3-6 -‐70	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐71	   NC	  

	  	   	  	   	  	   22	   5-7 -‐79	   NC	  

	  	   p11	   30442	   23	   5-5 -‐49	   SC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐57	   NC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐65	   NC	  

	  	   	  	   30441	   4	   3-6 -‐66	   NC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐69	   NC	  

	  	   	  	   	  	   22	   5-7 -‐69	   NC	  

	  	   p12	   30442	   23	   5-5 -‐61	   SC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐66	   NC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐69	   NC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐74	   NC	  

	  	   	  	   30441	   4	   3-6 -‐75	   NC	  

	  	   p13	   30442	   23	   5-5 -‐66	   SC	  

	  	   	  	   11754	   515	   0-5 -‐64	   NC	  

	  	   	  	   30443	   9	   4-6 -‐69	   NC	  

	  	   	  	   30441	   4	   3-6 -‐72	   NC	  

	  	   	  	   11756	   517	   7-3 -‐77	   NC	  

 

UMTS	  
	   	   	   	   	   	   	  

bruc	  
	   	   	   	   	   	   	  

sectors	   punts	   CId	   UARFCN	   PSC	   RSCP	   Ec/Io	   AS/MS	  

1	   p1	   907	   3011	   192	   -‐69.8	   -‐8.5	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐73.6	   -‐12.3	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐84.9	   -‐15.9	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐69.8	   -‐8.5	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐73.6	   -‐12.3	   AS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐84.9	   -‐15.9	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐65.4	   -‐11.7	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐74.3	   -‐20.4	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐73.3	   -‐19.4	   MS	  

	  	   p2	   907	   3011	   192	   -‐65	   -‐7.8	   AS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐67.5	   -‐14.6	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐65	   -‐7.8	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐67.5	   -‐14.6	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐65.6	   -‐6.5	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐75.8	   -‐19	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐70	   -‐13.2	   MS	  

	  	   p3	   907	   3011	   192	   -‐60	   -‐5.1	   AS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐72.8	   -‐12.4	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐75.4	   -‐9.3	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐79	   -‐12.3	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐60	   -‐5.1	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐72.8	   -‐12.4	   MS	  

	  	   p4	   907	   3011	   192	   -‐66.2	   -‐10.6	   AS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐75.4	   -‐16.5	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐74.9	   -‐10	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   208	   -‐79.8	   -‐14.9	   MS	  
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	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐66.2	   -‐10.6	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐75.4	   -‐16.5	   MS	  

	  	   p5	   907	   3011	   192	   -‐67.8	   -‐11.1	   AS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐69.9	   -‐8.7	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐66.1	   -‐8.7	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐68.9	   -‐11.1	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐67.8	   -‐11.4	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐69.9	   -‐8.7	   MS	  

	  	   p6	   907	   3011	   192	   -‐62.9	   -‐11.4	   AS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐65.5	   -‐14	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐68.2	   -‐9.4	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐69.6	   -‐10.5	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐62.9	   -‐11.4	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐65.5	   -‐14	   MS	  

2	   p7	   907	   3011	   192	   -‐62.3	   -‐14.9	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐57.9	   -‐10.5	   AS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐73	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐70	   -‐18	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐63	   -‐8	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐62.3	   -‐14.9	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐57.9	   -‐10.5	   MS	  

	  	   p8	   907	   3011	   192	   -‐66	   -‐16	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐53.9	   -‐11.9	   AS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   65.8	   -‐16.5	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐79.9	   -‐16.9	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐61.7	   -‐12.5	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐73.5	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐53.9	   -‐11.9	   MS	  

	  	   p9	   907	   3011	   192	   -‐80.2	   -‐11.5	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐81.3	   -‐12.6	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐70	   -‐11	   AS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐74.5	   -‐13.8	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐77.4	   -‐16.7	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐71.3	   -‐10.6	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐80.2	   -‐11.5	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐81.3	   -‐12.6	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐70	   -‐11	   MS	  

3	   p10	   907	   3011	   192	   -‐65.2	   -‐17.5	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐51.9	   -‐7.4	   AS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐61	   -‐16.5	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐63.8	   -‐18.8	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐49.4	   -‐5.6	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐60.2	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐65.2	   -‐17.5	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐51.9	   -‐7.4	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐61	   -‐16.5	   MS	  

	  	   p11	   907	   3011	   192	   -‐77.9	   -‐14.7	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐73.2	   -‐10	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐82.8	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐77.9	   -‐14.7	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐73.2	   -‐10	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐82.8	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐79.4	   -‐10.3	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐77.8	   -‐8.7	   AS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐85	   -‐17.3	   MS	  

	  	   p12	   907	   3011	   192	   -‐71.3	   -‐10.2	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐66	   -‐7.7	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐79	   -‐17.9	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐80.1	   -‐15.6	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐77.9	   -‐13.1	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐80.9	   -‐16.4	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐71.3	   -‐10.2	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐66	   -‐7.7	   AS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐79	   -‐17.9	   MS	  

	  	   p13	   907	   3011	   192	   -‐71.3	   -‐10.2	   AS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐66	   -‐7.7	   MS	  

	  	   	  	   909	   3011	   208	   -‐79	   -‐17.9	   MS	  

	  	   	  	   904	   10813	   192	   -‐71.2	   -‐8.6	   MS	  

	  	   	  	   905	   10813	   200	   -‐70	   -‐8	   MS	  

	  	   	  	   906	   10813	   208	   -‐82.3	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	   901	   10838	   192	   -‐71.3	   -‐10.2	   MS	  

	  	   	  	   902	   10838	   200	   -‐66	   -‐7.7	   MS	  

	  	   	  	   903	   10838	   208	   -‐79	   -‐17.9	   MS	  

 

LTE 

	   	   	   	   	   	  
bruc 
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sector punts CId PCI RSRP RSRQ SC/NC	  

1 p1 20506890 363 -72.7 -6 SC	  

    20506900 371 -92.1 -18.1 NC	  

    20506910 379 -92.5 -22.6 NC	  

  p2 20506890 363 -71.8 -6.4 SC	  

    20506910 379 -81.1 -16.9 NC	  

  p3 20506890 363 -75.9 -13.4 SC	  

    20506910 379 -85.3 -17.9 NC	  

  p4 20506890 363 -75.6 -8.4 SC	  

    20506910 379 -81.9 -13 NC	  

  p5 20506890 363 -78.7 -9.5 SC	  

    20506910 379 -81.3 -11.4 NC	  

  p6 20506890 363 -80.2 -9.8 SC	  

    20506910 379 -82.3 -13.9 NC	  

2 p7 20506890 363 -86.3 -17.4 NC	  

    20506910 379 -72.6 -7.3 SC	  

  p8 20506890 363 -81 -17.4 NC	  

    20506910 379 -74.2 -7.8 SC	  

  p9 20506890 363 -83.1 -13.7 NC	  

    20506900 371 -90.3 -17.3 NC	  

    20506910 379 -77.2 -6.2 SC	  

3 p10 20506890 363 -91.7 -18.2 NC	  

    20506900 371 -82.6 -8.7 SC	  

    20506910 379 -88.6 -13.2 NC	  

  p11 20506900 371 -82 -9.1 SC	  

  p12 20506890 363 -87.3 -10.5 NC	  

    20506900 371 -82.1 -7.6 SC	  

  p13 20506890 363 -93.1 -15.2 NC	  

    20506900 371 -80.4 -7.4 SC	  

 

Taula de l’emplaçament Química 

GSM 
     	  

quimica 
     	  

sector punts Cid BCCH BSIC 
Rx 
Lev SC/NC	  

1 p2 30453 21 2-6 -56 SC	  

    21871 8 6-7 -52 NC	  

    21875 514 6-4 -57 NC	  

    11446 527 5-0 -67 NC	  

    21926 525 0-2 -70 NC	  

    21876 529 2-0 -75 NC	  

  p3 21871 8 6-7 -54 SC	  

    30453 21 2-6 -54 NC	  

    21875 514 6-4 -58 NC	  

    11446 527 5-0 -58 NC	  

    21926 525 0-2 -65 NC	  

      513 7-2 -74 NC	  

  p4 21871 8 6-7 -58 SC	  

    21926 525 0-2 -76 NC	  

    30453 21 2-6 -58 NC	  

    11446 527 5-0 -73 NC	  

    21875 514 6-4 -72 NC	  

- p5 21926 525 0-2 -64 SC	  

    21871 8 6-7 -61 NC	  

    30453 21 2-6 -75 NC	  

    11446 527 5-0 -70 NC	  

    21875 514 6-4 -70 NC	  

  p6 14521 10 0-5 -75 SC	  

      18 0-3 -70 NC	  

    21875 514 6-4 -70 NC	  

    21871 8 6-7 -77 NC	  

      20 1-1 -78 NC	  

    14524 517 4-3 -79 NC	  

  p7   525 0-4 -83 NC	  

    21875 514 6-4 -71 SC	  

      18 0-3 -73 NC	  

    14521 10 0-5 -73 NC	  

      9 2-6 -79 NC	  

      7 5-4 -81 NC	  

      20 1-1 -80 NC	  

  p8 21875 514 6-4 -73 SC	  

    21871 8 6-7 -74 NC	  

    30453 21 2-6 -82 NC	  

      12 4-4 -85 NC	  

  p9 14521 10 0-5 -69 SC	  

    21876 529 2-0 -69 NC	  

      22 2-0 -72 NC	  

      9 2-6 -75 NC	  

      524 2-1 -77 NC	  

      18 0-3 -74 NC	  

    21875 514 6-4 -77 NC	  
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      532 7-4 -74 NC	  

3 p10 21876 529 2-0 -66 SC	  

    30453 21 2-6 -68 NC	  

    11446 527 5-0 -72 NC	  

    21871 8 6-7 -74 NC	  

      524 2-1 -77 NC	  

      18 0-3 -78 NC	  

  p11 30453 21 2-6 -60 SC	  

    21876 529 2-0 -68 NC	  

    21926 525 0-2 -72 NC	  

    11446 527 5-0 -74 NC	  

      9 2-6 -75 NC	  

    21871 8 6-7 -77 NC	  

  p12 21876 529 2-0 -50 SC	  

    21926 525 0-2 -55 NC	  

    11446 527 5-0 -58 NC	  

    30453 21 2-6 -61 NC	  

    21875 514 6-4 -68 NC	  

  p1 30453 21 2-6 -58 SC	  

    21926 525 0-2 -62 NC	  

    21871 8 6-7 -61 NC	  

      9 2-6 -75 NC	  

    11446 527 5-0 -65 NC	  

    21875 514 6-4 -65 NC	  

    21876 529 2-0 -66 NC	  

 

 

UMTS	  
	   	   	   	   	   	   	  

quimica	  
	   	   	   	   	   	   	  

sectors	   punts	   CId	   UARFCN	   PSC	   RSCP	   Ec/Io	   AS/MS	  

1	   p1	   7367	   3011	   295	   -‐71.7	   -‐10.3	   MS	  

	  	   	  	   7368	   3011	   303	   -‐68.9	   -‐7	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐70	   -‐19.2	   MS	  

	  	   	  	   7364	   10813	   295	   -‐73.5	   -‐12.3	   MS	  

	  	   	  	   7365	   10813	   303	   -‐68.9	   -‐7	   MS	  

	  	   	  	   7366	   10813	   311	   -‐70	   -‐19.2	   MS	  

	  	   	  	   7361	   10838	   295	   -‐86.7	   -‐15.1	   MS	  

	  	   	  	   7362	   10838	   303	   -‐78.7	   -‐7.1	   AS	  

	  	   	  	   7363	   10838	   311	   -‐86.3	   -‐14.7	   MS	  

	  	   	  	   60291	   10788	   295	   -‐84.6	   -‐10.2	   MS	  

	  	   	  	   60292	   10788	   303	   -‐80.3	   -‐6.9	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐92.5	   -‐17.6	   MS	  

	  	   p10	   	  	   3011	   18	   -‐66.3	   -‐11.3	   MS	  

	  	   	  	   7368	   3011	   303	   -‐70	   -‐11.1	   AS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐78.1	   -‐19.2	   MS	  

	  	   	  	   7365	   10813	   303	   -‐70	   -‐11.1	   MS	  

	  	   	  	   7366	   10813	   311	   -‐78.1	   -‐19.2	   MS	  

	  	   	  	   7362	   10838	   303	   -‐83.3	   -‐6.9	   MS	  

	  	   	  	   60292	   10788	   303	   -‐82.2	   -‐7.3	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐94.5	   -‐17.8	   MS	  

	  	   p11	   	  	   3011	   18	   -‐65.8	   -‐5.3	   MS	  

	  	   	  	  
	  	  

3011	   30	   -‐75	   -‐16	   MS	  

	  	   	  	  
	  	  

3011	   46	   -‐75.5	   -‐16	   MS	  

	  	   	  	   7367	   3011	   295	   -‐77.6	   -‐18.5	   MS	  

	  	   	  	   7368	   3011	   303	   -‐70	   -‐11	   MS	  

	  	   	  	   7364	   10813	   295	   -‐75.7	   -‐10.9	   MS	  

	  	   	  	   7365	   10813	   303	   -‐71.7	   -‐6.9	   MS	  

	  	   	  	  
7366	  

10813	   311	   -‐74	   -‐9.2	   MS	  

	  	   	  	   7361	   10838	   295	   -‐93.2	   -‐18.5	   MS	  

	  	   	  	   7362	   10838	   303	   -‐82.8	   -‐7.8	   MS	  

	  	   	  	   7363	   10838	   311	   -‐92.8	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	   60292	   10788	   303	   -‐83.3	   -‐5.3	   AS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐93.6	   -‐19.3	   MS	  

	  	   p12	   	  	   3011	   18	   -‐69.6	   -‐19	   MS	  

	  	   	  	   7367	   3011	   295	   -‐70	   -‐19	   MS	  

	  	   	  	   7368	   3011	   303	   -‐62.1	   -‐11	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐69.9	   -‐19	   MS	  

	  	   	  	   7365	   10813	   303	   -‐60.7	   -‐6.7	   MS	  

	  	   	  	   7366	   10813	   311	   -‐65.8	   -‐5.3	   MS	  

	  	   	  	   7361	   10838	   295	   -‐90.8	   -‐19.3	   MS	  

	  	   	  	   7362	   10838	   303	   -‐78	   -‐6.6	   MS	  

	  	   	  	   60292	   10788	   303	   -‐77.8	   -‐5	   AS	  

	  	   	  	   7363	   10838	   311	   -‐89.7	   -‐18.2	   MS	  

2	   p2	  
	  	  

3011	   18	   -‐53.7	   -‐7.5	   MS	  

	  	   	  	   7367	   3011	   295	   -‐56	   -‐10	   MS	  

	  	   	  	   7368	   3011	   303	   -‐63.4	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐60.6	   -‐14.5	   MS	  

	  	   	  	   7364	   10813	   295	   -‐63.3	   -‐10.2	   MS	  

	  	   	  	   7366	   10813	   311	   -‐66.5	   -‐9.5	   MS	  

	  	   	  	   7361	   10838	   295	   -‐72.4	   -‐10.3	   MS	  

	  	   	  	   7363	   10838	   311	   -‐76.1	   -‐8.6	   MS	  
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	  	   	  	   60291	   10788	   295	   -‐74.6	   -‐7.4	   AS	  

	  	   	  	   60292	   10788	   303	   -‐85.4	   -‐18.7	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐76	   -‐9.3	   MS	  

	  	   p3	   7367	   3011	   295	   -‐67	   -‐10.8	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐74.4	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	   7364	   10813	   295	   -‐67	   -‐10.8	   AS	  

	  	   	  	   7361	   10838	   295	   -‐72.9	   -‐8.6	   MS	  

	  	   	  	   7363	   10838	   311	   -‐81.8	   -‐16.9	   MS	  

	  	   	  	   60291	   10788	   295	   -‐72.8	   -‐10.6	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐80.9	   -‐18.5	   MS	  

	  	   p4	   	  	   3011	   18	   -‐73	   -‐16	   MS	  

	  	   	  	   7367	   3011	   295	   -‐75.4	   -‐11.8	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐81.3	   -‐17.7	   MS	  

	  	   	  	   7364	   10813	   295	   -‐75.4	   -‐11.8	   AS	  

	  	   	  	   7366	   10813	   311	   -‐81.3	   -‐17.7	   MS	  

	  	   	  	   7361	   10838	   295	   -‐84.4	   -‐9.4	   MS	  

	  	   	  	   7362	   10838	   303	   -‐93.2	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	   7363	   10838	   311	   -‐91.1	   -‐16.1	   MS	  

	  	   	  	   60291	   10788	   295	   -‐82	   -‐5.9	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐84.4	   -‐12.8	   MS	  

3	   p5	   907	   3011	   192	   -‐100.5	   -‐8.8	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐106.7	   -‐12.5	   MS	  

	  	   	  	   7368	   3011	   295	   -‐75.7	   -‐10.9	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐74	   -‐9.2	   MS	  

	  	   	  	   7364	   10813	   295	   -‐78.3	   -‐10.5	   MS	  

	  	   	  	  
7366	  

10813	   311	   -‐76.6	   -‐8.9	   MS	  

	  	   	  	   7361	   10838	   295	   -‐85.4	   -‐13.7	   MS	  

	  	   	  	   7362	   10838	   303	   -‐90.9	   -‐19.2	   MS	  

	  	   	  	  
7363	  

10838	   311	   -‐75.2	   -‐3.9	   MS	  

	  	   	  	   60291	   10788	   295	   -‐85.3	   -‐11	   MS	  

	  	   	  	   60292	   10788	   303	   -‐77.7	   -‐19.1	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐75.4	   -‐5.6	   MS	  

	  	   p6	   907	   3011	   192	   -‐100.5	   -‐8.8	   MS	  

	  	   	  	   908	   3011	   200	   -‐106.7	   -‐12.5	   MS	  

	  	   	  	   7367	   3011	   295	   -‐68.6	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐65.2	   -‐5.4	   MS	  

	  	   	  	  
7366	  

10813	   311	   -‐68.6	   -‐6.4	   MS	  

	  	   	  	   7361	   10838	   295	   -‐86.1	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	  
7363	  

10838	   311	   -‐73.8	   -‐6.9	   MS	  

	  	   	  	   	  	   10788	   126	   -‐86	   -‐18.8	   MS	  

	  	   	  	   60291	   10788	   295	   -‐86.5	   -‐19.3	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐74.2	   -‐5.5	   AS	  

	  	   p7	   7368	   3011	   303	   -‐78.5	   -‐18	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐74.3	   -‐8.3	   AS	  

	  	   	  	  
7366	  

10813	   311	   -‐74.3	   -‐8.3	   MS	  

	  	   	  	   7365	   10813	   303	   -‐78.5	   -‐18	   MS	  

	  	   	  	  
7363	  

10838	   311	   -‐80.6	   -‐5.9	   MS	  

	  	   	  	   73691	   10838	   295	   -‐90.7	   -‐15.6	   MS	  

	  	   	  	   	  	   10788	   126	   -‐84.6	   -‐15	   MS	  

	  	   	  	   60291	   10788	   295	   -‐87.8	   -‐15.6	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐78	   -‐8	   MS	  

	  	   p8	   7367	   3011	   295	   -‐64.3	   -‐18	   MS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐56	   -‐7	   MS	  

	  	   	  	  
7366	  

10813	   311	   -‐73	   -‐63	   MS	  

	  	   	  	  
7363	  

10838	   311	   -‐81.3	   -‐3.9	   AS	  

	  	   	  	   60291	   10788	   295	   -‐92.9	   -‐18.4	   MS	  

	  	   	  	   60292	   10788	   303	   -‐93	   -‐18.5	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐84.8	   -‐5.9	   MS	  

	  	   p9	   7368	   3011	   303	   -‐82.6	   -‐17.1	   AS	  

	  	   	  	   7369	   3011	   311	   -‐73.5	   -‐9	   MS	  

	  	   	  	   60293	   10788	   311	   -‐71.9	   -‐10.4	   MS	  

	  	   	  	  
7366	  

10813	   311	   -‐73.5	   -‐7.1	   MS	  

	  	   	  	  
7363	  

10838	   311	   -‐71.9	   -‐10.4	   MS	  

 

 

LTE 

	   	   	   	   	   	  
quimica 

     	  

sectors punts CId PCI RSRP RSRQ SC/NC	  

1 p1 20516362 291 -80.4 -11 NC	  

    20516372 299 -88.4 -14.4 SC	  

    20508446 262 -84.7 -9.4 NC	  

  p10 20516372 299 -82.7 -7.9 SC	  

    20508446 262 -88.5 -8.8 NC	  

  p11 20516372 299 -86 -6.5 SC	  

    20508446 262 -88 -8 NC	  

  p12 20516372 299 -78.4 -10.9 SC	  

2 p2 20516362 291 -75.4 -11.8 SC	  

    20516382 307 -78.4 -16.3 NC	  

    20508446 262 -77.9 -8 NC	  

  p3 20516362 291 -79.6 -8.9 SC	  

    20516382 307 -88.5 -17.9 NC	  
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    20508446 262 -82.9 -13.1 NC	  

  p4 20516362 291 -82.1 -10.2 SC	  

    20516382 307 -90.6 -14.2 NC	  

    20508446 262 -87.6 -13.8 NC	  

3 p5 20516362 291 -84.7 -9.6 NC	  

    20516382 307 -79.8 -9.9 SC	  

    20508446 262 -89.2 -18.8 NC	  

  p6 20516382 307 -76.3 -13 SC	  

  p7 20516372 299 
-

103.9 -20.6 NC	  

    20516382 307 -85.4 -7.4 SC	  

  p8 20516382 307 -80 -5.2 SC	  

  p9 20516372 299 -94.8 -12.5 NC	  

    20516382 307 -91.9 -7.9 SC	  

 

Taula de l’emplaçament Tòquio 

GSM	  
	   	   	   	   	   	  

toquio 
     	  

sector punts Cid BCCH BSIC 
Rx 
Lev SC/NC	  

1 p2 12556 532 3-0 -55 SC	  

    20273 15 7-3 -52 NC	  

    20272 19 3-0 -65 NC	  

    12555 513 7-2 -65 NC	  

      13 0-4 -66 NC	  

    20271 7 7-2 -67 NC	  

    21325 529 1-2 -77 NC	  

  p3 12556 532 3-0 -65 SC	  

    20273 15 7-3 -57 NC	  

    20272 19 3-0 -66 NC	  

    20271 7 7-2 -71 NC	  

      13 0-4 -74 NC	  

    12555 513 7-2 -77 NC	  

  p4 12556 532 3-0 -71 SC	  

    20273 15 7-3 -59 NC	  

    21325 529 1-2 -68 NC	  

      13 0-4 -73 NC	  

    20272 19 3-0 -73 NC	  

    12555 513 7-2 -78 NC	  

2 p5 12556 532 3-0 -61 SC	  

    20272 19 3-0 -52 NC	  

    20273 15 7-3 -63 NC	  

    12555 513 7-2 -65 NC	  

    20271 7 7-2 -65 NC	  

      16 0-1 -79 NC	  

  p6 20272 19 3-0 -55 SC	  

    12555 513 7-2 -65 NC	  

    20271 7 7-2 -66 NC	  

    20273 15 7-3 -69 NC	  

    12556 532 3-0 -68 NC	  

  p7 12555 513 7-2 -52 SC	  

    20272 19 3-0 -57 NC	  

    20271 7 7-2 -63 NC	  

      514 6-4 -70 NC	  

    20273 15 7-3 -73 NC	  

    12556 532 3-0 -78 NC	  

  p8 20271 7 7-2 -60 SC	  

    20272 19 3-0 -54 NC	  

    20273 15 7-3 -72 NC	  

      8 6-7 -73 NC	  

    12555 513 7-2 -65 NC	  

    12556 532 3-0 -73 NC	  

      6 6-1 -75 NC	  

      13 0-4 -77 NC	  

  p9 20272 19 3-0 -54 SC	  

    12555 513 7-2 -54 NC	  

    20271 7 7-2 -58 NC	  

    20273 15 7-3 -61 NC	  

    12556 532 3-0 -64 NC	  

3 p10 20271 7 7-2 -47 SC	  

    20272 19 3-0 -49 NC	  

      8 6-7 -57 NC	  

    20273 15 7-3 -61 NC	  

    12556 532 3-0 -54 NC	  

    12555 513 7-2 -61 NC	  

  p11 20273 15 7-3 -47 SC	  

    20272 19 3-0 -50 NC	  

    12556 532 3-0 -55 NC	  

    20271 7 7-2 -59 NC	  

      16 0-1 -60 NC	  

    12555 513 7-2 -67 NC	  

  p1 20271 7 7-2 -58 SC	  

    20273 15 7-3 -60 NC	  
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    12556 532 3-0 -62 NC	  

    20272 19 3-0 -67 NC	  

    12555 513 7-2 -75 NC	  

      8 6-7 -77 NC	  

 

UMTS	  
	   	   	   	   	   	   	  

toquio	  
	   	   	   	   	   	   	  

sectors	   punts	   CId	   UARFCN	   PSC	   RSCP	   Ec/Io	   AS/MS	  

1	   p1	   777	   3011	   146	   -‐64.7	   -‐7	   AS	  

	  	   	  	   778	   3011	   154	   -‐66.7	   -‐19	   MS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐73.6	   -‐18	   MS	  

	  	   	  	  
774	  

10813	   146	   -‐69.9	   -‐6.4	   MS	  

	  	   	  	  
775	  

10813	   154	   -‐81.2	   -‐16.4	   MS	  

	  	   	  	   776	   10813	   162	   -‐75.2	   -‐11.3	   MS	  

	  	   	  	  
771	  

10838	   146	   -‐73	   -‐7	   MS	  

	  	   	  	  
773	  

10838	   162	   -‐79.6	   -‐14	   MS	  

	  	   p10	   777	   3011	   146	   -‐58.7	   -‐9	   AS	  

	  	   	  	   778	   3011	   154	   -‐67	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐59	   -‐7.4	   MS	  

	  	   	  	   775	   10813	   154	   -‐73.8	   -‐12.7	   MS	  

	  	   	  	   771	   10838	   146	   -‐70.6	   -‐12	   MS	  

	  	   	  	   772	   10838	   162	   -‐77	   -‐17	   MS	  

	  	   p11	   777	   3011	   146	   -‐59.7	   -‐8	   AS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐65.1	   -‐13.5	   MS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐69.1	   -‐7.9	   MS	  

	  	   	  	   771	   10838	   146	   -‐67.8	   -‐8.1	   MS	  

	  	   	  	   772	   10838	   154	   -‐82.1	   -‐16	   MS	  

	  	   	  	   773	   10838	   162	   -‐72.9	   -‐6.8	   MS	  

2	   p2	   777	   3011	   146	   -‐61.4	   -‐12	   MS	  

	  	   	  	   778	   3011	   154	   -‐66	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐53.6	   -‐5	   AS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐73.6	   -‐18.5	   MS	  

	  	   	  	   776	   10813	   162	   -‐59.4	   -‐4.4	   MS	  

	  	   	  	  
771	  

10838	   146	   -‐71.4	   -‐16	   MS	  

	  	   	  	  
773	  

10838	   162	   -‐66	   -‐11	   MS	  

	  	   p3	   777	   3011	   146	   -‐69.5	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   778	   3011	   154	   -‐69.5	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐52.5	   -‐4.6	   AS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐74.8	   -‐4.3	   MS	  

	  	   	  	   775	   10813	   154	   -‐88.3	   -‐15.9	   MS	  

	  	   	  	   776	   10813	   162	   -‐85.9	   -‐12.8	   MS	  

	  	   	  	   771	   10838	   146	   -‐81.5	   -‐11.3	   MS	  

	  	   	  	   772	   10838	   154	   -‐88.7	   -‐18.5	   MS	  

	  	   	  	   773	   10838	   162	   -‐76.9	   -‐5.3	   MS	  

	  	   p4	   777	   3011	   146	   -‐80	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   778	   3011	   154	   -‐81	   -‐18	   MS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐68	   -‐6	   AS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐91.6	   -‐18.3	   MS	  

	  	   	  	   776	   10813	   162	   -‐79.5	   -‐5.9	   MS	  

	  	   	  	  
771	  

10838	   146	   -‐93	   -‐15	   MS	  

	  	   	  	  
773	  

10838	   162	   -‐84	   -‐6	   MS	  

3	   p5	   777	   3011	   146	   -‐70	   -‐14	   MS	  

	  	   	  	   778	   3011	   154	   -‐59.5	   -‐4	   AS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐68	   -‐13	   MS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐79.7	   -‐10.7	   MS	  

	  	   	  	   775	   10813	   154	   -‐75.1	   -‐7.7	   MS	  

	  	   	  	   776	   10813	   162	   -‐84.4	   -‐15.2	   MS	  

	  	   	  	   772	   10838	   154	   -‐73	   -‐9.9	   MS	  

	  	   p6	   777	   3011	   146	   -‐70	   -‐14	   MS	  

	  	   	  	   778	   3011	   154	   -‐65	   -‐9	   AS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐70.8	   -‐15	   MS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐83.2	   -‐13.6	   MS	  

	  	   	  	   775	   10813	   154	   -‐69.8	   -‐6	   MS	  

	  	   	  	   776	   10813	   162	   -‐79.1	   -‐9.6	   MS	  

	  	   	  	   772	   10838	   154	   -‐64.7	   -‐9.7	   MS	  

	  	   p7	   778	   3011	   154	   -‐54.7	   -‐5	   AS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐78.1	   -‐19	   MS	  

	  	   	  	   775	   10813	   154	   -‐65	   -‐5.5	   MS	  

	  	   	  	   776	   10813	   162	   -‐77.5	   -‐18.4	   MS	  

	  	   	  	   771	   10838	   146	   -‐78.6	   -‐18.2	   MS	  

	  	   	  	   772	   10838	   154	   -‐64.6	   -‐4	   MS	  

	  	   	  	   773	   10838	   162	   -‐77.6	   -‐17.2	   MS	  

	  	   	  	  
	  	  

10838	   258	   -‐72	   -‐19	   MS	  

	  	   p8	   778	   3011	   154	   -‐84.2	   -‐10	   AS	  

	  	   	  	   777	   3011	   146	   -‐83.4	   -‐9	   MS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐91.5	   -‐15	   MS	  

	  	   	  	   774	   10813	   146	   -‐79.2	   -‐9.3	   MS	  

	  	   	  	   775	   10813	   154	   -‐74.9	   -‐5.5	   MS	  

	  	   	  	   776	   10813	   162	   -‐84.8	   -‐18.1	   MS	  

	  	   	  	   772	   10838	   154	   -‐74.9	   -‐11.8	   MS	  

	  	   p9	   778	   3011	   154	   -‐59.2	   -‐7	   MS	  

	  	   	  	   779	   3011	   162	   -‐69.5	   -‐17	   MS	  

	  	   	  	   775	   10813	   154	   -‐73.4	   -‐11.1	   MS	  
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	  	   	  	   771	   10838	   146	   80.5	   -‐12.2	   AS	  

	  	   	  	   772	   10838	   154	   79.5	   -‐9.1	   MS	  

	  	   	  	   773	   10838	   162	   -‐81.2	   -‐14	   MS	  

LTE 

	   	   	   	   	   	  
toquio 

     	  

sectors punts CId PCI RSRP RSRQ SC/NC	  

1 p1 20510730 321 -83 -11.5 SC	  

    20510740 329 -85 -10.6 NC	  

    20510750 337 -88 -10.4 NC	  

  p10 20510730 321 -72 -8.5 SC	  

    20510740 329 -78 -13.1 NC	  

    20510750 337 -75 -14.2 NC	  

  p11 20510730 321 -78 -10.9 SC	  

    20510740 329 -90 -22.2 NC	  

    20510750 337 -81 -11.4 NC	  

2 p2 20510730 321 -79 -14 NC	  

    20510740 329 -81 -17 NC	  

    20510750 337 -70 -7 SC	  

  p3 20510730 321 -93 -12.3 NC	  

    20510750 337 -82 -6.7 SC	  

  p4 20510740 329 -88 -23 NC	  

    20510750 337 -80 -10 SC	  

3 p5 20510730 321 -96 -20.8 NC	  

    20510740 329 -84 -8.2 SC	  

    20510750 337 -87 -12.2 NC	  

  p6 20510730 321 -83 -19 NC	  

    20510740 329 -74 -8 SC	  

    20510750 337 -85 -17 NC	  

  p7 20510740 329 -74 -10 SC	  

    20510750 337 -81 -14 NC	  

  p8 20510730 321 -80 -17 NC	  

    20510740 329 -78 -7 SC	  

    20510750 337 -88 -24 NC	  

  p9 20510730 321 -85 -13.8 NC	  

    20510740 329 -78 -8.2 SC	  

    20510750 337 -90 -20.1 NC	  



4.3 – Caracterització de l’emplaçament 

Ajudat per les taules i mapes anteriors, en un mapa esbossi la sectorització de 
l'emplaçament i faci una taula per cada tecnologia de cada cel·les que hi ha. 

   

GSM 
Name	   Technology	   BCCH	   BSIC	   Lon	   Lat	   MCC	   MNC	   TAC	   CellID	   Direction	  

Bruc11	   GSM	   4	   3-‐6	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   853	   30441	   0	  

Bruc21	   GSM	   23	   5-‐5	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   853	   30442	   120	  

Bruc31	   GSM	   9	   4-‐6	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   853	   30443	   240	  

Bruc12	   GSM	   515	   0-‐5	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   853	   11754	   0	  

Bruc32	   GSM	   517	   7-‐3	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   853	   11756	   240	  

Quimica11	   GSM	   8	   6-‐7	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   853	   21871	   0	  

Quimica12	   GSM	   514	   6-‐4	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   853	   21875	   0	  

Quimica22	   GSM	   529	   2-‐0	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   853	   21876	   120	  

Toquio11	   GSM	   7	   7-‐2	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   853	   20271	   0	  

Toquio21	   GSM	   19	   3-‐0	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   853	   20272	   120	  

Toquio31	   GSM	   15	   7-‐3	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   853	   20273	   240	  

Toquio22	   GSM	   513	   7-‐2	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   853	   12555	   120	  

Toquio32	   GSM	   532	   5-‐5	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   853	   12556	   240	  

UMTS 
name	   Technology	   UARFCN	   PSC	   Lon	   Lat	   MCC	   MNC	   TAC	   CellID	   Direction	  
Quimica11	   UMTS	   10838	   295	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7361	   0	  
Quimica21	   UMTS	   10838	   303	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7362	   120	  
Quimica31	   UMTS	   10838	   311	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7363	   240	  
Quimica12	   UMTS	   10813	   295	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7364	   0	  
Quimica22	   UMTS	   10813	   303	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7365	   120	  
Quimica32	   UMTS	   10813	   311	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7366	   240	  
Quimica13	   UMTS	   3011	   295	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7367	   0	  
Quimica23	   UMTS	   3011	   303	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7368	   120	  
Quimica33	   UMTS	   3011	   311	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   7369	   240	  
Quimica14	   UMTS	   10788	   295	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   60291	   0	  
Quimica24	   UMTS	   10788	   303	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   60292	   120	  
Quimica34	   UMTS	   10788	   311	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   864	   60293	   240	  
Bruc11	   UMTS	   10838	   192	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   901	   240	  
Bruc21	   UMTS	   10838	   200	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   902	   120	  
Bruc31	   UMTS	   10838	   208	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   903	   0	  
Bruc12	   UMTS	   10813	   192	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   904	   240	  
Bruc22	   UMTS	   10813	   200	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   905	   120	  
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Bruc32	   UMTS	   10813	   208	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   906	   0	  
Bruc13	   UMTS	   3011	   192	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   907	   240	  
Bruc23	   UMTS	   3011	   200	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   908	   120	  
Bruc33	   UMTS	   3011	   208	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   864	   909	   0	  
Toquio11	   UMTS	   10838	   146	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   771	   0	  
Toquio21	   UMTS	   10838	   154	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   772	   120	  
Toquio31	   UMTS	   10838	   162	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   773	   240	  
Toquio12	   UMTS	   10813	   146	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   774	   0	  
Toquio22	   UMTS	   10813	   154	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   775	   120	  
Toquio32	   UMTS	   10813	   162	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   776	   240	  
Toquio13	   UMTS	   3011	   146	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   777	   0	  
Toquio23	   UMTS	   3011	   154	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   778	   120	  
Toquio33	   UMTS	   3011	   162	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   864	   779	   240	  

LTE 
Name	   Technology	   EARFCN	   Phy-‐CID	   Lon	   Lat	   MCC	   MNC	   TAC	   CellID	   Direction	  

Bruc1	   LTE	   1321	   363	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   8640	   20506890	   0	  

Bruc2	   LTE	   1321	   371	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   8640	   20506900	   120	  

Bruc3	   LTE	   1321	   379	   2.109005	   41.38791	   214	   7	   8640	   20506910	   240	  

Quimica1	   LTE	   1321	   291	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   8640	   20516362	   0	  

Quimica2	   LTE	   1321	   299	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   8640	   20516372	   120	  

Quimica3	   LTE	   1321	   307	   2.117654	   41.385232	   214	   7	   8640	   20516382	   240	  

Toquio1	   LTE	   1321	   321	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   8640	   20510730	   0	  

Toquio2	   LTE	   1321	   329	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   8640	   20510740	   120	  

Toquio3	   LTE	   1321	   337	   2.112816	   41.394154	   214	   7	   8640	   20510750	   240	  

4.4 – Representació de la caracterització de l’emplaçament 

Per observar els resultats a l’aplicació QualiPoc s'ha de carregar un fitxer per cada 
tecnologia a dins del terminal mòbil. Per crear els fitxers s’utilitza NQView, el 
procediment per crear-lo està explicat a l’apartat 3.3.1. 

Comprovi la sectorització de l’emplaçament, per fer-ho desplacis a l’emplaçament i 
observi en diferents posicions si la sectorització és correcta. Si ha seguit el 
procediment 1, també ho pot comprovar mirant els resultats dels tests. 

     
Figura 2: Configuració BTS. 
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Figura 3: Visualització de la pestanya Map habilitat el fitxer csv. 

 

4.5 – Influencia de les cel·les caracteritzades sobre el Campus Nord 

Observi en quina zona del Campus es mesuren les cel·les caracteritzades. Recorri tres 
vegades el camí marcat en el mapa de la Figura 4 amb l’aplicació QualiPoc activada i 
executant un test “Idle”, la primera vegada amb forçament a la tecnologia GSM, la 
segona vegada a UMTS i la tercera a LTE. Aquests tests es repeteixen en la pràctica  
“Caracterització de la prestació del servei de banda ampla mòbil en la zona del 
campus outdoor”. 

 
Figura 4: Trajecte dins el Campus. 
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Desplacis al laboratori i obri amb NQView un dels fitxers dels tests “Idle”. Visualitzi en 
un monitor “Map” els valors de la mesura Cell ID, repeteixi-ho pels altres tests.  

 
Figura 5: Representació de CId de la tecnologia UMTS sobre el 

Campus Nord. 

 
Figura 6: Representació del CId de la tecnologia LTE sobre el 

Campus Nord. 
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ANNEX B: Caracterització de 

la prestació del servei de 

banda ampla mòbil en la zona 

del campus outdoor  
 

Practical Exercises for Wireless Laboratory 
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B.1 Pràctica 

1.- Objectius 

L’objectiu d’aquesta pràctica consisteix en veure les prestacions de la xarxa UMTS i 
LTE en diferents punts del Campus Nord. S’estudien les velocitats de transmissió que 
s’assoleixen en diferents nivells de potència del senyal i de qualitat dels enllaços UL i 
DL, i veure la relació que existeix. S’ha de tenir en compte que hi ha limitació en la 
descàrrega de dades, per tant, s’afegeix una altre variable en els valors a caracteritzar.  

2.- Eines 

Les eines que es disposa per la realització de l’estudi són el QualiPoc i el NQView. 
L’aplicació QualiPoc es troba al terminal mòbil Samsung S 3, és capaç de proporcionar 
informació referida a nivells de potència rebuts i paràmetres difosos mitjançant els 
canals de control que es reben en el punt on es troba el terminal. Pel que fa NQView 
permet carregar els arxius generats dels tests de l’aplicació QualiPoc, i analitzar la 
informació mitjançant la visualització de mesures capturades. Per representar els 
resultats en gràfics s’empra les plantilles de Matlab.  

3.- Estudi preliminar 

3.1.- Característiques bàsiques d’un emplaçament 

L'emplaçament és la posició des d'on es dona cobertura en una zona. Habitualment 
està col·locat en una posició elevada (sobre un edifici o en una torre/màstil per anclar-
hi les antenes) per donar cobertura en la màxima àrea possible. Està format per: 

Antenes: Dispositiu amb la funcionalitat d’element radiador. 

BTS (Base Transceiver Station): Estació base de la 2a Generació. És el punt d’accés a 
una xarxa de comunicació, s’utilitza per connectar diferents dispositius. 

NodeB: Dispositiu que connecta la xarxa de comunicació per 3a Generació amb 
l’usuari. I eNB (envolved Node B) per 4a Generació. 

Els emplaçaments poden estar dividits per diferents sectors, els quals donen cobertura 
en diferents direccions. A més cada sector pot suportar una o varies cel·les de 
cadascuna de les tres tecnologies (GSM, UMTS, LTE), cada cel·la s'identifica 
independentment. 
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Figura 1: Típic emplaçament en una zona urbana. 

3.2.- QualiPoc 

QualiPoc és una aplicació per realitzar la pràctica. L'aplicació és comercialitzada per 
Rhode & Schwarz una empresa especialitzada amb enginyeria electrònica i 
telecomunicacions ràdio. L'aplicació està instal·lada en el terminal Galaxy S3 que és 
l'aparell utilitzat en la pràctica, aquesta aplicació és capaç de proporcionar informació 
referida a nivells de potència rebuts i paràmetres difosos mitjançant els canals de 
control. QualiPoc suporta les tecnologies GSM, UMTS, LTE i Wi-Fi. 

A la pestanya “Cells” s’observa les potències dels senyals i els nivells de qualitat. 

 
Figura 2: Pestanya “Cells”, es veu les característiques particulars 

de les portadores que donen servei. 
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Per veure els valors de la mesura “HTTP Throurghput” es pot fer mitjançant les 
pestanyes “test” i “log”. A “test” es van donant els throughputs obtinguts durant el 
transcurs del test i a l’acabar el test facilita el valor mig. I a “Log” queda llistat les tases 
instantànies del throughput i també al valor mig. 

   
Figura 3: Pestanyes “Test” i “Log”. 

Un dels tests utilitzats és el “Idle”, que permet enregistrar els nivells de potència i 
qualitat dels senyals rebuts dels canals de control. Els altres tests usats són el “HTTP 
Transfer UL” i “HTTP Transfer DL” que permeten veure quins throughputs s’assoleixen. 

3.2.1.- Forçament de tecnologia 

Una prestació que s’utilitza en aquesta pràctica és la de forçament de tecnologia, que 
impedeix el terminal monitoritzar la tecnologia que s’inhabilita. El forçament de la 
tecnologia es pot aplicar en la pantalla principal i també es pot habilitar en els tests. 
Per forçar una tecnologia a la pantalla principal, s'aplica mitjançant "Menu" > "Setting" 
> "Technology Forcing". 

   
Figura 4: Configuració Forcing Technology 
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L’opció “Technology Forcing” ha d’estar habilitat. I a través de “Network type” posar la 
tecnologia a la que es vulgui forçar. I finalment polsar a “DONE” per veure amb el 
QualiPoc les mesures de la tecnologia seleccionada. 

  
Figura 5: Forçar una tecnologia. 

L’altre manera d’aplicar el forçament de tecnologia és mitjançant la configuració dels 
tests, a través de “Advanced job settings” pitjar l’opció “Forcing”. S’observa a la Figura 
6, 7 i 9. 

3.2.2.- Jobs 

Els diferents tipus de tests permeten observar diferents tipus de paràmetres i 
comportaments que el terminal monitoritza. Els tests que han sigut d’utilitat en la 
pràctica són el “Idle”, “HTTP Transfer UL” i “HTTP Transfer DL”. A continuació es 
proporcionen més detalls d’aquests tres tipus de test. 

3.2.2.1.- Idle 

En el test “Idle” no s’activa cap servei de comunicacions en el terminal de forma que 
aquest roman escoltant els canals de control de la xarxa mòbil i efectuant els 
mecanismes necessaris de gestió de mobilitat com ara l’actualització d’àrea de 
localització. En aquestes condicions, el test permet mesurar els nivells de potència i de 
qualitat dels senyals i recollir informació diversa sobre la cel·la a la que està 
sintonitzat, facilitant el seu Cell Id, el UARFCN, el PCI o el PSC depenent de si s’està 
monitoritzant la tecnologia LTE o UMTS, entre d’altres. 
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Figura 6: Configuració test Idle. 

En el cas d’aquest test es configura el forçament, la resta de paràmetres no necessiten 
canviar-se. 

3.2.2.2.- HTTP Transfer DL 

“HTTP Transfer DL” consisteix en descarregar un fitxer d’un servidor HTTP al terminal. 
El test permet observar el throughput durant el transcurs del test.  

  
Figura 7: Configuració test HTTP Tranfer DL. 

Un camp obligatori per iniciar el job és posar el Host des d’on es fa la descarrega i el 
fitxer que es vol descarregar. A més en el test es pot configurar un forçament a la 
tecnologia desitjada. 

A dins de “Test setting” es pot configurar el timeout d’accés, que és el temps que una 
vegada el terminal ha provat d’accedir a la xarxa la primera vegada i ha fallat, s’activa 
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aquest temps per provar l’accés una segona vegada. I també es pot triar la màxima 
duració del test a “Maximum test duration”. 

  
Figura 8: Configuració dels temps en HTTP Tranfer DL. 

3.2.2.3.- HTTP Transfer UL 

El test consisteix en carregar un fitxer que estigui guardat en el mòbil a un servidor 
HTTP que permeti realitzar l’opció. El QualiPoc permet observar el throughput durant 
el transcurs del test. 

  
Figura 9: Configuració test HTTP Tranfer UL. 

En aquest test també és necessari especificar un host on penjar el fitxer. I de la 
mateixa manera que el test “HTTP Transfer DL” es pot configurar el numero de cicles, 
el forçament de tecnologia, el temps d’accés i el de duració del test que suspèn la 
carrega que s’estigui executant en cas que el test no hagués acabat. 
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3.3.- NQView 

NQView permet carregar els arxius generats dels tests de l’aplicació QualiPoc, i 
analitzar la informació mitjançant la visualització de mesures capturades. Per fer-ho 
primer s’ha de copiar els fitxers al PC mitjançant una connexió USB. Els fitxers es 
troben guardats a “Phone/QualiPoc/Results”. Dins la carpeta Results, es troben més 
carpetes, el seu nom correspon al dia que s’ha efectuat el test, i dins d’aquesta carpeta 
es troba un altre carpeta anomenada com el tipus de test que s’ha fet o el nom que se 
li ha posat quan s’acaba el test. 

Per obrir el programa s’ha de prémer la icona NQView, un cop obert apareix una 
finestra preguntat si es vol seguir sense els drets administratius, prémer “yes”. 

En la següent finestra es va fins la carpeta on estiguin els tests, es seleccionen un o 
més fitxers i es prem “open”. 

En cas de no obrir cap fitxer a l’obrir el programa o voler-ne obrir un altre, es carregar 
un fitxer, a través de la barra principal “Replay” i “Load file(s)...” aleshores es va fins la 
carpeta on estiguin els “logs”, i es seleccionen els fitxers que es vulgui obrir i pitjar 
“open”. 

En la Figura 10 s’observa la pàgina d’inici del programa. 

 
Figura 10: Pàgina d’inici del programa NQView. 
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3.3.1.- Monitors 

Els monitors es troben a la barra lateral “Pages and Monitors” dins de “Monitors”. 

Un dels monitors que més s’utilitza és el de “Map”, en cas de que durant el test amb el 
QualiPoc s’hagués tingut el GPS habilitat, es veu la posició del terminal en el mapa. El 
monitor “Map” pot representar dos tipus de mapes, a través de MapX es carrega un 
mapa que té el programa o amb “Open street map” on apareix un mapa escalable que 
es pot centrar a la zona desitjada. 

En el monitor “Map” es troben les opcions de “Path”, “measures values” i “BTS lists”. 

 
Figura 11: Monitor del Mapa. 

Mitjançant “path” és pot editar el cursor que marca la posició en que es trobava el 
terminal, pitjant el boto dret sobre “Current position”, també es pot visualitzar el camí 
que es va realitzar durant el test. 

A “Mesure values” apareixen les mesures que es volen visualitzar amb una llegenda 
dels colors emprats en el mapa. Per representar un valor en el mapa, des de la barra 
de l’esquerra “Values”, s’arrastra el valor que es vulgui representar sobre el mapa o 
amb el boto dret sobre el valor seleccionar “Add to new Map”. Es poden afegir diversos 
valors en el mateix mapa, i triar dins de “Measure values” quina mesura es vol tenir 
representada. 

La opció “BTS lists” visualitza les estacions base amb la informació posada al terminal 
(localitzacions, identificadors de cel·les, etc). 
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Figura 12: Llegenda de la mesura. 

Una manera de representar un conjunt de valors en funció del temps és mitjançant una 
taula, boto dret sobre la mesura i triar “Add to new List”. Es poden afegir altres valors 
en una mateixa taula arrastrant el valor a sobre de la taula. La taula et permet exportar 
els valors en format .csv, polsant el boto dret del ratolí sobre la taula i seleccionar 
“export to csv”. 

 
Figura 13: Monitor de Table, si representa Ec/Io i RSCP. 

Una altre manera de representar un conjunt de valors en funció del temps és creant 
una gràfica de línia, seguint el mateix procediment anterior però ara seleccionant “Add 
to new Line chart”. 

 
Figura 14: Monitor de Line chart, si representa Ec/Io i RSCP. 
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A la Figura 15 s’observen la localització en la barra lateral dels valors que s’utilitzen en 
la pràctica. 

 
Figura 15: Paràmetres principals que són utilitzats. 

 

3.4.- Paràmetres rellevants per caracteritzar una cel·la 

El throughput o velocitat de transmissió de dades indica la quantitat d’informació 
transmesa en un interval de mesura determinat. La mesura es pot fer a diferents 
nivells de la torre de protocols, tal com es recull a la Taula 1 i 2. En el cas de UMTS 
entre el nivell dos i la capa física es troben els canals de transport E-DCH i HS-DSCH. 
Per l’enllaç downlink hi ha la velocitat “Scheduled Throughput”, i per l’enllaç uplink es 
troba la velocitat “Used throughput”. “HTTP throughput” correspon a la velocitat a nivell 
d’aplicació. 

La unitat correspon en [kbps]. 

Used throughput Té en compte tots els paquets transferits incloent les 
retransmissions del throughput del canal E-DCH. 

UL 

Scheduled Throughput Transportat per HS-DSCH, mesura el throughput de la 
xarxa a l’usuari. 

DL 

HTTP throughput Correspon a la velocitat a nivell d’aplicació UL/DL 

Taula 1: Throughputs de la tecnologia UMTS. 

I per LTE, es troben en el primer nivell les velocitats de dades “Scheduled 
Throughput”, “PUSCH throughput”, “PDSCH throughput” i “Scheduled PDSCH 
Throughput”, els dos primer throughputs es transmeten per enllaç UL, i els altres dos 
throughputs es transmeten per l’enllaç DL. “HTTP throughput” correspon a la velocitat 
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d’aplicació.  

La unitat correspon en [kbps]. 

Scheduled 
Throughput 

És transportat pel canal PUSCH. Es defineix com la suma de 
les dades de bloc de transport durant el període reportat. 

UL 

PUSCH throughput Throughput Net per PUSCH. És la suma de les dades de bloc 
de transport en la primera transmissió durant el període 
reportat. 

UL 

Scheduled PDSCH 
Throughput 

És transportat pel canal PDSCH. És defineix com la suma de 
dades de bloc de transport durant el període reportat. 

DL 

PDSCH throughput Throughput Net per PDSCH. És la suma de les dades de bloc 
de transport amb el passat CRC durant el període reportat. 

DL 

HTTP throughput Correspon a la velocitat a nivell d’aplicació UL/DL 

Taula 2: Throughputs de la tecnologia LTE. 

 

3.5.- Metodologia 

Com a causa de la limitació del consum de dades, s’ha d’idear una metodologia 
conseqüent amb aquesta condició. Per tant el primer pas consisteix en fer una 
caracterització dels nivells de potència i qualitat sobre l’àrea d’estudi. Dels resultats 
s’observen diferents rangs de les mesures, i es seleccionen punts amb diferents nivells 
de potència i qualitat. En aquest punts és on es realitza la caracterització de la tasa de 
transmissió de dades. 

El throughput que es mesura en els diferents punts serà en els enllaços UL i DL. El 
tests emprats són “HTTP tranfer UL” i “HTTP Transfer DL”. 

“HTTP Transfer DL” s’utilitza per veure les propietats downlink de la xarxa UMTS o 
LTE, depenent de la tecnologia que estigui connectada. El test permet descarregar un 
fitxer d’una pàgina web des del terminal mòbil i amb el QualiPoc veure les propietats 
de la xarxa i amb el software NQView, que el test n’és compatible es pot extreure les 
mesures necessàries per la realització de l’estudi. Per observar les propietats en 
UMTS i LTE es força connexió a una tecnologia primer, i després a l’altre. 

La mida del fitxer emprat és de 20 MB, aquesta mida permet tenir una durada 
acceptable del temps de descàrrega tant en el punt on hi ha millor cobertura com en el 
punt on hi ha pitjor cobertura. El fitxer utilitzat és el 20MB.zip que té el pes desitjat. 

El servidor utilitzat és http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080. 

El timeout d’accés és el temps que una vegada el terminal ha provat d’accedir a la 
xarxa la primera vegada i ha fallat, s’activa aquest temps per provar l’accés una 
segona vegada. Normalment es posa un temps de 30 s. 
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La duració del test està determinada per la finalització de la descàrrega del fitxer. 

La configuració del test “HTTP Transfer DL” que s’efectua està representada en la 
Taula 3. 

Tecnologia WCDMA 
Tipus servei d’aplicació  HTTP Transfer DL 
Mida fitxer descarrega 20 MB 
Host http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080 
Nº cicles 1 
Timeout d'accés 30 s 
Forçar connexió WCDMA 
File to download 20MB.zip 
Duration 0 s (∞) 

Taula 3: Configuració del test HTTP Transfer DL amb forçament 

UMTS. 

Aquest test és utilitzat per observar les propietats de la xarxa UMTS en el enllaç UL. 

“HTTP Transfer UL” s’utilitza per veure les propietats uplink de la xarxa UMTS o LTE, 
depenent de la tecnologia que estigui connectada. Permet carregar un fitxer des del 
terminal mòbil a un servidor HTTP, a la pràctica s’utilitza el servidor 
https://encodable.com/uploaddemo/. 

La mida del fitxer que es carrega des del mòbil, és de 10 MB, és una mida que permet 
la càrrega completa d’un fitxer tant en mala recepció del senyal com en bona. 

En aquest test, es vol mirar quin throughput de UL s’aconsegueix i relacionar-lo amb el 
RSCP, Ec/Io. 

Tecnologia WCDMA 

Tipus servei d’aplicació  HTTP 

Mida fitxer descarrega https://encodable.com/uploaddemo 

Host 1 

Nº cicles 10 MB 

Timeout d'accés 30 s 

Forçar connexió WCDMA 

Taula 4: Configuració del test HTTP Transfer UL amb forçament 

UMTS. 
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4.- Activitats 

En aquesta pràctica es vol veure les prestacions d’accés que ofereixen les xarxes 3G i 
4G. Abans d’iniciar la caracterització de les tases de transmissió de dades, com que hi 
ha limitació en el nombre de descàrregues de dades s’ha de caracteritzar la cobertura 
de la zona. A través de la caracterització de la zona, es trien un conjunt de punts amb 
diferents nivells del senyal. D’aquest punts és d’on es realitzen els tests de càrregues i 
descàrregues de dades. 

4.1 – Caracterització de la zona 

Per la caracterització del Campus es prepara un recorregut, el qual es recorre dues 
vegades el camí marcat en el mapa de la Figura 16 amb l’aplicació QualiPoc activada i 
executant un test “Idle”, la primera vegada amb forçament a la tecnologia a UMTS i la 
segona a LTE. Aquests tests es repeteixen en la pràctica “Caracterització d’un 
emplaçament de comunicacions mòbils que dona cobertura a l’àrea del Campus Nord”. 

 
Figura 16: Trajecte per caracteritzar el Campus. 

Desplacis al laboratori i obri amb NQView un dels fitxers dels tests “Idle”. Visualitzi en 
diferents monitor “Map” els valors de les mesures AS Aggr RSCP, AS Aggr Ec/Io, 
RSRP i RSRQ.  

NOTA: NQView té configurat per defecte un buffer de temps de visualització del test de 
10 min, si es vol visualitzar més temps del fitxer, s’ha d’anar a “Settings...” a través de 
“File” i configurar a “Buffer time” 100 min, que és el temps màxim que es pot introduir. 

Per editar la llegenda del mapa i posar els rangs de valors que es vol, s’ha d’anar a 
“configure value shades...” de “Data Prestation”. 
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Figura 17: Configuració de la llegenda. 

Per veure la distribució dels diferents valors que prenen els nivells de potència i 
qualitat, s’efectuen els gràfics de barres i de CDF-1. Per fer-ho obri els valors AS Aggr 
RSCP, AS Aggr Ec/Io, RSRP i RSRQ en monitors “List”. Descarregui els valors de la 
llista amb el format .csv, pitjant el boto dret sobre el monitor i seleccionant “Export csv”, 
obri el fitxer amb un Excel. Copiï els valors dels nivells de potència a l’arxiu de Matlab 
barp.m amb forma de columna en la posició indicada i els valors dels nivells de qualitat 
a l’arxiu barq.m (veure Annex C). 

4.2 – Selecció de punts 

Amb les gràfiques anteriors triï en quins punts del Campus realitzar els tests de 
descàrregues de dades, per què hi hagi representat els diferents nivells de potència i 
qualitat, per triar la quantitat de punts s’ha de tenir present el consum de dades. 

4.3 – Realització dels tests de càrregues i descàrregues 

Per cada un dels punts triats realitzi els següents procediments. 

Desplacis a un dels punts i realitzi 3 tests “HTTP Transfer UL” amb el forçament de 
tecnologia UMTS posant la configuració explicada en l’apartat 3.4. 

Mantinguis al punt i realitzi 3 tests “HTTP Transfer DL” amb el forçament de tecnologia 
UMTS posant la configuració explicada en l’apartat 3.4. 

Mantinguis al punt i realitzi 3 tests “HTTP Transfer UL” posant la configuració explicada 
en l’apartat 3.4 però amb el forçament de tecnologia a LTE. 

Mantinguis al punt i realitzi 3 tests “HTTP Transfer DL” posant la configuració explicada 
en l’apartat 3.4 però amb el forçament de tecnologia LTE. 

Quina quantitat de dades ha descarregat en el conjunt de tots els punts del 
procediment anterior. 



 

116 

4.4 – Representació dels resultats 

A continuació es vol representar els valors anteriors amb format de gràfica. 

En un mateix monitor de llista posi el “HTTP Throughput”, Aggr RSCP, Aggr Ec/Io, 
RSRP i RSRQ. 

 
Figura 18: Llista de valors 

Obri un dels test i exportar la llista amb format .cvs, obrir-ho amb l’excel. Realitzar 
promitjat (“Average”) de les columnes de potència i qualitat del senyal. Repetir-ho per 
cada un del test d’un mateix punt, tecnologia i enllaç. En total hi ha d’haver 36 mitges. 

  
Figura 19: Resultats d’un test. 

Copiar els tres valors a una plantilla Matlab, formant part d’una fila d’una matriu 3x3 en 
que cada una de les files correspon a un test. 
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Figura 20: Resultats d’un test. 

Utilitzi l’arxiu thr.m (veure Annex C) per representar els test amb forma comparativa les 
dues tecnologies i amb la variabilitat que hi ha entre els diferents tests, i comenti els 
resultats (tipus de dependència que es veu, variabilitat entre les mesures). 

4.4.1 – Tases instantànies 

La mesura “HTTP Throughput” dona un valor cada 2 s aproximadament. Resulta 
interessant observar quin és el màxim throughput que es va obtenint amb un període 
de temps més petit per veure quines són les màximes tases aconseguides, s’observen 
altres velocitats de transmissió que faciliten un valor en un menor temps. 

Per UMTS s’observa el Used Throughputs en l’enllaç UL i el Scheduled Throughput 
per l’enllaç DL. 

Obri un log del punt en que hi ha millor throughput de l’enllaç UL i de la tecnologia 
UMTS. Representi en un gràfic de línia i amb un de llista el throughput. Trobi el valor 
màxim. Repeteixi-ho amb l’enllaç DL. 

Per LTE s’observa el Scheduled Throughput per l’enllaç UL i Scheduled PDSCH 
Throughput per l’enllaç DL. 

Obri un log del punt en que hi ha millor nivell de senyal i qualitat de l’enllaç UL i de la 
tecnologia LTE. Representi en un gràfic de línia i amb un de llista el throughput. Trobi 
el valor màxim. Repeteixi-ho amb l’enllaç DL. 
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B.2 Resolució 

4.- Activitats 

4.1 – Caracterització de la zona 

Per la caracterització del Campus es prepara un recorregut, el qual es recorre dues 
vegades el camí marcat en el mapa de la Figura 1 amb l’aplicació QualiPoc activada i 
executant un test “Idle”, la primera vegada amb forçament a la tecnologia a UMTS i la 
segona a LTE. Aquests tests es repeteixen en la pràctica “Caracterització d’un 
emplaçament de comunicacions mòbils que dona cobertura a l’àrea del Campus Nord”. 

 
Figura 1: Trajecte per caracteritzar el Campus. 

Desplacis al laboratori i obri amb NQView un dels fitxers dels tests “Idle”. Visualitzi en 
diferents monitor “Map” els valors de les mesures AS Aggr RSCP, AS Aggr Ec/Io, 
RSRP i RSRQ.  

 
Figura 2: Representació de CPICH RSCP (UMTS) sobre el Campus 

Nord. 
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Figura 3: Representació de RSRP (LTE) sobre el Campus Nord. 

 
Figura 4: Representació de CPICH Ec/Io (UMTS) sobre el Campus 

Nord. 

 
Figura 5: Representació de RSRQ (LTE) sobre el Campus Nord. 
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Per veure la distribució dels diferents valors que prenen els nivells de potència i 
qualitat, s’efectuen els gràfics de barres i de CDF-1. 

 
Figura 6: Distribució dels nivells de potències de les tecnologies 

UMTS i LTE. 

 
Figura 7: Distribució acumulada dels nivells de potències de les 

tecnologies UMTS i LTE. 

 
Figura 8: Distribució dels nivells de qualitat de les tecnologies 

UMTS i LTE. 
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Figura 9: Distribució acumulada dels nivells de qualitat. 

4.2 – Selecció de punts 

Amb les gràfiques anteriors triï en quins punts del Campus realitzar els tests de 
descàrregues de dades. 

4.3 – Realització dels tests de càrregues i descàrregues 

Quina quantitat de dades ha descarregat en el conjunt de tots els punts del 
procediment anterior. 

4.4 – Representació dels resultats 

A continuació es vol representar els valors anteriors amb format gràfic de forma 
comparativa entre les dues tecnologies i amb la variabilitat que hi ha. 

Tases de transmissió DL 

 
Figura 10: Relació entre el throughput i el nivell de potència del 

senyal. 
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Figura 11: Relació entre el throughput i el nivell de qualitat del 

senyal. 

 
Figura 12: Relació entre el nivell de potència i de qualitat del 

senyal. 

Tases de transmissió UL 

 
Figura 13: Relació entre el throughput i el nivell de potència del 

senyal. 
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Figura 14: Relació entre el throughput i el nivell de qualitat del 

senyal. 

 
Figura 15: Relació entre el nivell de potència i de qualitat del 

senyal. 

4.4.1 – Tases instantànies 

Per UMTS s’observa el Used Throughputs en l’enllaç UL i el Scheduled Throughput 
per l’enllaç DL. 

Representi en un gràfic de línia i amb un de llista el throughput. Trobi el valor màxim. 
Repeteixi-ho amb l’enllaç DL. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

 Punt 5 Punt 8

 Punt 6

 Punt 1
 Punt 7

 Punt 4

 Punt 3

 Punt 2

Thr

Ec
/Io

 [d
B]

thr [kbps]

 Punt 5 Punt 8

 Punt 6

 Punt 1
 Punt 7

 Punt 4

 Punt 3

 Punt 2

0 5000 10000 15000
-11

-10.5

-10

-9.5

-9

-8.5

-8

-7.5

 Punt 6
 Punt 8

 Punt 5 Punt 7

 Punt 1

 Punt 4

 Punt 3

 Punt 2

Thr

RS
RQ

 [d
B]

thr [kbps]

 Punt 6
 Punt 8

 Punt 5 Punt 7

 Punt 1

 Punt 4

 Punt 3

 Punt 2

-105 -100 -95 -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -55
-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

 Punt 5  Punt 8

 Punt 6

 Punt 1
 Punt 7

 Punt 4

 Punt 3

 Punt 2

 

Ec
/Io

 [d
B]

RSCP [dBm]

 Punt 5  Punt 8

 Punt 6

 Punt 1
 Punt 7

 Punt 4

 Punt 3

 Punt 2

-115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60
-11

-10.5

-10

-9.5

-9

-8.5

-8

-7.5

 Punt 6
 Punt 8

 Punt 5 Punt 7

 Punt 1

 Punt 4

 Punt 3

 Punt 2

 
RS

RQ
 [d

B]

RSRP [dBm]

 Punt 6
 Punt 8

 Punt 5 Punt 7

 Punt 1

 Punt 4

 Punt 3

 Punt 2



 

124 

 
Figura 16: Representació del Used Throughput. 

 
Figura 17: Representació del Scheduled throughput representat 

amb gràfic de línia i en forma de taula. 

Per LTE s’observa el Scheduled Throughput per l’enllaç UL i Scheduled PDSCH 
Throughput per l’enllaç DL. 

Representi en un gràfic de línia i amb un de llista el throughput. Trobi el valor màxim. 
Repeteixi-ho amb l’enllaç DL. 
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Figura 18: Representació del Scheduled throughput i PUSCH 

Throughput representat amb gràfic de línia i en forma de taula. 

 

 
Figura 19: Representació del Scheduled Throughput i del PDSCH 

Throughput representat amb gràfic de línia i en forma de taula. 
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ANNEX C: Programa de 

representació de les mesures 
 

%======================================================================================================================% 
%    Arxiu per representar graficament  els nivells de la qualitat           % 
%======================================================================================================================% 
 
y=[afegir les mesures de Ec/Io]; 
x=[afegir les mesures de RSRQ]; 
 
i=length(find(x<-20)); 
j=length(find(-20<=x & x<-15)); 
k=length(find(-15<=x & x<-10)); 
l=length(find(-10<=x & x<-5)); 
m=length(find(-5<=x & x<0)); 
n=i+j+k+l+m; 
  
ii=length(find(y<-20)); 
jj=length(find(-20<=y & y<-15)); 
kk=length(find(-15<=y & y<-10)); 
ll=length(find(-10<=y & y<-5)); 
mm=length(find(-5<=y & y<0)); 
nn=ii+jj+kk+ll+mm; 
  
u=[i/n ii/nn; j/n jj/nn;k/n kk/nn;l/n ll/nn;m/n mm/nn]; 
str = {'Level 1'; 'Level 2';'Level 3'; 'Level 4'; 'Level 5'}; 
bar(u); 
  
set(gca, 'XTickLabel',str, 'XTick',1:numel(str)) 
  
h = text(1-0.15,i/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(1+0.15,ii/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
h = text(2-0.15,j/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(2+0.15,jj/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
h = text(3-0.15,k/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(3+0.15,kk/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
h = text(4-0.15,l/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(4+0.15,ll/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
h = text(5-0.15,m/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(5+0.15,mm/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
xlabel('Quality level [dBm]') 
ylabel('distribució') 
title('Ec/Io / RSRQ') 
figure 
  
cdfplot(y) 
hold on 
cdfplot(x) 
hold on; h=cdfplot(y); hold off 
set(h,'color','c') 
xlabel('Quality Level [dB]') 
ylabel('Cumulative Probability') 
title(' ') 
text(-9.5,0.35,'\bf LTE(RSRQ)','color','c') 
text(-16,0.57,'\bf UMTS(Ec/Io)','color','b') 
 
%======================================================================================================================% 
%    Arxiu per representar graficament  els nivells de la potència          % 
%======================================================================================================================% 
 
x=[afegir les mesures de RSCP]; 
y=[afegir les mesures de RSRP]; 
 
i=length(find(x<-110)); 
j=length(find(-110<=x & x<-95)); 
k=length(find(-95<=x & x<-80)); 
l=length(find(-80<=x & x<-65)); 
m=length(find(-65<=x & x<-50)); 
n=i+j+k+l+m; 
  
ii=length(find(y<-110)); 
jj=length(find(-110<=y & y<-95)); 
kk=length(find(-95<=y & y<-80)); 
ll=length(find(-80<=y & y<-65)); 



 

127 

mm=length(find(-65<=y & y<-50)); 
nn=ii+jj+kk+ll+mm; 
  
u=[i/n ii/nn; j/n jj/nn;k/n kk/nn;l/n ll/nn;m/n mm/nn]; 
str = {'Level 1'; 'Level 2';'Level 3'; 'Level 4'; 'Level 5'}; 
b=bar(u); 
  
set(gca, 'XTickLabel',str, 'XTick',1:numel(str)) 
  
h = text(1-0.15,i/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(1+0.15,ii/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
h = text(2-0.15,j/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(2+0.15,jj/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
h = text(3-0.15,k/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(3+0.15,kk/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
h = text(4-0.15,l/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(4+0.15,ll/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
h = text(5-0.15,m/n,'\bf UMTS','color','b'); 
set(h, 'rotation', 90) 
h = text(5+0.15,mm/nn,'\bf LTE','color','r'); 
set(h, 'rotation', 90) 
  
xlabel('Power level [dBm]') 
ylabel('distribució') 
title('RSCP / RSRP') 
figure 
  
cdfplot(x) 
hold on 
cdfplot(y) 
hold on; h=cdfplot(y); hold off 
set(h,'color','c') 
xlabel('Power Level [dBm]') 
ylabel('Cumulative Probability') 
title(' ') 
text(-85,0.35,'\bf UMTS(RSCP)','color','b') 
text(-100,0.55,'\bf LTE(RSRP)','Color','c') 
 
 
%======================================================================================================================% 
%   Arxiu per representar graficament els resultats de la velocitat de transmissió de dades         % 
%======================================================================================================================% 
 
function thr(link) 
  
if strcmp(link,'dl')    %enllaç DL 
    lte1=[ %punt 1 de LTE i DL 
    % matriu 3x3 
    % cada fila es un test 
    % la 1a columna es el throughput 
    % la 2a columna es el RSRP 
    % la 3a columna es el RSRQ 
    ]; 
    lte2=[ %punt 2 de LTE i DL 
    %thr    RSRP    RSRQ 
    23151  -71.75  -9.525 %punt 1 test 1 
    21493  -72.53  -9.438 %punt 1 test 3 
    19285  -69.31  -8.924 %punt 1 test 2 
    ]; 
  
    lte3=[  %punt 3 de LTE i DL 
        ]; 
  
    umts1=[ %punt 1 de UMTS i DL 
    % thr    RSCP   Ec/Io 
        ]; 
  
    umts2=[ %punt 2 de UMTS i DL 
        ]; 
  
    umts3=[ %punt 3 de UMTS i DL 
        ]; 
elseif strcmp(link,'ul')    %enllaç UL 
    lte1=[ %punt 1 de LTE i UL 
        ]; 
  
    lte2=[ %punt 2 de LTE i UL 
        ]; 
  
    lte3=[ %punt 3 de LTE i UL 
        ]; 
  
    umts1=[ %punt 1 de UMTS i UL 
        ]; 
  
    umts2=[ %punt 2 de UMTS i UL 
        ]; 
  
    umts3=[ %punt 3 de UMTS i UL 
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        ]; 
end 
pumts=[1 2 3]; 
plte=[1 2 3]; 
  
umtstot=[mean(umts1);mean(umts2);mean(umts3)]; 
  
ltetot=[mean(lte1);mean(lte2);mean(lte3)]; 
  
%========================================================% 
% relació entre el throughput i la potència del senyal   % 
%========================================================% 
 
                 %=============Thr-RSCP=============% 
  
%linia de dispercio 
thr=[umts1(:,1)' umts2(:,1)' umts3(:,1)']; 
pot=[umts1(:,2)' umts2(:,2)' umts3(:,2)']; 
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(thr,pot,'.k') 
lsline 
  
%diferents colors per cada test 
subplot(1,2,1) 
hold on 
plot(umts1(:,1),umts1(:,2),'ks','MarkerFaceColor','r', 'MarkerSize',10) 
plot(umts2(:,1),umts2(:,2),'kd','MarkerFaceColor','c', 'MarkerSize',10) 
plot(umts3(:,1),umts3(:,2),'kp','MarkerFaceColor','g', 'MarkerSize',13) 
  
%punts mitjos 
hold on 
subplot(1,2,1) 
plot(umtstot(:,1),umtstot(:,2),'ko','MarkerFaceColor','k', 'MarkerSize',10) 
for j=1: length(umtstot(:,1)) 
    text (umtstot(j,1)+50,umtstot(j,2),['\bf Punt ',num2str(pumts(j))],'color','b','FontSize',15) 
end 
  
grid; title ('Thr');ylabel ('RSCP [dBm]');xlabel ('thr [kbps]'); 
  
                 %=============Thr-RSRP=============% 
  
%linia de dispercio 
thr=[lte1(:,1)' lte2(:,1)' lte3(:,1)']; 
pot=[lte1(:,2)' lte2(:,2)' lte3(:,2)']; 
subplot(1,2,2) 
plot(thr,pot,'.k') 
lsline 
  
%punts mitjos 
hold on 
subplot(1,2,2) 
plot(ltetot(:,1),ltetot(:,2),'ko','MarkerFaceColor','k', 'MarkerSize',10) 
for j=1: length(ltetot(:,1)) 
    text (ltetot(j,1)+50,ltetot(j,2),['\bf Punt ',num2str(plte(j))],'color','b','FontSize',15) 
end 
  
%diferents colors per cada test 
subplot(1,2,2) 
hold on 
plot(lte1(:,1),lte1(:,2),'ks','MarkerFaceColor','r', 'MarkerSize',10) 
plot(lte2(:,1),lte2(:,2),'kd','MarkerFaceColor','c', 'MarkerSize',10) 
plot(lte3(:,1),lte3(:,2),'kp','MarkerFaceColor','g', 'MarkerSize',13) 
  
grid; title ('Thr');ylabel ('RSRP [dBm]');xlabel ('thr [kbps]'); 
 
%========================================================% 
% relació entre el throughput i qualitat del senyal   % 
%========================================================% 
 
                 %=============Thr-EcIo=============% 
  
%linia de dispercio 
thr=[umts1(:,1)' umts2(:,1)' umts3(:,1)']; 
qua=[umts1(:,3)' umts2(:,3)' umts3(:,3)']; 
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(thr,qua,'.k') 
lsline 
  
%punts mitjos 
hold on 
subplot(1,2,1) 
plot(umtstot(:,1),umtstot(:,3),'ko','MarkerFaceColor','k', 'MarkerSize',10) 
for j=1: length(umtstot(:,1)) 
    text (umtstot(j,1)+50,umtstot(j,3),['\bf Punt ',num2str(pumts(j))],'color','b','FontSize',15) 
end 
  
%diferents colors per cada test 
subplot(1,2,1) 
hold on 
plot(umts1(:,1),umts1(:,3),'ks','MarkerFaceColor','r', 'MarkerSize',10) 
plot(umts2(:,1),umts2(:,3),'kd','MarkerFaceColor','c', 'MarkerSize',10) 
plot(umts3(:,1),umts3(:,3),'kp','MarkerFaceColor','g', 'MarkerSize',13) 
  
  
grid; title ('Thr');ylabel ('Ec/Io [dB]');xlabel ('thr [kbps]'); 
  
                 %=============Thr-RSRQ=============% 
  
%linia de dispercio 
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thr=[lte1(:,1)' lte2(:,1)' lte3(:,1)']; 
qua=[lte1(:,3)' lte2(:,3)' lte3(:,3)']; 
subplot(1,2,2) 
plot(thr,qua,'.k') 
lsline 
  
%punts mitjos 
hold on 
subplot(1,2,2) 
plot(ltetot(:,1),ltetot(:,3),'ko','MarkerFaceColor','k', 'MarkerSize',10) 
for j=1: length(ltetot(:,1)) 
    text (ltetot(j,1)+50,ltetot(j,3),['\bf Punt ',num2str(plte(j))],'color','b','FontSize',15) 
end 
  
%diferents colors per cada test 
subplot(1,2,2) 
hold on 
plot(lte1(:,1),lte1(:,3),'ks','MarkerFaceColor','r', 'MarkerSize',10) 
plot(lte2(:,1),lte2(:,3),'kd','MarkerFaceColor','c', 'MarkerSize',10) 
plot(lte3(:,1),lte3(:,3),'kp','MarkerFaceColor','g', 'MarkerSize',13) 
  
grid; title ('Thr');ylabel ('RSRQ [dB]');xlabel ('thr [kbps]'); 
 
%========================================================% 
% relació entre la potència i qualitat del senyal   % 
%========================================================%  
 
  
                 %=============RSCP-EcIo===============% 
  
%linia de dispercio 
pot=[umts1(:,2)' umts2(:,2)' umts3(:,2)']; 
qua=[umts1(:,3)' umts2(:,3)' umts3(:,3)']; 
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(pot,qua,'.k') 
lsline 
  
%punts mitjos 
hold on 
subplot(1,2,1) 
plot(umtstot(:,2),umtstot(:,3),'ko','MarkerFaceColor','k', 'MarkerSize',10) 
for j=1: length(umtstot(:,1)) 
    text (umtstot(j,2)+1,umtstot(j,3),['\bf Punt ',num2str(pumts(j))],'color','b','FontSize',15) 
end 
  
%diferents colors per cada test 
subplot(1,2,1) 
hold on 
plot(umts1(:,2),umts1(:,3),'ks','MarkerFaceColor','r', 'MarkerSize',10) 
plot(umts2(:,2),umts2(:,3),'kd','MarkerFaceColor','c', 'MarkerSize',10) 
plot(umts3(:,2),umts3(:,3),'kp','MarkerFaceColor','g', 'MarkerSize',13) 
  
grid; title (' ');ylabel ('Ec/Io [dB]');xlabel ('RSCP [dBm]'); 
  
                %=============RSRP- RSRQ=============% 
  
%linia de dispercio 
pot=[lte1(:,2)' lte2(:,2)' lte3(:,2)']; 
qua=[lte1(:,3)' lte2(:,3)' lte3(:,3)']; 
subplot(1,2,2) 
plot(pot,qua,'.k') 
lsline 
  
%punts mitjos 
hold on 
subplot(1,2,2) 
plot(ltetot(:,2),ltetot(:,3),'ko','MarkerFaceColor','k', 'MarkerSize',10) 
for j=1: length(ltetot(:,1)) 
    text (ltetot(j,2)+1,ltetot(j,3),['\bf Punt ',num2str(plte(j))],'color','b','FontSize',15) 
end 
  
  
%diferents colors per cada test 
subplot(1,2,2) 
hold on 
plot(lte1(:,2),lte1(:,3),'ks','MarkerFaceColor','r', 'MarkerSize',10) 
plot(lte2(:,2),lte2(:,3),'kd','MarkerFaceColor','c', 'MarkerSize',10) 
plot(lte3(:,2),lte3(:,3),'kp','MarkerFaceColor','g', 'MarkerSize',13) 
  
grid; title (' ');ylabel ('RSRQ [dB]');xlabel ('RSRP [dBm]'); 
 
 


