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Resum 

Les operadores de telefonia mòbil simulen estudis de cobertura a peu de carrer intentant que 

als interiors d’edificis també arribi un cert nivell de cobertura. Malgrat tot, en espais interiors 

ens trobem amb diferents nivells de qualitat de xarxa. Els usuaris segons la ubicació on es 

troben poden tenir millor recepció de transmissió de dades o fins al punt de no tenir servei. 

Per aquesta raó neix la motivació de realitzar aquest projecte. Sorgeix la curiositat de 

caracteritzar un espai interior on es pugui presentar la qualitat de la xarxa en el seu interior tot 

comparant-ho amb l’exterior. En aquest estudi es buscarà una resposta amb resultats empírics 

de tot el què està passant a l’interior d’un edifici de gran envergadura. Es veuran les 

diferències entre les diferents ubicacions de l’edifici, la variabilitat dels nivells de cobertura 

entre les diferents plantes i la comparació de la qualitat de la xarxa entre una zona interior en 

front l’exterior. 

En aquest treball s’estudien les prestacions que els usuaris reben de la xarxa mòbil a l’interior 

d’un edifici en les tecnologies més actuals, com són el 3G i el 4G.  

Per fer una millor comprensió al lector, primerament s’exposen les idees i els coneixements 

previs abans la part troncal del treball. 

El document conté un seguit d’instruccions i explicacions per a realitzar la part principal. Allà 

s’explica de manera detallada com s’ha de fer una caracterització d’un espai interior genèric.  

A continuació se centra en un cas pràctic i concret. S’escull la biblioteca BRGF com a edifici per 

a realitzar l’estudi de prestacions. En aquest, s’analitzen totes les plantes i l’exterior per poder 

presentar un informe de resultats i les seves posteriors conclusions.  

Addicionalment, aquest projecte també té objectius encarats a la docència. Dins el seu 

contingut es proposen un parell de pràctiques. Una és pels alumnes de grau on se’ls breument 

a les eines utilitzades durant l’estudi. La segona pràctica va dirigida als alumnes del màster de 

telecomunicacions on seguint el guió proposat hauran de realitzar un petit estudi de 

prestacions a l’interior de la biblioteca. 
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Resumen 

Las operadoras de telefonía móvil simulan estudios de cobertura a pie de calle  tratando que 

en los espacios interiores de los edificios llegue también un cierto nivel de cobertura. No 

obstante, en espacios interiores nos encontramos con distintos niveles de calidad de la red. 

Los usuarios según su ubicación pueden tener mejor recepción de datos o hasta el punto de no 

tener servicio. Por esta razón nace la motivación de realizar este proyecto. Sale la curiosidad 

de caracterizar un espacio interior donde se pueda presentar la calidad de red en su interior 

comparándolo con su exterior. En este estudio se buscará una respuesta con resultados 

empíricos de todo lo que está pasando al interior de un edificio de gran envergadura. Se verán 

las diferencias entre diferentes ubicaciones del edificio, la variabilidad de los niveles de 

cobertura entre las diferentes plantas y la comparación de la calidad de la red entre una zona 

interior y el exterior.   

En este trabajo se estudian las prestaciones que los usuarios reciben por parte de la red móvil 

en las tecnologías actuales, como son el 3G y 4G. 

Para la mayor comprensión, primeramente se exponen las ideas y los conocimientos previos 

antes de la parte troncal del trabajo. 

El documento contiene un seguido de instrucciones y explicaciones para realizar la parte 

principal. En esta se explica de forma detallada cómo se tiene de hacer una caracterización de 

un espacio interior genérico. 

A continuación se centra en un caso práctico en concreto. Se escoge la biblioteca BRGF como 

edificio para realizar el estudio de prestaciones. En éste, se analizan todas las plantas y el 

exterior para poder presentar un informe de resultados con sus conclusiones.  

Adicionalmente, éste proyecto también tiene objetivos docentes. En él se proponen un par de 

prácticas. Una va dirigida para los alumnos de grado de telecomunicaciones dónde se les 

introducirá brevemente a las herramientas utilizadas durante el proyecto. La segunda va 

dirigida a los alumnos del master en telecomunicaciones dónde siguiendo un guion propuesto 

tendrán que realizar un pequeño estudio de prestaciones del interior de la biblioteca.   
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Abstract 

The mobile companies do a lot of simulations and studies to improve the coverage. 

Nevertheless, they don’t have the certainty that in indoors the users revive enough quality of 

service from the mobile network. Users have different levels of quality depending where are 

situated in a building. There can be a place with a good reception of data and a place without 

service. This is the reason why this project was born. It rises the curiosity of performing an 

indoor characterization that we can expose the quality level in a building comparing with the 

outdoor. In this study we are going to find an answer with empiric results of what is happening 

inside a big building. We are going to see the differences between different places in the 

building, the variability of the levels of coverage in different floors and the difference of the 

network quality between indoor and outdoor.      

In this work we analyze the performances that users receive from the mobile network inside 

the buildings. We see the two recent technologies; 3G and 4G. 

First of all, the document contains some explanations about the technologies and the tools 

which we are going to use. This part is for understand better the main chapter of the work. 

We’ll obtain previous knowledges about mobile communications and drive test tools. 

After that, the document contains explanations and instructions to do the main part. In this 

part we are going to see the steps to do a generic characterization in an indoor place. 

Then, we’ll see an specific case. The library BRGF of the campus Nord is the chosen building to 

do the study in indoors. In this building we are going to analyze all the floors and the outdoor. 

Finally we’re going to write in this report all the results and the final conclusions. 

Additionally, in this work also have aims focused on the teaching. it proposes two practical 

exercises. One of them is for the students of degree telecommunications. It introduces briefly 

with the tools of drive testing. The second one is for the students of master in 

telecommunications. It proposes a guide to do a small characterization of the library BRGF.         
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1. Intròducciò  

El sector de la telefonia mòbil està creixent a una gran velocitat. Es calcula que ha arribat a 

moure un volum de 1.3 bilions de dòlars a tot el mon, fet que representa un 2% del PIB 

mundial. S’estima que es ronda als 8 mil milions de subscripcions a la tecnologia mòbil i la 

tendència és clarament a l’alça. Aquest fet va directament lligat al consum de dades. Gràcies 

als nous avenços en tecnologies mòbils els usuaris consumeixen moltes més dades de la xarxa 

mòbil que anteriorment.  

 

Figura 1. Estimació de les dades mòbils consumides arreu del mon (Font:Cisco VNI Global IP traffic Forecast) 

Al 2019 es consumirà un 57% més de dades que el 2014. Aquest increment del consum de 

dades és degut a que es tindran molts més dispositius connectats en una xarxa mòbil. L’usuari 

passarà a consumir una mitjana mensual de 10 GB de descàrrega al 2020 en front els 2GB que 

es consumeixen actualment. Les tecnologies més velles aniran decaient deixant pas a les més 

noves que estan orientades a les transferències de dades. Es calcula que cap al 2020 les 

tecnologies GSM/EDGE hauran descendit a la meitat de subscriptors mentre que UMTS i LTE 

s’hauran vist incrementades d’una forma clarament ascendent.  [1] 

La tendència és a incrementar cada cop més les velocitats de transmissió de dades fent que 

l’usuari no necessiti fer ús d’una xarxa de cablejat per a la seva vida quotidiana, podent mirar 

vídeos, TV, navegant per Internet, etc.  

Preguntes que ens poden sorgir  automàticament són, tot això és possible? Les companyies 

realment ens ofereixen tot allò que asseguren? Podem percebre tots aquests canvis 

tecnològics nosaltres?  

Les operadores de telefonia mòbil simulen estudis de cobertura a peu de carrer intentant que 

als interiors d’edificis també arribi un cert nivell de cobertura. Malgrat tot, en espais interiors 

ens trobem amb diferents nivells de qualitat de xarxa. Els usuaris segons la ubicació on es 

troben poden tenir millor recepció de transmissió de dades o fins al punt de no tenir servei. 
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Per aquesta raó neix la motivació de realitzar aquest projecte. Sorgeix la curiositat de 

caracteritzar un espai interior on es pugui presentar la qualitat de la xarxa en el seu interior tot 

comparant-ho amb l’exterior. En aquest estudi es buscarà una resposta amb resultats empírics 

de tot el què està passant a l’interior d’un edifici de gran envergadura. Es veuran les 

diferències entre les diferents ubicacions de l’edifici, la variabilitat dels nivells de cobertura 

entre les diferents plantes i la comparació de la qualitat de la xarxa entre una zona interior en 

front l’exterior.  

La nostra mesura de qualitat serà analitzar la velocitat de la xarxa mitjançant el thoughput de 

dades HTTP que carreguem i descarreguem de la xarxa mòbil. Malgrat tot, aquesta no és la 

única mètrica vàlida per estudiar la qualitat de la xarxa mòbil. També, podem trobar estudis on 

a part del temps de descàrrega d’un fitxer es facin servir mètriques com:  [2] 

 Temps de càrrega d’una web. Es pot anar provant a diferents llocs quant de temps 

tarda a carregar-se la mateixa pàgina web per tal d’analitzar la resposta que té la xarxa 

mòbil. 

 Activitats d’internet. Aquestes podrien ser veure vídeos en streaming en el portal 

YouTube,i analitzar-ne la seva qualitat, mesurar temps de resposta que té un paquet 

que arriba al consumidor. 

 La taxa de trucades caigudes durant un espai de temps.   

1.1 Objectius 
Els objectius principals d’aquest projecte són: 

 Coneixement de les tecnologies actuals d’accés a la xarxa mòbil com UMTS i LTE. 

 Aprendre a utilitzar a fons l’eina de drive test QualiPoc i l’eina de post-processat de 

mesures NQView. 

 Caracteritzar un espai interior amb l’ajuda de les dues eines esmentades anteriorment. 

 Preparació d’exercicis pràctics per l’assignatura de laboratori de mòbils  que 

s’imparteix en el màster de telecomunicacions i l’actualització de la pràctica que es 

realitza en l’assignatura de laboratori de comunicacions mòbils (LCM) del grau.   

1.2 Estructura de la memòria 
A continuació s’explica breument el contingut d’aquesta memòria: 

1. Introducció: s’introdueix de forma breu en les comunicacions mòbils i les noves 

tecnologies tot veient-ne una evolució temporal. També s'hi inclou l’estructura i la 

planificació temporal del projecte. 

2. Conceptes previs: el contingut d’aquest capítol mostra una sèrie de coneixements que 

s'han de saber per a una millor comprensió de la part troncal del projecte. D'aquesta 

manera s'evita anar afegint comentaris aclaridors durant l'estudi de prestacions d'una 

zona interior. 

3. Eines de treball: explica les eines que s'han hagut de fer servir per la realització del 

projecte. Dintre de cada explicació s'hi veuran les configuracions emprades per a la 

realització de la caracterització. 
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4. Estudi de prestacions en una zona interior: el capítol troncal del projecte. En aquesta 

part és on es posen de manifest tots els resultats obtinguts, així com l'explicació de 

com s’han anat obtenint. En la part inicial s'exposen els passos de com fer la 

caracterització. A continuació, es pot veure l’estudi de paràmetres ràdio i finalment 

l’estudi dels throughputs. 

5. Conclusions i línies futures: capítol final del projecte. En aquest apartat s'expliquen les 

conclusions que s'han extret durant la realització del projecte. Addicionalment, es 

proposen noves línies enfocades a estudis de comunicacions mòbils. 

6. Annex 1 : en aquest capítol es mostren les cel·les que donen servei a les diferents 

plantes. 

7. Annex 2: aquest capítol conté l’actualització de la pràctica de LCM. Addicionalment, 

també hi ha la segona part de la pràctica que es va realitzar de nou amb la 

incorporació del NQView. 

8. Annex 3: conté  les resolucions de la part de NQView de la pràctica. 

9. Annex 4: aquest capítol conté la pràctica per a l'assignatura de màster tal i com ho 

definien els objectius principals del projecte. 

1.3 Planificació del projecte 
A continuació s’explicarà l’evolució temporal que s’ha seguit durant la realització del projecte: 

1. Adquisició de coneixements. Primerament es van adquirir una sèrie de coneixements 

per tal de poder començar a realitzar el projecte. Es van llegir els manuals i antics 

projectes relacionats amb la matèria. 

2. Per agafar més experiència amb l'eina QualiPoc, es va fer la pràctica de laboratori de 

comunicacions mòbils dels estudiants de grau. Es va realitzar un  informe de resultats 

per tenir-ho com a guia de solucions per a la correcció de les pràctiques. 

Addicionalment, com el software del terminal mòbil havia canviat de versió, també es 

va anar retocant i actualitzant les figures i el text de l'enunciat de la pràctica. 

3. Inici de la caracterització. Un cop adquirits els coneixements de l’eina QualiPoc es va 

enfocar la línia que seguiria el projecte. Es va acordar que es realitzaria una 

caracterització d’un espai interior. Aquest fet es va discutir en una reunió amb el tutor 

i un altre projectista que posteriorment acabaria fent la caracterització d'exteriors. Un 

cop començada, sorgeix la necessitat de fer ús d'una eina de post processat de dades. 

L’actual no era compatible amb la nova versió del software QualiPoc.  

4. Adquisició de l'eina NQView. Es va adquirir NQView. Una eina que sí que era 

compatible amb la nova actualització del QualiPoc. Un cop es va tindre la llicència del 

software per PC NQView es va procedir a l’elaboració de la segona part de la pràctica 

del laboratori de comunicacions mòbils. Com que el document estava pensat per 

realitzar-ho amb Romes (l’anterior software de PC), es va pensar i dissenyar una 

pràctica totalment nova acord amb el temps que disposaven per realitzar-la. 

Posteriorment, es va elaborar un informe de resultats com a guia pels professors 

docents de LCM. 

5. Fet aquest parèntesi, seguidament es va procedir amb la caracterització a fons de 

l'espai indoor. 
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6. Finalment un cop feta la caracterització, es finalitza el projecte amb l'elaboració 

d'aquest propi document junt amb  la realització d'una pràctica per una assignatura 

de màster de telecomunicacions (MET). Aquesta consta en fer una petita 

caracterització en una zona indoor del campus nord a seguint un guió i una sèrie 

d'exercicis proposats. 
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2. Cònceptes previs i explicaciò  de 
para metres 

En aquest apartat es vol explicar un seguit de conceptes abans de que es procedeixi a 

desenvolupar el treball. D’aquesta manera s’aconseguirà entendre els següents capítols sense 

la necessitat d’estar explicant cada concepte que no sigui evident. 

S’explicaran els paràmetres de recepció del terminal que s’han estudiat, comprenent-ne el 

perquè s’han escollit i explicant-ne el seu significat. Com s’ha dit en la introducció, la finalitat 

d’aquest estudi és mesurar la qualitat de la xarxa. En aquest s’utilitza la mètrica del 

throughput. Prèviament s’hauran d’estudiar uns altres paràmetres com la potència i qualitat. 

Això es realitza perquè tenim dades de descàrrega limitades  per part de la nostra operadora 

de telefonia mòbil. Tot i així, en el capítol 4 s’explicarà més a fons la problemàtica. L’explicació 

dels paràmetres es dividirà entre les 2 tecnologies que es volen estudiar. 

 LTE 

 UMTS 

 

 
 
 
  

Figura 2. Logotip 4G Figura 3. Logotip 3G 

2.1 Paràmetres de nivell i qualitat del senyal en LTE 
 Els paràmetres de la tecnologia LTE importants pel nostre estudi són: 

 RSRP: “Reference Signal Received Power”. És el valor de la potència rebuda pel mòbil 

en una cel·la LTE. Aquest és un paràmetre central per decidir la cel.la a la que està 

enganxat el terminal (tant quan el terminal està en mode idle com en mode 

connectat).  Es mesura en [dBm]. Típicament en el nostre estudi oscil·larà entre el rang 

de valors de [-120, -70] dBm. 

 RSRQ: “Reference Signal Received Quality”. És l’indicador de la qualitat de senyal 

rebuda. Amb aquesta mesura es tenen les qualitats de senyal de les cel·les que tenim 

al nostre voltant.  Dona suport quan ha de fer un handover d’una cel·la a una altra 

quan el mòbil no té mesures fiables de la RSRP per prendre la aquesta decisió. Es 

mesura en [dB]. Típicament en el nostre estudi oscil·larà entre el rang de valors de [-4, 

-20] dB. 

 RSSI: “Received Signal Strength Indication”. És un paràmetre que no serà analitzat 

directament però si que cal fer-ne una menció ja que va directament lligat als dos 
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presentats anteriorment. És el valor total rebut de potència al llarg de tot l’ample de 

banda incloent tota interferència i soroll tèrmic. Es mesura en [dBm]. Típicament 

oscil·la entre el rang de valors de [-110, -60] dBm. La relació entre els dos paràmetres 

que sí que s’estudien és la següent: 

𝑅𝑆𝑅𝑄 =  
𝑁𝑅𝐵𝑠×𝑅𝑆𝑅𝑃

𝑅𝑆𝑆𝐼
  On 𝑁𝑅𝐵𝑠  és el número de “resource blocs” del canal 

físic LTE. 

2.2 Paràmetres de nivell i qualitat del senyal en UMTS 
Els paràmetres de la tecnologia UMTS importants pel nostre estudi són: 

 CPICH RSCP: “Received Signal Code Power”. És el valor de la potència rebuda en el 

mòbil en canal pilot de UMTS (CPICH). Es mesura en [dBm]. Si es vol fer una 

comparació de tecnologies equivaldria a la RSRP en LTE. Típicament en el nostre estudi 

oscil·larà entre el rang de valors de [-120, -70] dBm. Valors similars als de LTE. 

 CPICH Ec/Io: És el rati de l’energia rebuda per chip i el nivell de potència interferent 

mesurada en el canal pilot de UMTS (CPICH). Es mesura en [dB]. El nivell de potència 

interferent inclou la potència rebuda d’altres canals que transmeten al voltant  del 

CPICH, provinents de la mateixa cel·la o de veïnes, i també la potència del soroll 

tèrmic. Típicament oscil·la entre el rang de valors de [-4, -20] dB. 

 RSSI: “Received Signal Strength Indication”. Tal i com s’ha explicat anteriorment no és 

un paràmetre que s’analitzi directament el que sí que té una relació amb els dos 

explicats anteriorment. Mesura el nivell de potència de la senyal rebuda en un canal 

UMTS. Es mesura en [dB]. Típicament en el nostre estudi oscil·larà entre el rang de 

valors de [-4, -20] dB. 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝐸𝑐 𝐼𝑜⁄ (𝑑𝐵) = 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 (𝑑𝐵𝑚) − 𝑅𝑆𝑆𝐼 (𝑑𝐵𝑚) 

2.3 Paràmetres de càrrega i descàrrega 
Un cop presentats els paràmetres radio que rebem al terminal, es procedirà a analitzar les 

velocitats de càrrega i descàrrega de la xarxa mòbil amb les dos tecnologies que ens 

interessen.  

Per obtenir i poder estudiar els throughputs de càrrega i descàrrega es visualitzarà el valor 

HTTP Throughput. Aquest valor serà l’estudiat tant en sentit de pujada com de baixada en les 

dos tecnologies (LTE i UMTS).  

Tot i així hi han altres valors de throughputs que permeten ser estudiats amb les eines que es 

faran servir durant la caracterització. Un altre valor interessant seria el scheduled throughput. 

Aquest sempre tindrà una velocitat superior a la HTTP ja que es tenen en compte overheads, 

senyalització de la xarxa etc. 

A continuació s’explicarà amb un esquema què és el que es realitza quan volem mesurar el 

throughput de la nostra xarxa.  
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Figura 4. Esquema per explicar una càrrega/descàrrega 

L’usuari (terminal mòbil) està connectat a una estació base que és l’antena que es pot veure en 

l’esquema anterior. Aquesta estació mitjançant tota una xarxa mòbil va connectada a Internet 

on finalment arriba a un servidor que és on es pujaran o baixaran les dades. La velocitat de les 

dades a través de tot aquest recorregut serà el throughput. Tal i com s’ha dit anteriorment 

només en centrarem en la velocitat a nivell d’aplicació, és a dir HTTP.    

2.4 Identitat de cel·la o Cid 
Un altre paràmetre que es vol tenir en compte alhora de realitzar la caracterització d’una zona 

interior és el CId (cell identity). L’identificador de cel·la ens mostra un número que va lligat 

directament a una cel·la. Per tant, sabent el nombre en què estem connectats se sabrà la cel·la 

que ens està donant servei. Es farà una representació sobre el plànol del valor del CId per 

veure com queden distribuïdes les cel·les en la caracterització. 

Tant en UMTS com en LTE el número pot anar des de 0 a 268435455 (228-1). Cada número 

correspondrà a un identificador de cel·la diferent. En UTMS també es disposa d’un paràmetre 

anomenat LCID que és el “UTRAN Cell ID” i representa una concatenació de 12 bits de la RNC a 

la que pertany. Tot i així, durant la caracterització només es farà ús del CId. 

Cal tenir en compte que cada estació base que ens donarà servei és de forma sectorial. Això 

vol dir que tot i estar rebent senyal de la mateixa estació base ens pot canviar el CId degut a 

estar en un sector diferent. 

 

 

Figura 5. Representació d’una cel·la amb diferents sectors 

 
Figura 6. Imatge de una antena 
trisectorial 
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Tal i com es pot veure en la imatge anterior, el terminal mòbil en el sector 2 té un CId diferent 

(en color blanc) que el del sector 1 (en color negre).  Això és possible gràcies a estacions base 

com les que podem veure en la fotografia, on tenim antenes radiant per diferents sectors.  

 

 

Figura 7. Estructura cel·lular de la xarxa 

Tot i els sectors també s’ha de tenir en compte l’estructura cel·lular. El terminal pot canviar 

d’emplaçament i no estar rebent de la mateixa antena. En la imatge anterior podem veure 

l’estructura cel·lular que ens presenta la xarxa. Sobre una planta d’un edifici (en aquest cas la 

biblioteca)  s’ha representat 3 emplaçaments que ens donen servei. La línia negre marcaria el 

final del servei per part de l’emplaçament. El mòbil en posició A està rebent servei de 

l’emplaçament més pròxim a través del seu canal de control. El mòbil en posició B exactament 

el mateix. Malgrat tot, els dos terminals es poden comunicar gràcies a la xarxa mòbil. Tots els 

emplaçaments estan connectats a una xarxa mòbil amb equips que els relaciona en nivells 

superiors. D’aquesta manera es poden realitzar les càrregues i descàrregues de fitxers al 

servidor com s’ha explicat en el  capítol 2.3.  
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3. Eines de treball 

En aquest apartat es volen veure amb les eines que s’ha anat treballant durant tot el projecte. 

Es presentaran l’aparell en que es capturen les senyals de la xarxa i el software que 

posteriorment es fa servir per tractar i analitzar les dades obtingudes.  

Primerament es presentarà l’aparell mòbil en què s’han recorregut els diferents espais per 

poder realitzar les captures. Aquest és el QualiPoc Android. Com es veurà posteriorment és 

tracta d’un software instal·lat a un terminal mòbil (Samsung galaxy SIII) de l’empresa 

SwissQual.  

Després que s’hagi vist l’eina de captura, es procedeix al programa de visualització de les dades 

obtingudes. Aquest és el software NQView. Instal·lat en un PC on es passen els fitxers 

obtinguts pel mòbil per poder ser reproduïts. Aquesta eina de treball també pertany a 

l’empresa SwissQual. 

3.1 SwissQual i Rohde & Schwarz 
SwissQual és una empresa suïssa que es va fundar durant la primavera de l’any 2000 pel 

senyor Hanspeter Bobst . Es dedica a la branca de telecomunicacions i s’especialitza en serveis 

de qualitat de la xarxa inalàmbrica i en la seva optimització. La companyia ha anat 

evolucionant durant al llarg d’aquests  anys fins a consolidar-se com l’empresa de referencia 

en el àmbit de Mobile Network Testing.  

Cal destacar que el Juliol de 2012 l’empresa va esdevenir una sucursal de la gran multinacional 

electrònica Rohde & Schwarz. Aquest fet no ha esdevingut cap problema per el seu continu 

creixement. Actualment disposa d’una plantilla de 100 treballadors. 

 

Figura 8. Logotip de les dues companyies 

La companyia disposa d’un catàleg variat de productes com en poden ser els diferents 

softwares (NQView, NQDI, etc.) o aparells de captures (QualiPoc Android, QualiPoc RC o 

QualiPoc Freerider III.) 

3.2 QualiPoc Android 
Tal i com s’ha comentat anteriorment l’eina de captures que es fa servir durant la 

caracterització és el QualiPoc Android.  
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QualiPoc Android és una eina incorporada dins d’un smartphone orientada a la optimització de 

problemes de RF. Permet realitzar mesures de dades i serveis de veu de la xarxa de telefonia 

mòbil. La companyia garanteix que és compatible amb totes les xarxes mòbils del món. 

QualiPoc Android ofereix molts recursos com poden ser: 

 Proves de veu 

 Proves de dades 

 Vídeo streaming 

 Proves de missatgeria per avaluar i reflectir la real experiència de l’usuari final de 

QoS/QoE dins d’una xarxa mòbil. 

La nostra eina de captura es troba instal·lada dins del smartphone Samsung Galaxy SIII. 

Posteriorment l’empresa ha anat incorporant QualiPoc dins de nous models de terminals 

mòbils. 

 
         

            Figura 9. Icona QualiPoc dins del terminal mòbil 

 

El software té moltes modalitats de captura. Malgrat tot, no s’utilitzaran totes durant una 

caracterització. A continuació s’explicaran els diferents tipus de captura que el QualiPoc pot 

realitzar: [3] 
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Figura 10. Modalitats de captura del QualiPoc 

 CALL: s’utilitza la eina Call2anynumber perquè es realitzi una trucada automàticament 

durant el job. 

 DATA: s’estableix una connexió de dades a un punt d’accés. Aquesta funcionalitat 

inclou FTP UL/DL, HTTP Browser, HTTP Transfer GET/PUT, Ping, Email i Capacity DL 

testing. 

 MESSAGE: prova de SMS i MMS. 

 Multi-Data, Multi-Mix, Multi-RAB i Parallel: s’executen tests de dades i trucades 

seqüencialment o en paral·lel. També si es desitja es poden fer en forma aleatòria. 

 Idle Monitoring: permet controlar i emmagatzemar els paràmetres de RF durant l’ús 

normal del telèfon sense que el QualiPoc estigui realitzant tests. Captura els valors 

rebuts per la xarxa en aquell instant. 

Un cop s’han presentat els recursos de captura de la nostra eina explicarem quins utilitzem, 

perquè en fem ús i seguidament es mostraran les seves configuracions corresponents. 

Primer de tot per realitzar la caracterització es necessita fer una radiografia dels valors que es 

reben a la zona. Per això es farà ús de l’ Idle Job. Posteriorment, un cop ja és tenen tots els 

valors desitjats i se saben les zones concretes que es volen estudiar, s’utilitzaran els jobs de 

càrrega i descàrrega de dades.  

Cal destacar que s’ha observat que els intervals en que les mesures son reportades per la eina 

Qualipoc no segueixen un patró completament determinista. Cada mesura va sempre 

acompanyada d’una etiqueta temporal amb resolució de mil·lisegons. Les mostres d’una 
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mateixa mesura no segueixen una periodicitat determinada. Tampoc es reporten sempre totes 

les dades monitoritzades en el mateix instant temporal. S’ha buscat pels manuals i les opcions 

però no s’ha aconseguit trobar cap paràmetre que permeti establir uns temps de captura més 

homogenis. A continuació es veurà un exemple d’una taula de valors extreta directament 

sense cap modificació dels paràmetres obtinguts pel mòbil. 

 

Figura 11. Exemple dels paràmetres capturats pel QualiPoc 

3.2.1 Idle Job 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, primer es volen veure tots els valors que rebem a la 

zona desitjada per fer una caracterització. Per fer-ho farem servir la modalitat de captura del 

QualiPoc Idle Job. 

 

Figura 12. Selecció Idle Job 
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Un Idle job permet capturar les senyals radio rebudes mentre el terminal mòbil s’està en mode 

inactiu. Per tant podríem dir que té com una funcionalitat d’escàner de la xarxa.  

Prèviament a l’inici de la captura en mode inactiu es pot configurar de tal manera que es pugui 

forçar a la tecnologia que més ens interessa per fer la caracterització. En el nostre cas en 

particular es forçaran les 2 que es volen estudiar que en són WCDMA i LTE.  

Finalment un cop s’ha acabat de capturar el desitjat es finalitzarà i se’ns generarà un arxiu amb 

extensió .mf  que podrà ser reproduït en el mateix terminal o exportat al software analitzador.  

Així doncs, les configuracions per realitzar els jobs per la nostra caracterització es mostren a la 

següent taula: 

Tipus de test Idle Job 

Tecnologia WCDMA/LTE 

Duració (aprox.) 2 min 

Posicionament Manual1 

Taula 1. Configuració del QualiPoc per un Idle Job 

3.2.2 HTTP Transfer UL 
Quan es tenen les zones d’interès per la caracterització realitzarem els tests de per mesurar els 

throughputs.  

Sabent que no es té cap limitació per part de la companyia de telefonia farem ús dels tests de 

pujada. 

 

Figura 13. Selecció de HTTP Transfer UL 

Ens situem a la zona en concret que es vol estudiar i seguidament seleccionem el tiups de job 

que volem realitzar en el nostre cas  HTTP Transfer UL. A continuació es veurà una taula on es 

veuen les configuracions per el test: 

 

                                                             
1 A no ser que estiguem capturant la zona exterior de la biblioteca llavors s’utilitza el GPS 
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Tipus de test HTTP Transfer UL 

Tecnologia HSUPA/LTE 

Duració (aprox.) variable 

Mida del fitxer 10 MB 

Nom del fitxer 10MB.zip 

Host https://encodable.com/uploaddemo/ 

Cicles 1 

Realitzacions del test 3 

Taula 2. Configuració del QualiPoc per un HTTP Transfer UL 

3.2.3 HTTP Transfer DL 
Tal i com s’ha realitzat anteriorment, es procedeix a estudiar les velocitats de descàrrega de la 

nostra xarxa mòbil. A diferència de l’anterior s’ha de tindre en compte que aquí sí que hi ha 

una limitació de dades, per tant cada intent i cada test s’han de fer a consciència i procurar el 

seu bon funcionament minimitzant el màxim el número d’intents fallits. 

 

Figura 14. Selecció de HTTP Transfer DL 

A continuació es mostrarà una taula on veurem les configuracions utilitzades. 

Tipus de test HTTP Transfer DL 

Tecnologia HSDPA/LTE 

Duració (aprox.) variable 

Mida del fitxer 20 MB 

Nom del fitxer 20MB.zip 

Host https://ipv4.download.thinkbroadband.com/ 

Cicles 1 

Realitzacions del test 2-3 

Taula 3. Configuració del QualiPoc per un HTTP Transfer DL 
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3.3 NQView 
L’analitzador de dades que es farà servir per la caracterització serà NQView. Al principi 

s’utilitzava ROMES però amb una actualització va deixar de ser compatible amb el QualiPoc, 

per tant es va optar per canviar de software per utilitzar finalment l’actual.  

NQView és un software desenvolupat per poder analitzar les dades de les diferents xarxes 

mòbils actuals. Es pot fer mitjançant proves en curs on el programa està directament 

connectat a un equip de mesura o reproduint fitxers ja capturats anteriorment. Permet a 

l'usuari configurar escenaris de prova, reproduir arxius de mesurament i el processament 

posterior de la mesura. Finalment, permet als usuaris crear espais de treball individuals i 

monitors totalment personalitzats oferint  una mirada sobre les condicions de ràdio o un 

resum complet de la prova en curs. [4] 

NQView és una eina molt extensa de la qual no es podran utilitzar totes les funcions desitjades. 

A continuació s’explicaran les funcions que s’han utilitzat al llarg del projecte del software 

d’anàlisi.  

Un cop s’han importat els fitxers que es volen analitzar ja es poden començar a reproduir. 

Majoritàriament el que es desitjarà és obtenir valors de les nostres captures i/o representar-

los en el mapa. Per fer-ho es podran clicar els paràmetres que es vulguin visualitzar. Posant un 

exemple, si es volen visualitzar els valors a cada instant de la RSRP de LTE farem doble clic 

sobre RSRP i apareixerà una finestra amb tots els valors. En cas de voler-la visualitzar en un 

mapa faríem clic amb el botó secundari i Add to a New Map. 

 

Figura 15. Afegir el valor a un mapa 

Una altre ús que es farà servir al llarg de la caracterització serà el d’exportar els valors del 

paràmetre que desitgem perquè posteriorment es puguin fer gràfiques amb altres programes 

o analitzar les dades. Per fer-ho un cop es tinguin tots els valors llistats al NQView, amb el botó 

secundari es seleccionarà export to csv i ell mateix els escriurà en un fitxer Excel.   
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Addicionalment també s’estudiaran els valors durant la mateixa reproducció del arxiu. Per fer-

ho s’utilitzaran unes pages predeterminades per el mateix software. Allà es podran visualitzar 

els principals paràmetres radio i de dades. 

El paràmetres que hem explicat en el capítol 2 n’hi ha que no es troben exactament igual en 

les eines explicades. La terminologia utilitzada en QualiPoc i NQView per representar els 

paràmetres CPICH RSCP i CPICH Ec/Io és AS Aggr RSCP i AS Aggr RSCP, respectivament, tal com 

s’il·lustra a les següents figures: 

 

 

Figura 16. Terminologia dels paràmetres al NQVIew Figura 17. Terminologia dels paràmetres al QualiPoc 

 

AS significa “Active Set”. Mentre el terminal mòbil es troba en servei UMTS pot estar connectat 

a més d’una cel·la simultàniament, on formarien part del AS. D’aquesta manera, els 

paràmetres etiquetats amb “AS Aggr” realment proporcionen mesures que tenen en compte la 

recepció simultània des de diferents cel·les. En el cas del nostre terminal (que esta en mode 

Idle quan estem recorrent l’espai indoor per caracteritzar-lo), només reportem informació 

d’una cel·la. És per això que les nostres mesures agregades tindran un AS igual a 1 (que vol dir 

que només rebem d’una cel·la) i seran les que realment es voldran estudiar.  

Per visualitzar la velocitat mitja de la càrrega o descàrrega del fitxer es pot fer reproduint la 

captura sobre el mateix terminal mòbil. Addicionalment, el valor també pot ser visualitzat al 

software NQView per veure, pics, intervals que captura i altres coses amb més detall.  
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Figura 18. Paràmetre HTTP Throughput al NQView Figura 19. Paràmetre de HTTP throughput mig al 

QualiPoc 

 

3.4 Microsoft Excel i Matlab 
Finalment, les dades que s’hauran exportat directament del programa NQView es guardaran 

amb una extensió de fitxer .csv (comma-separated values). El programa que es vol utilitzar per 

la caracterització i capaç de llegir aquest format és el ja conegut Microsoft Excel. Allà 

s’obtindran els valors en forma columna acompanyats de cada instant de captura en format 

hora.  

Microsoft Excel també s’utilitzarà durant la caracterització per fer-ne petits càlculs amb totes 

les mostres obtingudes: 

 Mitjanes 

 Valors màxims 

 Valors mínims 

 Comptador de mostres 

Per acabar amb la presentació de les eines de treball, per representar gràficament tots els 

resultats obtinguts es farà ús d’una dels softwares de computació numèrica més avançats del 

moment, Matlab. Es realitzaran uns scripts on ens representaran els gràfics desitjats. Només 

ens caldrà importar les mostres de l’arxiu Excel. 
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4. Estudi de prestaciòns en interiòrs 

En aquest capítol del projecte es realitza la caracterització de prestacions de la xarxa mòbil 

UMTS i LTE en un espai interior. Per fer-ho es necessitarà seguir una sèrie de pautes i 

procediments. A continuació es veurà els la metodologia emprada abans de poder presentar 

els resultats de manera vàlida. 

4.1 Consideracions 
Per realitzar la caracterització de l’edifici o la zona indoor, es farà una sèrie de captures dels 

paràmetres radio que rebem en el terminal mòbil.  L’objectiu d’aquest anàlisi és perquè 

posteriorment es puguin seleccionar  unes zones interessants per fer les mesures de 

throughput. La pregunta que pot sorgir automàticament és: 

Perquè no realitzem directament els tests de càrrega i descàrrega i hem de fer l’estudi de 

paràmetres radio? 

Es fa d’aquesta manera perquè ens trobem amb una limitació de dades per part de la nostra 

operadora que ens proporciona servei.  L'eina de treball emprada fa ús d’una targeta SIM de la 

companyia Movistar, amb un contracte que té una limitació de dades de descàrrega. Aquest 

fet ens limita severament perquè no ens permet fer tests i proves constantment, ja que tenim 

1GB de dades a compartir entre un company (projectista també) i l'assignatura de 

comunicacions mòbils (LCM). 

Per tant la organització dels tests serà, primer caracteritzar l’entorn i l’interior per tal de tenir 

una visió global dels paràmetres ràdio que rebem i seguidament l’execució dels tests de dades 

tal i com veurem a la metodologia.  

 Com ja s’ha comentat en el capítol de 3.2 s’utilitzaran els següents estudis: 

 Estudis en Idle. On es veuran les mesures que el terminal ha anat captant durant el 

recorregut per la biblioteca, sense realitzar cap mena de test interactuant amb la xarxa 

mòbil. 

 Estudis de dades HTTP. On es veuran les velocitats de càrrega i descàrrega tot 

relacionant-les amb d’altres paràmetres de la xarxa. 
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4.2 Metodologia 

 

Figura 20. Diagrama de bloc de la realització d'una caracterització 

En l’anterior figura es mostra els 8 grans bloca a seguir per a realitzar una caracterització. Els 8 

capítols que venen a continuació dins de la metodologia expliquen de manera molt detallada 

cadascun dels passos.  

4.2.1 Criteris a seguir per realitzar una caracterització 
Com tot estudi es desitja que els resultats siguin el més aproximats a la realitat. És per això que 

no només es realitza una captura per zona per exposar els valors obtinguts.   

Per fer l’estudi de throughputs primerament s’hauran escollit unes zones concretes on realitzar 

les captures.  

Punts que s’han seguit per poder validar la caracterització abans d’escollir zones d’interès on 

realitzar tests de dades s’expliquen a continuació: 

 Es duen a terme un mínim de 3 mesures en Idle de la planta per poder contrastar 

resultats. S’ha escollit determinar aquest número de mesures perquè com ja hem dit 

anteriorment, una no seria prou significativa i amb 3 ja es pot tenir una bona quantitat 

de mostres (depèn de les duracions dels estudis però podríem esta parlant d’entre 

unes 800-900) per extreure’n conclusions vàlides.  

  S'ha intentat en què fossin espais horaris diferents on la biblioteca estigués plena, a 

mitja capacitat i força buida. D'aquesta manera es podrà contrastar les qualitats de 

servei que podem obtenir en diferents franges d'ocupació. 
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 Superposar els diferents estudis obtinguts de cada planta sobre un mapa i veure zones 

amb majors i menors valors. Un cop s'han  escollit les zones d’interès procedir a 

realitzar les diferents mesures desitjades. 

4.2.2 Configuració del QualiPoc i NQView 

4.2.2.1 Càrrega de mapes dins el QualiPoc 

Al tractar-se d’un espai interior el QualiPoc perd la senyal GPS. El terminal no podrà associar la 

mesura que captura al punt geogràfic on ens trobem. Per tant, en aquest cas és quan haurem 

de fer ús de l’opció del QualiPoc Manual location mode (indoor). Serà el mateix usuari qui 

s’haurà de geolocalitzar si vol saber en quin punt hi ha cada mesura. Per aquest motiu si es vol 

realitzar una caracterització d’un espai interior primerament s’hauran d’adquirir els mapes [5] 

de la zona en què es vol treballar. Es necessitaran perquè el QualiPoc només disposa de 

representacions exteriors. Per tant, si volem caracteritzar un espai interior, alhora de 

senyalitzar on ens trobem posicionats haurem de tenir inserit dins el terminal un plànol de 

l’edifici a estudiar.   

El format en que s’admeten els mapes i la manera d’inserir-los dins del QualiPoc és com 

s’explica a continuació: 

 
Figura 21. Opcions per inserir mapa al QualiPoc 

 Seleccionar la imatge des de la            
galeria. Si tenim el mapa en format 
imatge, que pugui reconèixer el 
mòbil, (.jpg , .png, etc.) la podrem 
seleccionar des de la galeria 
d’imatges. 

 Fer una fotografia utilitzant la càmera 
del mòbil. Cercar alguna 
representació gràfica que es pugui 
trobar dins l’edifici (darrere les portes 
o en les sortides d’emergència) i 
mitjançant la càmera del mateix 
terminal fer-hi una fotografia. 

 Carregar a partir d’una imatge 
guardada dins del terminal. Inserir la 
imatge directament des de un fitxer 
emmagatzemat dins del terminal 
mòbil. 

 Carregar des d’un arxiu comprimit 
.zip. 

 Carregar des d’un fitxer de resultats 
de QualiPoc. 

 Importar des d’un projecte d’un 
software (que no se’n té accés)  que 
realitza mapes de cobertura. 

 

En la nostra caracterització es van cercar els mapes de la biblioteca als serveis de 

infraestructures de la UPC i es van carregar al software com a una imatge directament. 
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Primerament s’afegiran els mapes de l’edifici dins del terminal. Per fer-ho de nou seguirem els 

següents passos: 

1. Ens situarem dins del monitor de de map i desplegarem les opcions polsant els 

quadres de opcions.  

2. Clicarem sobre Layers i en l’apartat de Floor plan clicarem el llapis per editar. 

3. Se’ns obrirà un menú on possiblement ja hi apareixeran altres edificis. Si es vol inserir 

un edifici de nou clicarem sobre el símbol de + de dalt a la dreta i seguidament es 

mostrarà un mapa d’exteriors que ens servirà de referència per ubicar el nou edifici. El 

mapa pot estar amb satèl·lit o no. Clicant la icona del costat de (No floors added) ho 

podem variar. 

 

Figura 22. Pantalla per començar a afegir plantes 

4. Clicarem sobre les opcions  i Add floors. QualiPoc accepta diferents tipus de inserció 

de mapes tal i com hem vist en la figura 19. En el nostre cas, utilitzarem Load an image 

file. 

5. Se’ns desplegarà una finestra on haurem de decidir a quin nivell ens trobem. Aquí 

indicarem la planta que és. És aconsellable nombrar-la de cara a que més endavant no 

hi hagin confusions. 

 

Figura 23. Finestra de la configuració de la planta 
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Nota: si es vol veure sense el mapa exterior per poder treballar de forma més senzilla 

(si l’únic que ens interessa és l’interior) s’haurà de desclicar la casella de Geo-

referenced  en la pantalla d’edició de plantes, tal com s’il·lustra en la Figura 22. 

 

Figura 24. Casella Geo-referenced 

6. Tornarem a clicar   i afegirem de nou una altre planta.  

7. Amb les eines d’edició haurem d’enquadrar les dues plantes de tal manera que quedin 

una sobre l’altre. 

 

Figura 25. Menú d'eines per enquadrar el mapa 

8. Un cop encaixades les plantes repetirem el mateix procés del pas 6 fins acabar de 

inserir tot l’edifici.  

9. Un cop acabat d’inserir totes les plantes, clicarem a Done  i donarem el nom al nostre 

edifici. A continuació  ens apareixerà al llistat d’edificis. 
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10. Finalment tornem a clicar Done i a la finestra de Layers a l’apartat de Floor plan 

podrem escollir l’edifici que acabem d’inserir. 

 

Figura 26. Escollir l'edifici que acabem d'inserir 

4.2.2.2 Càrrega del fitxer dels emplaçaments al QualiPoc 

Mentre tinguem el terminal engegat el QualiPoc té la opció de representar els emplaçaments 

que tenim al nostre voltant i mostrar-nos quin és el què ens està donant servei en aquell 

moment.  

Tot i tenir aquesta opció, és l’usuari qui manualment introdueix un fitxer on hi ha contingudes 

les estacions base. Aquest ha hagut d’estar generat prèviament. En el nostre cas, un company 

projectista va crear-los i ara en disposem i podem fer-ne ús. 

Per carregar aquests fitxers el què farem serà situar-nos en el monitor de Map del QualiPoc 

map i desplegarem les opcions polsant els quadres de opcions .  A continuació clicarem la 

opció BTS settings i seleccionarem el fitxer en qüestió que vulguem carregar per a cada 

tecnologia en qüestió. 

4.2.2.3 Configuració de les escales de valors al NQView 

Un fet a tenir en compte alhora de representar gràficament els paràmetres és ajustar les 

escales amb les seves unitats de mesures corresponents. Més endavant (en l’anàlisi dels 

resultats) s’exposaran els seus valors.  

Posant un exemple, en el cas de que es vulgui estudiar la RSRP (dBm) s’ha definit una escala de 

5 colors diferents on es representa el rang de valors que comprèn aquell punt en concret. A 

continuació es pot veure a la següent imatge: 
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Figura 27.Exemple d'escala 

Per realitzar la configuració que s’ha vist anteriorment s’han de seguir el següent procediment. 

Anirem amb el botó secundari sobre un value del NQView i clicarem sobre l’opció edit value 

shade. Primerament acotarem els valors perquè puguin ser distingibles en la representació del 

mapa. Si tenim en compte els valors per defecte que ens proposa NQView, no es 

representaran de manera correcte en el mapa (possiblement sortirà quasi tot vermell perquè 

per defecte proposa valors elevats respecte un estudi indoor).  

En el nostre estudi dins el mateix menú triarem uns salts entre valors coherents depenent el 

valor a representar. Per exemple salts de 10 en 10 en el cas de potències rebudes o de 5 en 5 

en el cas de les qualitats. Finalment, a cada salt associarem un color com els proposats en la 

figura 2. 

 

4.2.3 Col·locació i ús del terminal durant l’execució d’un test 
Un cop presentades totes les configuracions prèvies i els criteris en aquest apartat es parlarà 

de la posició en que s’han dut a terme els jobs per capturar les dades. Sempre s'han intentat 

realitzar-los amb la mateixa postura. S'ha escollit la més semblant en la qual la majoria 

d'usuaris es troba usualment. D'aquesta manera es simula una situació real de la cobertura 

rebuda pel mòbil. 

La captació es fa dret amb el terminal a la mà esquerra a l'alçada de la panxa i clicant (si és 

necessari) amb la mà dreta. 

 

Figura 28. Col·locació durant l'adquisició de dades 
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S’ha de tenir en compte que si es realitzen les mesures amb diferent posició poden diferir els 

resultats obtinguts. 

4.2.4 Trajectòria a seguir 
Durant una caracterització podem realitzar una trajectòria aleatòria ja que el que ens interessa 

és capturar tota una zona. Sí que és molt importat que quan ens localitzem manualment ho 

fem en el punt exacte sobre el mapa ja que el QualiPoc no té la manera de saber on ens 

trobem al no disposar de senyal GPS.  

Malgrat tot, en aquesta caracterització es va seguir una ruta en concret al llarg de tot l’edifici. 

Com l’estudi anava lligat en l’elaboració d’un guió per una pràctica docent es va preferir ser 

meticulosos i realitzar una ruta. El criteri que es va seguir per fer aquesta caracterització i que 

s’aplica a cada planta va ser el següent: 

 Es comença per les escales de la part inferior del mapa. 

 Es capturen manualment  un punt a cada una de les 3 sales diferents (part de les 

escales, entrada i lavabos). 

 En la zona habilitada per les sales d’estudi es capturen 2 punts. 

 Es seleccionen manualment 3 punts al llarg de les 3 parets principals tret de la diagonal 

on en capturem 4. 

 Pel centre de la planta s’intenta capturar 4 punts separats entre ells per acabar 

d’abarcar tota la planta (aquí solen ser diferents per el tema sobre el mobiliari i 

impediments de la trajectòria a seguir). 

 

Figura 29. Exemple de recorregut a seguir 

4.2.5 Execució del Job 
Per realitzar la caracterització el que es farà serà anar capturant les dades de cada lloc desitjat 

amb el QualiPoc.  

Per elaborar el mapa de valors de potències rebudes es camina a una velocitat constant de uns 

2,5-3 km/h. Cada 3 o 4 metres es realitza la localització manual d’un punt, és a dir, l’usuari es 

geolocalitza ell mateix clicant amb el dit on es troba ubicat exactament. La trajectòria s’ha 

explicar en el capítol 4.2.4. 
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Figura 30. Vista del QualiPoc en adquisició 

Tal i com s’ha comentat en la càrrega de mapes capítol 4.2.1, el mòbil no pot associar un punt 

GPS a cada mesura. Llavors és quan l'usuari ha de referenciar manualment dins del mapa on es 

troba en cada moment. 

S’ha de tenir en compte que el terminal guarda moltes més dades de les que nosaltres 

referenciem manualment. Quan l'usuari clica sobre el mapa per localitzar-se, la dada de 

mesura que es guarda sí que és la que justament en aquell instant s'està rebent. Així doncs, el 

problema sorgeix entre dos punts referenciats al mapa. Entre aquests, és on hi hauran moltes 

mesures no associades manualment. Per aquest motiu, és convenient anar localitzant sovint (4 

o 5 passes). Malgrat tot, si el mòbil veu que has avançat un cert espai prou ampli dins l'edifici 

entre dos punts (localitzats per l’usuari), en genera automàticament de nous. Per aquest motiu 

es realitza l’estudi caminant a una velocitat constant i sense aturar-nos als llocs. D’aquesta 

manera evitarem tenir mostres solapades que el QualiPoc genera automàticament. 

 

Figura 31. Punts adquirits pel QualiPoc 

En figura anterior es veu la generació de punts no referenciats. Són els punts grisos de la ruta 

seguida durant la captura. Els que estan directament encerclats (amb un color girs fosc) són els 

que l’usuari ha georeferenciat manualment. Aquests punts que nosaltres no hem referenciat 

Punt no referenciat  
Punt referenciat  

Última actualització de 

la ubicació 
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no seran cap problema sinó tot al contrari ens ajudaran a obtenir moltes més mostres de 

valors. 

Un cop s’ha capturat el lloc que es vol caracteritzar amb el QualiPoc es genera un fitxer que 

s’emmagatzema dins del terminal. Aquest fitxer amb extinció .mf serà el que posteriorment es 

passarà al PC. Es pot realitzar de diferents maneres, però la que s’ha escollit en el nostre cas es 

enviant els fitxers via mail i descarregant-los al nostre ordinador. 

4.2.6 Representació del mapa de nivells al NQView 
Tal i com s’ha esmentat en l’apartat de configuracions de les escales (capítol 4.2.2.3), un cop 

tenim l’escala a uns valors ajustats, podem passar a representar els paràmetres sobre el que es 

vulgui fer la caracterització. Com s’ha dit anteriorment, en el capítol d’execució del job, el 

QualiPoc captura molts més valors dels que nosaltres referenciem manualment. Aquest fet no 

passa desapercebut alhora de ser representats amb l’eina NQView. Tant els punts referenciats 

manualment com els interpolats pel QualiPoc són representats sobre el mapa per l’eina 

NQView. És per això, que els mapes que representarem per fer una caracterització no 

quedaran del tot ordenats o amb la trajectòria que s’ha  volgut inicialment. Cal afegir també, 

que els mapes sovint no mostren tot el mobiliari i no inclouen zones on  no s’hi té accés. Així 

doncs, no sempre geolocalitzarem un punt just on es desitgi, ja que poder en aquella zona en 

concret hi podem trobar algun entrebanc. A continuació es representa un exemple de mapa de 

la nostra caracterització. S’hi assenyalen els punts que es volien estudiar en front de tots els 

representats addicionalment. 

 

Figura 32. Comparació entre punts manuals i interpolats pel QualiPoc 

En la imatge anterior es pot veure la definició dels punts que es van georeferenciar 

manualment encerclats en negre en front dels punts interpolats pel QualiPoc i representats pel 

software NQView. Aquests punts s’han editat manualment sobre la mateixa imatge final per 

veure la comparativa entre dos tipus. En cap cas el software ens ofereix una opció per poder-

los distingir automàticament.  
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De totes maneres  quan es vol saber una dada en concret (perquè justament s’escau amb la 

qualitat més baixa o ha canviat de cel·la en aquell precís instant) clicant sobre la mesura a el 

software del PC l’associa al punt més proper sí dibuixat dins del mapa.  

En el programa NQView també es pot mesurar les distàncies sobre el mapa. Es pot visualitzar 

la distància entre dos punts o amb un seguit de punts marcats per l’usuari. En la següent 

imatge es posa com a exemple la mesura d’una paret (current) i del perímetre (total) de la 

biblioteca. 

 

Figura 33. Exemple de mesura de distància 

Si es vol fer la caracterització en una zona exterior (perquè es vulgui comparar indoor-outdoor) 

no hi ha tanta problemàtica. A  les zones exteriors es disposa de senyal GPS i el nostre terminal 

té la capacitat de rebre-la. Llavors, a cada captura se li associa la posició GPS en què l'usuari es 

troba. Tot i així, apropant molt el mapa s'aprecia l'error de posicionament del mòbil, que 

segons les especificacions del fabricant (utilitza tecnologia GPS/GLONASS) [6]  pot arribar a ser 

com a màxim d’uns tres o quatre metres. Es per aquest motiu que els mapes de cobertura 

outdoor (o que funcionen amb posicionament GPS) queden molt més uniformes i tot coberts. 

4.2.6.1 Representació de la potència i qualitat rebuda en LTE i UMTS 

S’ha agafat com a model la planta 1 per explicar els mapes que s’han extret perquè 

posteriorment es decideixin les zones interessants per realitzar els tests de dades. No obstant, 

el que es veurà a continuació serà aplicat a les altres plantes de l’edifici.  

A continuació es veurà la imatge de com queda representada la planta 1 amb els valors de 

RSRP i RSCP: 
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Figura 34. Representació de la RSRP (dBm) planta 1 

 

Figura 35. Representació de la RSCP (dBm) planta 1 

Aquests són uns dels tres mapes de cobertura de potències obtingudes durant estudis 

realitzats. Durant les altres 2 captures (no representades en aquest document) s’aprecia 

lleugeres diferències.  Però això significa que no es tinguin en compte de cara a la posterior 

decisió de zones rellevants. 

Tal i com s’ha comentat en el capítol 2 es vol estudiar la qualitat rebuda al llarg de la nostra 

captura. Per fer-ho s’han monitoritzat els paràmetres de RSRQ en LTE i Ec/Io en el cas de 

UMTS. Seguint el procediment emprat per la estudiar la potència rebuda a continuació es 

representaran els mapes de nivell de qualitat de servei de les dos tecnologies. 
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Figura 36. Representació de qualitat LTE RSRQ (dB) planta 1 

 

Figura 37. Representació de qualitat UMTS Ec/Io (dB) planta 1 

4.2.6.2 Representació de les cel·les que ens donen servei 

Un altre paràmetre que es voldrà tenir en compte per fer la caracterització és l’estudi de les 

cel·les que ens donen servei. A continuació es procedirà a analitzar-les representant el seu 

identificador (que com hem explicat en capítol 2 de la memòria és el Cid). 
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  Figura 38. Emplaçaments caracteritzats prop del campus amb el seu Cid 

En la figura 35 anterior es mostra la situació dels emplaçaments [7] que donen servei al 

campus. Les taules del costat mostren cada un dels sectors que té l’emplaçament amb el seu 

CId. D’aquesta manera un cop presentem els valors, es podrà buscar en aquesta figura 35 les 

dades per saber a quin node pertany cada CId que hem capturat.   

CId de LTE 

A continuació es farà la representació sobre el plànol de la planta 1 de la biblioteca de com 

queden distribuïdes les cel·les que ens donen servei LTE. 

 

Figura 39. Mapa del Cid de LTE planta 1 

Com podem observar són les cel·les amb identificador els següents identificadors: 

 20508446 (taronja) 

 20506900 (blau fosc) 
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Durant els 3 estudis fets per la caracterització s’han pogut observar les dos cel·les mostrades a 

dalt. Seguidament es representarà un gràfic de tipus pastís, on es podrà veure percentatge de 

temps en què hem estat. 

 

Figura 40. Percentatge del temps a cada cel·la LTE planta 1 

Durant un 72% del temps  s’està a la cel·la amb identificador 20506900 representada amb blau 

fosc. 

Tal i com es pot contrastar a les taules trobem que el CId 20506900 pertany a l’emplaçament 

del bruc sector 2 amb una orientació de 120º. Malauradament no es té la caracterització de 

l’altre cel·la que hi actua, tot i així és probable que pertanyi a un emplaçament situat a la 

facultat d’empresarials. 

CId UMTS 

A continuació es farà la representació sobre el plànol de la planta 1 de la biblioteca de com 

queden distribuïdes les cel·les que ens donen servei LTE. 
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Figura 41. Mapa del Cid de UMTS planta 1 

En aquest exemple només ens apareixen les cel·les amb identificadors 907, 902 i 905. Però 

durant els diferents estudis realitzats s’han observat les següents amb la seva corresponent 

distribució: 

 

Figura 42. Percentatge del temps a cada cel·la planta 1 

En el gràfic anterior s’observa que durant un 82% del temps estem amb les cel·les amb 

identificador 907 i 902. Si ens fixem amb la figura 39 veurem que les dues pertanyen a 

l’emplaçament del bruc. 

Tal i com s’ha vist en les cel·les LTE en les UMTS tampoc es tenen caracteritzades algunes 

cel·les que en algun instant ens poden estar donant servei. 

Nota: A l’annex 1 hi ha els gràfics i els mapes on es representa els CId de les altres plantes. 
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4.2.7 Determinació de les zones d’interès per mesurar la qualitat de la 

xarxa 
Un cop representats els valors de potència, qualitat i cel·la de la planta 1, extrapolem el mateix 

estudi per totes les altres plantes. Per no sobrecarregar el document no s’han adjuntat els 

mapes. Malgrat tot els passos s’han seguit igual que l’explicat 4.2.6.  

Desprès d’analitzar els mapes de nivells de potència, qualitat i identitat de cel·la es decidiran 

unes zones d’interès especial per realitzar-hi els tests de dades. A continuació es mostren 

aquestes zones. 

Planta 1  

 
Figura 43. Mapa de zones rellevants LTE planta 1 

 
Figura 44. Mapa de zones rellevants UMTS planta 1 

  

En les figures es poden veure 2 zones importants a estudiar el comportament UL/DL: 

1. Bona recepció de potència i qualitat 

2. Baixa recepció de potència i qualitat. 

Zona exterior 

 
Figura 45. Mapa de zones rellevants LTE exterior 

 

 
Figura 46. Mapa de zones rellevants UMTS exterior 

 
  

En les figures es poden veure 2 zones importants a estudiar el comportament UL/DL: 

1. Bona recepció de potència i qualitat 

2. Baixa recepció de potència i qualitat. 
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Planta 0 

 
Figura 47. Mapa de zones rellevants LTE planta 0 

 

 
Figura 48. Mapa de zones rellevants UMTS planta 0 

 
  

En les figures es poden veure 2 zones importants a estudiar el comportament UL/DL: 

1. Bona recepció de potència i qualitat 

2. Baixa recepció de potència i qualitat. 

Planta 2 

 
Figura 49. Mapa de zones rellevants LTE planta 2 

 

 
Figura 50. Mapa de zones rellevants UMTS planta 2 

 
  

En les figures es poden veure 2 zones importants a estudiar el comportament UL/DL: 

1. Bona recepció de potència i qualitat 

2. Baixa recepció de potència i qualitat. 
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Planta 3 

 
Figura 51. Mapa de zones rellevants LTE planta 3 

 

 
Figura 52. Mapa de zones rellevants UMTS planta 3 

 
  

En les figures es poden veure 2 zones importants a estudiar el comportament UL/DL: 

1. Bona recepció de potència i qualitat 

2. Baixa recepció de potència i qualitat. 

4.2.8 Realització dels tests de dades 
Per acabar amb la metodologia de una caracterització s’haurà d’anar al les zones d’interès que 

s’han senyalitzat i realitzar els tests de càrrega i descàrrega. Amb els tests fets, el que es farà 

serà extreure’n els throughputs i les dades que haurem de fer ús per tal de presentar-ne 

resultats i conclusions.    

Amb aquest capítol 4.2 de metodologia es pot realitzar qualsevol estudi de prestacions. Amb 

aquesta informació es té el mètode i els passos a seguir a mode instructiu per poder mesurar 

la qualitat de la xarxa de qualsevol lloc.  

4.3 Nivells de potència i qualitat 
Un cop presentada la metodologia per realitzar una caracterització amb les representacions i 

les zones d’interès escollides,  s’elaboraran un seguit de gràfiques i on es podran extreure 

resultats i conclusions de l’estudi de paràmetres de potència i qualitat.  

Tot seguit mostrarem els valors i resultats del nostre estudi en concret. Es representaran 

gràfiques de distribució dels paràmetres que s’han estudiat ambdues tecnologies. 

Primerament començarem per la potència rebuda i desprès per la qualitat. 
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Figura 53. Gràfic de distribució del paràmetre RSRP LTE en les plantes 

 Nivell 1. Per sota de -115 dBm. 

 Nivell 2. Entre [-115,-105] dBm. 

 Nivell 3. Entre [-105,-95] dBm. 

 Nivell 4. Entre [-95,-85] dBm. 

 Nivell 5. Per sobre de -85 dBm. 

En el gràfic anterior podem veure a mesura que anem guanyant alçada (exceptuant l’exterior) 

tenim més nivell de potència LTE. Veurem el mateix fenomen amb la potència rebuda en la 

tecnologia UMTS i seguidament explicarem el perquè d’aquest fenomen. 

 

Figura 54. Gràfic de distribució del paràmetre RSCP UMTS en les plantes 
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 Nivell 1. Per sota de -110 dBm. 

 Nivell 2. Entre [-110,-100] dBm. 

 Nivell 3. Entre [-100,-90] dBm. 

 Nivell 4. Entre [-90,-80] dBm. 

 Nivell 5. Per sobre de -80 dBm. 

A continuació es representarà per a cada tecnologia la potència rebuda mitja per planta en 

funció de la planta en què ens trobem.  

LTE UMTS 

 
Figura 55. Evolució RSRP per plantes 

 
Figura 56. Evolució RSCP per plantes 

 

Els punts blaus són la mitjana de la potència obtinguda en cada planta amb tots els estudis 

realitzats. En els gràfics mostrats anteriorment (tant els de distribució com els de la recta de 

regressió) es veu una tendència ascendent a mesura que anem guanyant alçada, exceptuant 

l’exterior de la biblioteca que es veu clarament que és on en rebem més potència.  A mesura 

que anem ascendint el terminal mòbil te més visió i contacte directe amb l’emplaçament que 

ens proporciona servei. Cada cop hi ha menys obstacles, per aquesta raó, s’obté la recta de 

regressió amb pendent positiu. En el cas de l’exterior,  l’emplaçament que ens dona servei no 

té tants obstacles com en un interior i no ha de travessar les parets de l’edifici. Per aquest 

motiu rebem uns nivells més alts de potència.  

Tal i com hem fet amb la potència rebuda a continuació es representaran els gràfics de 

distribució i de tendència per la qualitat.  
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Figura 57. Gràfic de distribució del paràmetre RSRQ LTE en les plantes 

 Nivell 1. Per sota de -20 dB. 

 Nivell 2. Entre [-20,-15] dB. 

 Nivell 3. Entre [-15,-10] dB. 

 Nivell 4. Entre [-10,-5] dB. 

 Nivell 5. Per sobre de -5 dB. 

 

Figura 58. Gràfic de distribució del paràmetre Ec/Io UMTS en les plantes 

 

 Nivell 1. Per sota de -20 dB. 

 Nivell 2. Entre [-20,-15] dB. 

 Nivell 3. Entre [-15,-10] dB. 

 Nivell 4. Entre [-10,-5] dB. 

 Nivell 5. Per sobre de -5 dB. 
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En el cas de la qualitat s’observa un fenomen diferent. Es pot veure com es concentren la 

major part de mostres en els nivells 3 i 4. Si féssim el raonament anterior (més alçada millor 

recepció del paràmetre) veiem que no es compleix. Posant un exemple, en la planta 3 (alçada 

més superior) la RSRQ hi ha el mateix número de mostres de nivell 3 que de 4. En la Ec/Io n’hi 

han menys en el nivell 4 que en el 3. Fins i tot veiem com en la planta 0, en general, tenim més 

bona recepció de qualitat que en les seves superiors. Per explicar aquest fet, ens ajudarem de 

les gràfiques que representarem a continuació.  

 
LTE

 

 
UMTS

 

Figura 59. Evolució RSRQ per plantes Figura 60. Evolució Ec/Io per plantes 

 

Els punts verds representen la mitjana de la qualitat obtinguda en cada planta amb tots els 

estudis realitzats. S’observa com en el paràmetre de qualitat en el cas de LTE segueix un 

pendent negatiu. L’explicació de perquè en el cas de LTE com més alçada menys qualitat, rau 

en que les cel·les veïnes també creen interferències, és a dir, es cert que tenim més visió 

directe amb l’emplaçament que ens dona servei però alhora també amb els emplaçaments 

veïns. En  aquest cas ens generen interferències. En el QualiPoc hi ha un monitor on es poden 

observar les potències i qualitats rebudes per les cel·les del nostre voltant.  

 

Figura 61. Informació cel·les veïnes al QualiPoc 
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Malgrat tot, en el cas de UMTS fluctua sense tenir una tendència visual aparent. Aquest fet pot 

ser causat segons l’estat de la xarxa en els moments de les diverses captures, és a dir, podria 

ésser que durant les captures realitzades a la segona planta, en aquell moment molta gent 

estes fent ús del terminal mòbil i com a conseqüència s’obté una pitjor qualitat. Una altre 

possible explicació podria ser que la recepció de les cel·les veïnes influís de diferent manera 

(per temes de propagació física) al llarg de totes les plantes. Aquest fet ens portaria a tenir 

diferents nivells d’interferència i conseqüentment de qualitat. 

En el gràfic a continuació es representa la relació entre qualitat i la potència rebuda  de cada 

tecnologia (LTE->esquerre, UMTS->dreta). 

 
LTE 

 
UMTS 

 
Figura 62. Relació RSRP i RSRQ 

 
Figura 63. Relació RSCP i Ec/Io 

 

Es veu clarament la tendència que a millor potència millor qualitat. Els gràfics mostrats 

representen el és d’esperar, és a dir, un creixement entre la millora de potència i qualitat.  

Un altre fet que s’observa és com les rectes (cada una representa una planta diferent tal i com 

mostra la llegenda) tendeixen a mantenir com una certa distància entre elles. Com se sap que 

a cada planta que pugem (en mitja) té una potència rebuda més elevada, és per això que cada 

recta pertanyent a una planta és superior a l’altre.  

En el capítol 4.5.1 es veuran, amb números, els valors mitjans, màxims i mínims desglossats 

per plantes per tenir una visió global dels paràmetres rebuts durant l’estudi. 

4.4 Estudi del servei de transmissió de dades 
Un cop s’han realitzat els tests de càrrega i descàrrega a les zones d’interès a continuació 

s’exposaran els resultats obtinguts .  

Es veurà la relació que s’extreu del throughput en funció de les qualitats i potències rebudes 

durant els tests. Les gràfiques es representen amb uns punts i una línia de tendència. El punt 

representa la qualitat o potència mitja rebuda durant la càrrega/descàrrega en front el 

throughput mig. El número de mostres que obtenim finalment per representar les gràfiques 
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són extretes d’un total de 22 tests. En el capítol 4.4.1 es tractarà sobre la descàrrega i en el 

4.4.2 sobre la càrrega de dades.  

4.4.1 Relació de la potència i qualitat rebuda en funció del throughput 

de descàrrega 
LTE 

 

 
Figura 64. Representació RSRP i thpt 

 
Figura 65. Representació RSRQ i thpt 

UMTS 

 

 
Figura 66. Representació RSCP i thpt  

Figura 67. Representació Ec/Io i thpt 

 

Primerament, parlant de la tecnologia LTE podem observar com ambdues gràfiques es veu una 

relació positiva entre la velocitat la RSRP i la RSRQ. No obstant, en el cas de la tercera 

generació quan s’observa la Ec/Io la recta no té un pendent tant ascendent. Es veuen molts 

punts concentrats sobre els 2000 kbps corresponents a diferents Ec/Io. L’explicació és que els 

paràmetres de qualitat estudiats no van directament lligats en funció del throughput.  

El CQI Channel Quality Indicator, existent en UMTS i LTE, sí que va més relacionat en el control 

de throughput. S’encarrega de controlar la modulació i la taxa de bits en funció de la qualitat 

del canal. Aquest té un índex que depenent de la SNR, SINR (inferències) i SNDR (distorsió), 

escull la modulació, taxes i altres paràmetres importants per la regulació del throughput. 

Un fet a tenir en compte seria el número d’usuaris que l’emplaçament està donant servei en el 

moment de la captura. Podent monitoritzar aquest paràmetre veuríem la relació directe amb 

la qualitat rebuda (que depèn de les interferents dels emplaçaments pròxims i usuaris del 

voltant) i el servei de dades que obtenim. Les cel·les són adaptatives, per tant si un usuari rep 
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poca qualitat respecte un altre, el node intentarà donar millor servei al de pitjor qualitat per 

compensar. En el nostre cas hem fet la mitjana dels punts i veiem que en tots els casos el 

pendent és positiu. No obstant, pot donar-se el cas (sobretot si representem el throughput i la 

qualitat instantanis) que a vegades la relació qualitat/throughput sigui negativa. En l’elaboració 

d’altres gràfics durant el projecte s’ha pogut observar el fet comentat anteriorment. 

Finalment, es representen els throughputs de descàrrega per a cada tecnologia en funció de 

les plantes.    

 
Figura 68. Representació thpt LTE i plantes 

 
Figura 69. Representació thpt UMTS i plantes 

 

En les gràfiques anteriors s’observa la variabilitat de velocitats de descàrrega en funció de la 

planta on ens trobem. Es pot observar com en el cas de LTE a mesura que anem pujant de 

plantes millorem el throughput de descàrrega en les zones favorables. No obstant es manté 

força regular en zones amb baixa recepció de potència i qualitat. 

En el cas de UMTS, a les zones amb bona recepció de potència i qualitat, hi ha força variabilitat 

fins al punt que surt una línia de tendència amb pendent negatiu. Una de les possibles causes a 

aquest fet, podria donar-se a l’estat de la xarxa en el moment de les captures. Poden haver-hi 

varis usuaris rebent servei d’aquell node en aquell moment. També s’ha de tenir en compte la 

càrrega de la xarxa en aquell moment. Podria ésser que hi hagin diversos colls d’ampolla o que 

el servidor que ens dona servei vagi més carregat que en la descàrrega anterior. Aquest fet ens 

alteraria ens nostres resultats. 

4.4.2 Relació de la potència i qualitat rebuda en funció del throughput 

de càrrega 
Tal i com s’ha fet en el capítol anterior, a continuació s’estudiarà les prestacions de càrrega a la 

xarxa.  
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LTE 

 

 
Figura 70. Representació RSRP i thpt UL 

 
Figura 71. Representació RSRQ i thpt UL 

 

UMTS 

 

 
Figura 72. Representació RSCP i thpt UL 

 
Figura 73. Representació Ec/Io i thpt UL 

 

Com s’ha pogut veure en el capítol de les prestacions de les descàrregues en el cas de la 

càrrega també s’observen gràfiques amb tendència positiva. En el cas de UMTS no s’hi observa 

tanta dispersió com en el de LTE. Malgrat tot, en les dues tecnologies s’hi veu forces punts a 

prop de la línia de tendència, fet que ens mostra que en mitjana la potència i qualitat rebuda 

tenen certa dependència amb el throughput.  

   
Figura 74. Representació thpt UL LTE i plantes 

 
Figura 75. Representació thpt UL UMTS i plantes 
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Tret de les càrregues en les zones amb bona recepció dels paràmetres LTE es pot comprovar 

com les rectes de tendència són molt més planes. En els casos de baixa recepció de 

paràmetres el mòbil transmet a màxima potència, que està a l’entorn dels 0 dBm. És per 

aquest motiu que ambdós tecnologies surt una tendència quasi plana. El terminal s’esforça al 

màxim per enviar tots els paquets a l’emplaçament. 

Com a curiositat, en el cas de càrrega de fitxers s’aprecia notablement el treball que el mòbil 

realitza. Posant un exemple, si ens trobàvem en una zona amb baixa recepció de paràmetres, 

un test on el terminal hagués d’estar pujant un fitxer amb una duració de temps prolongada, 

es notava un escalfament global per part del terminal i un consum elevat de la bateria. En 

alguns casos podia rondar sobre el 5% de la bateria total la realització d’un test de càrrega.  

Si fem els càlculs ràpidament ens adonarem del consum elevat de bateria que suposa 

transmetre a màxima potència: 

P_tx (pel mòbil) = 24 dBm = 250 mW (ja que es un terminal classe 3) 

P=V*I on la bateria del Samsung Galaxy SIII és de 3.7 V i té una càrrega total de Q=2100mAh  

I= 250mW/3.7 = 67.57*10-3 A 

T (que el terminal pot estar tx a màxima potència sense parar) =Q/I =0.031h= 1min 52 seg 

Amb aquesta reflexió volem posar de manifest que el terminal li suposa un gran esforç 

transmetre dades a l’emplaçament. Tot i així, els usuaris no tenen la necessitat de pujar fitxers 

constantment i no sempre ens trobarem en el cas on el terminal s’hagi d’esforçar al màxim per 

establir connexió amb la BTS. 

4.5 Valors generals  

4.5.1 Valors generals de potència i qualitat 
Finalment, per concloure amb l’estudi de prestacions es mostrarà la potència i qualitat general 

obtinguda en tota la caracterització. D’aquesta manera és veurà una visió global dels 

paràmetres rebuts. 
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Figura 76. Gràfic de distribució de la potència rebuda a totes les plantes 

 Nivell 1. Per sota de -115 dBm. 

 Nivell 2. Entre [-115,-105] dBm. 

 Nivell 3. Entre [-105,-95] dBm. 

 Nivell 4. Entre [-95,-85] dBm. 

 Nivell 5. Per sobre de -85 dBm. 

 

Figura 77. Gràfic de distribució de la qualitat rebuda a totes les plantes 

 Nivell 1. Per sota de -20 dB. 

 Nivell 2. Entre [-20,-15] dB. 

 Nivell 3. Entre [-15,-10] dB. 

 Nivell 4. Entre [-10,-5] dB. 

 Nivell 5. Per sobre de -5 dB. 

Com podem comprovar a les gràfiques de distribució, en la tecnologia LTE estem en un 90% al 

nivell 3  o per sobre parlant en terme de potència rebuda. Pel que fa a UMTS la xifra està 

entorn del 85%. En termes de qualitat, la major part  de les mostres de les dos tecnologies 

estan compreses entre el nivell 3 o 4. Com hem pogut comprovar durant el projecte són valors 

acceptables on el terminal està connectat a la xarxa i pot realitzar les operacions desitjades 

sense cap problema tal i com veurem en següent capítol.  
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  LTE UMTS 

  RSRP (dBm) RSRQ (dB) RSCP (dBm) Ec/Io (dB) 

Exterior 

Mitja -88.58 -10.18 -79.77 -9.92 

Màxim -69.6 -5.6 -57 -3 

Mínim -109.8 -21.7 -102 -20 

Planta 0 

Mitja -101.12 -9.1 -99.99 -11.53 

Màxim -87.4 -5.6 -82 -6 

Mínim -121.1 -20.7 -118 -20 

Planta 1 

Mitja -95.83 -9.28 -93.38 -10.73 

Màxim -71.5 -4.6 -69 -3 

Mínim -118.6 -26 -116 -20 

Planta 2 

Mitja -96.55 -10.38 -91.94 -12.84 

Màxim -73.9 -5.6 -72 -5 

Mínim -129 -21.5 -115 -20 

Planta 3 

Mitja -92.31 -10.46 -87.55 -11.83 

Màxim -74.3 -6.1 -73 -6 

Mínim -111.8 -19 -113 -20 

 

Valors 
Totals 

Mitjana -94.88 -9.88 -90.52 -11.37 

Màxim -69.6 (ext) -4.6 (pl 1) -57 (ext) -3 (ext & pl1) 

Mínim -129 (pl2) -21.7 (ext) -118 (pl 0) -20 (totes) 
Taula 4. Valors generals de la potència i qualitat rebuda 

S’ha elaborat una taula amb els valors mitjos rebuts per planta i els generals. Aquests resultats 

provenen de la mitja dels 3 estudis realitzat al llarg de tots els nivells de la biblioteca. En el cas 

de màxims i mínims s’han buscat totes les mostres que el terminal ha capturat durant els 

estudis fets. Els tests han estat realitzats a horaris diferents on el campus tingués una població 

diferent per tal de tenir una visió més global dels paràmetres rebuts.  

Si ens fixem en els valors de tota la caracterització, parlant en termes de potència, en la 

tecnologia UMTS es reben 4.36 dB respecte LTE. Malgrat tot, si analitzem la mitjana de qualitat 

LTE està 1.49 dB per sobre UMTS. També ens hem de fixar que la diferència de la potència 

mitja rebuda més baixa (planta 0) i la més alta (exterior) en LTE és de 12.54 dB mentre que per 

UMTS és de 20.22 dB. Sembla ser que en la relació indoor/outdoor es perd més potència en 

UMTS que en LTE.  
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4.5.2 Valors generals de throughput 
Finalment per concloure amb els resultats es mostrarà una taula a mode resum de tots els 

valors mitjos de throughput obtinguts de tots els tests realitzats. La part més interessant la 

trobarem a baix on es veurà la qualitat final de la xarxa en mesura de throughput per part de la 

nostra operadora.  

  LTE UMTS 

 Mbps Bona RSRP/RSRQ Baixa RSRP/RSRQ Bona RSCP Ec/Io Baixa RSCP Ec/Io 

Exterior 
DL 7.25 7.34 5.07 3.28 

UL 3.04 3.30 2.14 0.76 

Planta 0 
DL 10.48 8.69 5.44 1.89 

UL 3.55 1.39 2.11 0.18 

Planta1 
DL 20.72 9.47 7.81 2.19 

UL 14.22 1.47 2.98 0.43 

Planta 2 
DL 19.68 8.50 4.44 2.70 

UL 11.89 2.38 2.25 0.52 

Planta 3 
DL 21.22 7.25 4.27 1.67 

UL 12.13 3.13 2.31 0.71 

 

Valors 
mitjos 

DL 13.40 3.80 

UL 6.56 1.43 
Taula 5. Resum dels valors de throughput 

Els valors exposats en la taula anterior provenen de la mitjana de throughput dels tests 

realitzats a cada zona. És a dir, com s’ha comentat anteriorment realitzem varis tests en 

diferents zones horàries per tal de tenir una visió més global, així doncs el resultat exposat serà 

la mitjana de tots aquests tests.  

Tant en càrrega com en descàrrega es veu la diferència entre tecnologies. LTE està entre 3 i 4 

vegades per sobre de UMTS en termes de throughput. No obstant, al ser una tecnologia més 

moderna és normal que tinguem millors prestacions.  

Per últim comentar que durant el nostre estudi no s’ha arribat al mínim que Movistar comenta 

a la seva pàgina web. [8] 

 

 

Figura 78. Valors del LTE per part de la operadora Movistar 

 En el cas de LTE ens diu que oscil·la entre 20 i 40 Mbps en descàrrega. Rarament hem arribat a 

aquesta xifra tot i estant en bones ubicacions. El mateix passa en el cas de la càrrega. En el cas 

del 3G ens trobem en la mateixa situació. En la descàrrega Movistar ofereix uns 10Mb 

d’ampla de banda que durant el nostre estudi ni amb càrrega ni amb descàrrega s’han assolit.    
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5. Cònclusiòns i lí nies futures 

5.1 Conclusions, assoliments i èxits 
A continuació es llistaran tots els èxits que s’han aconseguit durant l’estudi de prestacions. 

1. Consolidació en utilitzar eines de drive testing i de post processat de dades. En el cas 

del projecte s’han après a utilitzar a fons el QualiPoc i els software per PC NQView. 

2. Elaboració d’una metodologia i d’un guió  per tal de poder realitzar estudis de 

prestacions en interiors. 

3. Caracterització d’un espai interior. S’ha pogut estudiar tot un edifici de gran 

envergadura com és la biblioteca BRGF i extreure’n resultats. 

 Primerament, s’ha pogut estudiar la diferència que hi ha entre les plantes en 

termes de potència i qualitat. Ens hem adonat que a mesura que guanyem alçada 

obtenim una millor potència però que aquest fet no va directament lligat a millor 

qualitat.  

 Seguidament s’han pogut contrastar les diferents velocitats de càrrega i descàrrega 

a les zones d’interès.  

 S’ha pogut observar les relacions que hi ha entre throughput i els paràmetres de 

qualitat. S’ha pogut veure que malgrat haver-hi una certa dispersió, la tendència 

de les gràfiques és a mesura que tenim millor potència i qualitat implica major 

velocitat tant amb la càrrega com amb la descàrrega de dades.    

 Finalment, s’ha comparat la diferència de velocitats tant de càrrega com de 

descàrrega entre les dues tecnologies estudiades. Es pot confirmar com LTE és 

substancialment més ràpid que el UMTS.  

 S’ha comparat el valor de la operadora amb el del nostre estudi. Ambdues 

tecnologies no està dins el rang que ella mateixa diu que hi ha d’haver. 

4. Elaboració d’annexos.  

 Amb els coneixements adquirits de les eines s’ha modificat la pràctica de LCM per 

tal de que els alumnes tinguin una millor comprensió. 

 Amb els coneixements adquirits durant l’estudi de prestacions, s’ha redactat un 

guió i la seva fulla de respostes on es demana una petita caracterització per els 

alumnes del MET. 

Aquests ha han estat els assoliments que ha aportat aquest projecte. Si observem els objectius 

principals (capítol 1.1) s’han complert i consolidat. Tot i que a continuació es presentaran 

noves idees, el projecte ha conclòs de manera molt satisfactòria. A nivell personal, s’han pogut 

observar resultats que no se’m havien plantejat mai. Ara tinc una visió més global de les 

tecnologies mòbils actuals i la seva qualitat a la xarxa.  

5.2 Línies futures 
Un cop s’ha presentat la memòria del projecte, s’ha de tenir en compte que no es pot 

entendre com un treball tancat. Actualment les xarxes mòbils estan creixent i millorant el 



                                           Estudi de prestacions del servei de 
           banda ampla mòbil en interiors d'edificis 

_____________________________________________________________________________ 
65 

servei ràpidament. Amb aquest fet es vol posar de manifest que es poden realitzar nous 

projectes orientats a una nova caracterització d’un edifici o del campus nord. 

Durant la realització del treball s’ha disposat d’una targeta SIM corresponent a la operadora de 

telefonia mòbil Movistar. Això ens ha permès fer una caracterització acurada, però només 

d’una sola operadora. Per tant, futurs projectes podrien basar-se en l’estudi i caracterització 

del campus nord en zones interiors i exteriors d’altres companyies de telefonia mòbil que 

donen servei. Podrien ser el cas de Vodafone, Orange, Yoigo, etc.  Simplement hauríem de 

cambiar la targeta SIM del terminal mòbil QualiPoc que s’ha utilitzat durant la caracterització. 

 

Figura 79. Operadores principals a Espanya 

Un altre fet que s’ha de tenir en compte és que les companyies estan constantment substituint 

equips vells i implantant nous emplaçaments. Per tant, una nova caracterització d’aquí un 

temps podria portar-nos a nous resultats. Per posar un exemple, se sap que la companyia 

Orange vol muntar un nou emplaçament a Campus Nord on hi hauran els nous equips 4G per 

donar servei als seus. Per tant, un possible futur projecte podria esser la caracterització amb 

aquesta companyia (ja que es tindria un emplaçament a molt pocs metres) comparant-les amb 

altres que tenim al voltant. 

Finalment, QualiPoc ofereix la possibilitat de vincular-se amb uns mapes de cobertura fets per 

un programa que anomenat iBwave [3]. L’adquisició d’aquest podria obrir noves línies alhora 

de realitzar futures caracteritzacions. 
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Figura 80. Imatge del software iBwave 
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Annexòs 

A1. Cel·les desglossades per plantes 

A1.1 Zona Exterior 
 

Cid LTE: 

 

 
Figura 81. Percentatge del temps a cada cel·la LTE exterior 

 

 

 
Figura 82. Representació del CId LTE exterior 

 

Cid UMTS: 

 

 
Figura 83. Percentatge del temps a cada cel·la UMTS exterior 

 

 

 
Figura 84. Representació del CId UMTS exterior 
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A1.2 Planta 0 

Cid LTE: 

 

 
Figura 85. Percentatge del temps a cada cel·la LTE planta 0 

 

 

 
Figura 86. Representació del CId LTE planta 0 

 

Cid UMTS: 

 

 
Figura 87. Percentatge del temps a cada cel·la UMTS planta 

0 
 

 

 
Figura 88. Representació del CId UMTS planta 0 
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A1.3 Planta 2 

Cid LTE: 

 

 
Figura 89. Percentatge del temps a cada cel·la LTE planta 2 

 

 

 
Figura 90.  Representació del CId LTE planta 2 

 

Cid UMTS: 

 

 
Figura 91. Percentatge del temps a cada cel·la UMTS 

planta 2 
 

 
 

 
Figura 92.  Representació del CId UMTS planta 2 
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A1.4 Planta 3 
 

Cid LTE: 

 

 
Figura 93. Percentatge del temps a cada cel·la LTE planta 

3 
 

 
 
 

 
Figura 94. Representació del CId LTE planta 2 

 

Cid UMTS: 

 

 
Figura 95. Percentatge del temps a cada cel·la UMTS planta 3 

 

 

 
Figura 96.  Representació del CId UMTS planta 3 
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A2. Pràctica Laboratori de Comunicacions Mòbils 
 

 

 

 

 

 

Práctica 6 

Monitorización de red 

UMTS/HSPA/LTE 

Herramientas QualiPoc y 

NQView 

Laboratorio de Comunicaciones Móviles 
(3 sesiones) 
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1.BÁSICOS SOBRE DRIVE TESTING 

1.1Introduction 

From the perspective of the service delivered to users, the operation of cellular 
systems such as GSM, UMTS and LTE can be organized in 3 stages: accessibility, 

retainability and mobility. These stages are illustrated in Figure 1. 

 

Figure 1 Network stages 

In the accessibility phase the subscriber gains access to the network in order to enjoy 
its services. Therefore, network accessibility is the ability of establishing sessions 
between the network and the subscriber successfully once requested. The second 
stage is retainability, which is the ability of the network to provide the requested 
services as long as the subscriber is using them (e.g., calls/sessions are not 
dropped/interrupted). The third aspect is mobility, mobility illustrate how the connection 
between the network and the subscriber is moving geographically (e.g., handover 
procedures). The performances achieved in the three stages do not exhibit the same 
behavior over the time due to several factors such as the variability of radio 
propagation and traffic loads. For this reason, mobile network operators are very 
interested in monitoring processes for the different stages to be able to properly plan 
and optimize their networks.  

The targets for the cellular network performance in terms of coverage, capacity and 
quality of service are commonly specified through so-called Key Performance 
Indicators (KPIs). Drive testing tools are used to compute and assess the fulfillment of 
some important KPIs (other KPIs are computed from the network management 
systems without the need for drive testing). Drive testing is generally used in a similar 
way for all providers with some difference mainly in the KPI's definitions and criteria, 
and for sure the troubleshooting techniques which more characterize each optimization 
methodology for each provider. Figure 2 illustrates the typical radio network 
optimization steps for drive testing. At the preparatory phase we need to know the 
network's actual parameters by doing a parameter audit, including physical 
parameters, timers, counters, triggers … etc, these parameters must be always 
optimized to  achieve the best performance, e.g. multiple handovers are occurring in a 
specific spot for the same connection in an abnormal behavior, the result is a no-cell-
dominance issue, this problem could be happening for many reason, but one possible 
solution is to change the trigger level for the HO procedure. After auditing the 
parameters we can start with the Drive Test, the role of this step is to collect data in 
order to organize it statistically and then analyze it in order to apply any necessary 
modification in the network parameters. For the realisation of drive testing, the operator 
(or the technical responsible) will send engineers to a reported location were some 
problems are occurring continuously, or just to perform some periodic test to stay 
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updated with the network status, the engineers will work with specific tools to read all 
the signaling messages between the UE and the network and then record and save it 
in order to be analyzed later. This kind of tests is performed using a vehicle in case of 
outdoor tests, and by walking in the indoor situations, in case of outdoor tests a GPS 
device will be connected to the measuring tools to give every measurement a 
geographical position, while in the indoor tests there are several solution to locate the 
measurements as the GPS may not function perfectly inside the indoors, finally after 
analyzing the result the operator can make what it is necessary to enhance and 
maintain the network.  

 

 

 

Figure 2 Radio network optimization steps through Drive Testing 

 

Drive testing tools consists of two main functions: 

 

Data Collector: the data collector is a mobile device that supports different 
mobile technologies and it is able to record all the signaling occurred between 
the device and the network such as layer 1, layer 2 and layer 3 messages*, also 
this tool can include some extra functions to target the needed data for example 
the forcing function. This tool also includes a GPS navigator to give each 
measurement the corresponding location in the map.  

 * All the signaling between the device and the network is leveled into layers 
similar to the networking layers (OSI model): for example from layer 1 (the 
physical layer) we can find the signal strength RSCP. Layer 2 (MAC and 
RLC layer signaling) and layer 3 (network layer) contains for example the 
RRC procedures. 

    
Data Analyzer: the purpose of data analyzing function is to view, organize and 
interpret the data collected, such tool may have some integrated algorithms to 
ease the process of data analysis and to save time with the ability of the user to 
create his own algorithms (these features varies from vendor to vendor).  

 
Some of the most used drive testing tools in the telecommunication market are: 

 Nemo Outdoor: a trademark of Anite Finland Ltd TEMS 
Investigation: from Ascom Network Testing 

 Actix: from Actix Company 

 GENEX Probe and Assistant from Huawei 

 NQView from SwissQual (used in this work as an analyzer) 
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 QualiPoc SwissQual (used in this work as a data collector) 

KPI in Cellular Networks 

The KPI could be a single parameter or a variable function, and these KPIs are not 
fixed for all the technologies, vendors or operators, but dynamic in terms of reference 
points, trigger levels, priority … etc. In most cases the KPI is defined by the operator in 
a way that satisfies the subscriber's needs, and then the optimization team must take it 
under consideration and improve the status of the network so it meets the planned KPI, 
so we can say that the KPIs is the values that give a full idea about the network health 
in general. 

KPI Methodology 

Most of the sub-KPI data will be taken from layer1, layer3 messages and the events 
list, sometimes as a single value such as RSCP, RxLev, BLER …etc, and sometimes 
as a ratio between some values, these ratios usually called counters, such as CSSR 
(Call Set-up Success Rate), the CSSR is a function that depends on the number of the 
call established and the number of the call attempts, its calculated as shown in the 
following equation: 

CSSR =
Calls Established 

Calls Attempt
× 100% 

This counter will indicate the percentage of the calls that successfully reached its 
destination eliminating any failures that could happen during the call (drop calls). And 
as we see from the equation, to calculate the CSSR we need to count the number of 
call attempts from the events list, and the number of calls established also from the 
events list or from counting the CONNECT ACK messages from layer 3, both methods 
are correct. 

The KPI calculation procedure is sensitive since the data collection procedure is 
sensitive, and many factors could affect it, for example, the time where the drive test 
procedure had taken a place, and whether it done during the day/night, working 
day/holiday …etc, in other words the main idea is to consider the varying of the traffic 
amount with the time, because obviously the data that we will have from a low-traffic 
network is different from the data that we could have if the test is done during the peak 
hours, besides that, the drive test must follow the same route inside the area every 
time we collect a data for a specific matter, for example, if we need to evaluate the 
route AB, we will firstly do a drive test from point A to point B, the second step is to 
check and fix any problems that we might face, finally we need to apply another drive 
test to make sure that all the problems are fixed, in this case the post-drive test 
procedure must done the exact way the first drive test had been done, from A to B, and 
that’s because, doing the route from B to A could be misleading for us as the 
neighboring sites could be slightly different in AB and BA and the hand over 
procedures will change completely. In addition to that, it's highly recommended to use 
the same equipment and tools during the KPI determination procedure to insure a high 
level of integration in the work. These points are important to do more accurate tests, 
especially in benchmarking projects or calculating the KPI. 

Now let's imagine a case where there is a need to define a KPI for an existing GSM 
cellular network, we need to create a kind of a standard protocol to follow every time 
we need to find out the network's KPI. The protocol design depends mostly on the 
operator demands and the vendor capabilities, so there is always a slightly difference 
in how to obtain the KPI from a network to another. First of all, we'll start defining the 
regions within our PLMN, dividing it into smaller regions will help us to simplify the KPI 
procedure and make it easier in case we need to work in parallel or to repeat some 
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parts of a previous work without the need to redo the whole work. The PLMN could be 
divided depending on the geographic condition or depending on other factors such as 
the subscriber's number, the amount of traffic, the region priority … etc. The figure 

below, Figure 3, shows a small part taken from a map which is divided for a KPI 

calculation purposes. The plain black lines represent the streets; the red lines are the 
boundaries between the divisions and finally the bold arrowed lines are the tested route 
where the drive test engineer must collect the data from (the arrows must been 

followed every time we do a drive test as mentioned previously), also from Figure 3, 

we can see that this division contains 8 base stations with mostly 3 sectors in each 
one.  

 

Figure 3 Area division for KPI calculation 

After the division is done, we need to decide which tools and methods we are going to 
use, in this practice the tools are: 

• QualiPoc as a data collector 
• NQView for the analysis 

And by "methods" we mean how the test will be done, in which way and in which order, 
and how we want from the devices (the Terminals/MSs) to interact with the network 
during the test, for example you can choose the test type, the test durations, the test 
order … etc, furthermore in the method we can assign a particular mission to every 
device, for instance we can create a method that simply simulate a normal voice call for 
a first device (MS1) and a text messaging test for the second device (MS2), and by 
choosing an appropriate timing and durations we can approximately find that the 
measurements obtained are close to which the subscriber is having, and it is up to the 
optimization engineer to design many methods upon request to serve different needs. 
QualiPoc offers many options in this term as HTTP test, FTP, e-mail POP3 and IMAP, 
video streaming … etc. 
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To more clarify this point; let's have a look on the following table, table 1, which shows 
a simple possible method with two different terminals MS1 and MS2. 

MS Test Item Description 

MS1 Coverage (RxLev)  Idle mode 

MS2 Quality (RxQual) 

 Dedicated Mode  
 - Voice Calls 
 - Destination Number: 166 
 - Originate Mode: GSM 
 - Call Type: Continuous call 
 - Setup Timeout(s): 45 
 - Exceptional Interval(s): 10 
 - Call Start Mode: Idle 

Table 1 Possible method for DT 

From the table above, we can see that the test will use two mobile phones during the 
test, the first one MS1, will be in the idle mode, that means it will be connected to the 
network but not active in terms of exchanging traffic, from MS1 we are going to obtain 
the average value of the network's coverage (also called RxLev or the received signal 
intensity level), also by keeping the MS in the idle mode we can check the cell selection 
and reselections procedures, while in the second terminal MS2 we can observe the 
hand over procedures between the terminal and the base stations, MS2 will be used to 
test the quality (RxQual) of the network when the traffic channels are used, so MS2 will 
be used in a dedicated mode, which means traffic exchanging from/to the terminal and 
the network. From the description of MS2 we can imagine very accurately how the test 
will be done, for example in this method we are using a voice test to check our network 
quality, and we are doing that by establishing a call with the fixed number: 166, this 
number is fixed just for testing purposes. Choosing a fixed number is important to 
maintain the stability of the tests, for instance, using another mobile phone as a 
destination number will lead to different results for sure. Besides that, from table 1, we 
can see that the originating mode is only GSM, and only GSM means that the cell 
phone will listen only to the GSM network and communicate with it. The call type is 
continuous, that means, in an ideal situation we need to make only one call when the 
test starts and hang up when the test is finished. Furthermore, inside the table we can 
see that there are two kinds of counters, the setup timeout counter, and the exceptional 
interval counter, the first one which counts 45 seconds will be triggered once we start 
the test along with the call establishing procedure, if the terminal failed to connect to 
the network within this 45 seconds an alarm will be activated. The second counter 
serves another meaning; this counter tells how much time we should wait until the MS 
can connect to the network again after a failing occurred (drop call). Finally notice that 
we used two terminals, MS1 and MS2 simultaneously, NQView has the capability to 
connect up to 12 devices at the same time which certainly save us time and expenses. 
After we decided our regions, routes, tools and methods, we can start the drive test 
and begin the data collection procedure. 

Once all the routes have been scanned as scheduled, and a number of "log files" are 
produced we can start organizing the data and analyze it. In this example case we'll 
assume that the required full KPI is consist of only 3 measurements, which are two 
values (RxLev, RxQual) and one counter CDR (call drop rate) so to obtain the full KPI 
for the studied region we need to find out and calculate RxLev, RxQual and CDR. 

Figure 4 shows the MS1 results after the test. 
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Figure 4  MS1 results after testing 

The figure above shows the different values that we obtained for the RxLev via MS1; 
we can see how the values are distributed through the map and how easy it becomes 
to locate the weak spots in our region. 
 

Also we can represent the data in a histogram or a table, see Figure 5 

 

Figure 5  Representing data through Histograms 

The number above each column stands for the statistical percentage density for each 
value, which means more than 72% of the samples are between -80dB ~ -10dB and 
about 10% of them are in the critical zone. Now do these kinds of RxLev values satisfy 
our needs? The answer for this question depends on the values requested by the 
operator, if the operator asked that more than 70% of the samples must be considered 
as good (-80dB~-10dB), then we can say that the RxLev value meets the first sub-KPI, 
if not, whether because the average RxLev is below 70% or because the KPI margin is 
higher than 70%, then we can say that the RxLev value didn't meet the defined KPI 
and we need to work on this issue in order to increase the RxLev value. 

Now let's check the MS2 results in Figure 6: 
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Figure 6  MS2 results after testing 

Figure 4 shows the same voice quality which the subscriber is receiving, we can notice 

that almost all the bad spots in Figure 4 (RxLev), are the same in Figure 6, that is 

usually correct but not always, in some cases good receiving signal doesn't mean good 
quality as well, external interferences or a high level of fading could cause a situation 
where the signal intensity is high while the quality is bad. 

Here also we can represent the data in different way, which gives us more options in 

order to understand and analyze the data, Figure 7 is a histogram for the RxQual 

samples. 

 

Figure 7  RxQual in histogram 

The RxQual has 8 values [0~7], 0 is the best while 7 is the worst, and from Figure 7 

we can see that 13% of the samples are considered as bad quality, while about 80% 
considered as good, it is up to the operator to decide whether these percentages are 
good enough or not. 

So now we already took a look on some sub-KPIs that we can obtain directly from the 
analyzer (RxLev and RxQual), now let's try to calculate the 3rd requirement sub-KPI, 
the CDR. The call drop rate can be defined as: it's a ratio of the abnormally 
disconnected calls to the total number of established calls during the test time, so the 
CDR will be calculated by counting the number of the call established and the number 
of dropped calls as the following equation. 
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CDR =
Dropped Call 

Call Established
× 100% 

 

Going back to the log files we can obtain the missing values in the equation, Figure 8 

shows how many dropped calls occurred and its distribution. 
 

 

Figure 8  Dropped calls in the studied cluster 

As we can see from figure 6, we got 10 dropped calls, which is the first variable in the 
equation, but we still have some issues when counting the call established number, as 
we can see from table 18 we used a method in which the test call is continuous, so in 
practical the number of the established calls are 1, plus the calls that have been 
established after every drop call, that will give us 10 more, and by applying these 
numbers to the equation we find that the CDR is about 90% which considered as a 
complete fail in any network, but, this value is misleading, its far away from being 
accurate and it doesn't give us an useful information about the network we are testing. 
To fix this we need to use another method to fulfill the requirements, for example in 
case we need an accurate CDR we can use the method shown in table 2. 

MS Test Item Description 
MS1 Coverage (RxLev)  Idle mode 

MS2 

 

 

 

 

 

Quality (RxQual) 

 Dedicated Mode  
 - Voice Calls 
 - Destination Number: 166 
 - Originate Mode: GSM 
 - Call Type: discrete 

- call duration: 50  
 - Setup Timeout(s): 45 
 - Exceptional Interval(s): 10 
 - Call Start Mode: Idle 

Table 2 Test method for more accurate CDR 
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There are two more options in this method, now MS2 will do a number of discrete calls, 
which means more call established messages will appear and the CDR ratio will 
become more reasonable and useful. That means that we need to design the methods 
depending on what exactly we need, using multiple devices during the test makes this 
easier. 

p.s. other way to solve this issue without changing the method used, is by doing an 
approximation for the CDR by obtaining the ratio between the number of the dropped 
calls and the overall test time duration, but this way is not accurate and it is not 
preferable by the operators or the optimization engineers. 

As a conclusion, the key performance indicator is a measure to evaluate the 
performance of the network; and it always must follow a specific protocol to obtain it as 
a standard, and we should know how the test method, timing, or changing the routes 
could affect the KPI calculation. 

The next part will introduce the most common KPIs in different cellular network 
technologies, GSM, UMTS and LTE. 

Examples of KPI in different technologies 

Each cellular technology has its own sub-KPIs, some of them are common like most of 
the counters, and some of them are determined for one technology, to simplify the sub-
KPIs usage we can divide them into several categories: 

 Accessibility: The accessibility KPI counters measure the user ability to obtain 

the requested services from the network when needed. These kinds of counters 
usually observe the RRC connection and RAB setup. 

 Availability: Availability KPIs mainly indicates the availability of the network 

resources and gives a good idea about the traffic and the load. 

 Coverage: To monitor the coverage we need to monitor the interference 
between the cells and how the soft handovers are consuming the resources of 
the system. In a GSM system, the value RxLev (idle mode) is used as a 
coverage indicator. 

 Mobility: Mobility KPIs are mainly used to monitor the different types of 

handovers, and cell reselection. 

 Retainability: Retainability is defined as the ability of a user to stay connected 

to the requested service for the required duration once connected and till the 
service is no longer needed. 

 Traffic: Traffic KPIs are used to evaluate and observe the traffic regulation in 

the system; whether it was CS converted to Erlangs, or PS Traffic. 

 Integrity: mainly related to the block error rate.  

These are the main categories for the cellular networks in general, in the following we 
will point out some of the most used KPIs in different technologies depending mostly on 
the 3GPP standardization. 

The following tables provide some of the most used KPI in different technologies, 
showing the name of the KPI, its category and its formula. 
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KPI Name Category Formula  

CSSR Accessibility CCSR =
Call Established

Call Attempt 
× 100% 

CDR Retainability CDR =
Dropped Call 

Call Established 
× 100% 

CSR Accessibility CSR = CSSR × (1 − CDR) 

HOSR Mobility HOSR =
# of HO Complete Messages

# of HO Command Messages
× 100% 

LAUSR Mobility LAUSR = 1 −
# of Location Area Update Failures

# of Location Area Update
 

CST  Accessibility None 

RxQual  Coverage  None 

RxLev  Coverage  None 

SQI  Coverage  None 

TA  Coverage  None 

Table 3 Examples of some KPI in GSM 
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KPI Name Category Formula  

RABESR Accessibility 

 

RABESR =  
# of successful RAB establishment(PS + CS)

# of attempts RAB establishment(PS + CS)
 

× 100% 

RRCCESR Accessibility 
 

RRCCESR =  
# of successful RRC establishment

# of attempts RRC establishment
 × 100% 

USAR Accessibility 

 

USAR = RABESR × 
# of successful RRC establishment

# of attempts RRC establishment
 

× 100% 

GASRCS Accessibility GASRCS =  
# ofsuccessful TCH

# of attempted TCH
 × SDCCH setup success rate 

UPDPCASR Accessibility 
 

UPDPCASR =  
# ofsuccessful PDP context

# of attempted PDP context
 × 100% 

USASR Accessibility 

 

USASR =  
# ofsuccessful orig. calls + Successful in. call

# of attempted orig. calls + Successful in. call
 

× 100% 

RARR Retainability 
 

RARR =
# of RAB release requests(PS + CS)

# of successful RAB establishment(PS + CS)
 × 100% 

SHOSR Mobility 

  

SHOSR =  
# of successful Soft HOs

# of attempted Soft HOs
 × 100% 

 

HHOSR Mobility 
  

HHOSR =  
# of successful outgoing hard HOs

# of attempted outgoing hard HOs
 × 100% 

IRATHOSR-PS Mobility 
 

IRATHOSR − PS =  
# of successful inter − RAT HOs

# of attempted inter − RAT HOs
 × 100% 

RabEstabTotalPS Availability 

 
RabEstabTotalPS

=  
# of successful established PS RABs

# of all RABs established(PS + CS)
 

× 100% 

CellAvailability Availability 
 

CellAvailability =  
m. period − Cell unavailable time

m. period
 × 100% 

Table 4 KPI in UMTS 
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KPI Category Formula  

IRESR Accessibility 
IRESR[%] =

 
A

B−E
 ×

pmS1SigConnEstabSucc

pmS1SigConnEstabAtt
× 

pmErabEstabSuccInit

pmErabEstabAttInit
  ×  100 ** 

ARESR Accessibility ARESR[%] =  
pmErabEstabSuccAdded

pmErabEstabAttAdded
  ×  100 

RRR Retainability 

RRR

=  
pmErabRelAbnormalEnbAct + pmErabRelMmeAct

pmSessionTimeUe
 

× 100 

DRBTHP Integrity 

DRBTHP(DL)[Kbps]

=
pmPdcpVolDlDrb − pmPdcpVolDlDrbLastTTI

pmUeThpTimeDl/1000
 

 
DRBTHP(UL)[Kbps]

=
pmPdcpVolUlDrb − pmPdcpVolUlDrbLastTTI

pmUeThpTimeUl/1000
 

DRB latency Integrity Downlink DRB Latency[ms] =
pmPdcpLatTimeDl

pmPdcpLatPktTransDl
 

EUPL Integrity 

EUPL(DL)[%]

=
pmPdcpPktlPelr + pmPdcpPktlHo 

pmPdcpPktlPelr + pmPdcpPktlHo + pmPdcpPktTransDl 
 × 100 

 

EUPL(UL)[%] =
pmPdcpPktLostUl 

pmPdcpPktLostUl + pmPdcpPktReceivedUl 
 

× 100 

CellAvailability  Availability CA[%] =  
N × M × 900 − (pmCellDTAuto + pmCellDTMan)

M × N × 900
 × 100 

EMSR Mobility 
EMSR [%] =  

pmHoPrepSuccLteIntraF

pmHoPrepAttLteIntraF
 

× 
pmHoExeSuccLteIntraF

pmHoExeAttLteIntraF
×  100% 

Table 5 KPI in LTE 
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2.ESTUDIO PREVIO 

Question 1. Visit the Qualipoc Android webpage 
(http://www.swissqual.com/en/products/optimization2/qualipoc-android/). Briefly 
describe what this tool is intended for and its main features (supported radio 
technologies, supported test cases, etc.). 

 

 

Question 2. Visit the NQView webpage (http://www.swissqual.com/en/products/data-
management-analysis-and-reporting-netqual/nqview/). Briefly describe what this tool is 
intended for and its main features. 

 

 

Question 3. Qualipoc Android and NQView R&S tools allow monitoring a wide number 

of network parameters (e.g., mobile state, cells, signal level indicators, system 
parameters, etc.). Explain briefly the meaning of the following parameters related to 
UMTS/HSPA systems: 

 RRC state (IDLE, CELL-DCH, CELL-FACH, CELL-PCH, URA-PCH): 

 UARFCN: 

 MCC/ MNC: 

 Primary Scrambling Code (PSC) 

 RSSI  

 CPICH RSCP:   

 CPICH Ec/Io:  

 Cell ID:  

 AS (Active Set): 

 MS (Monitored Set): 

 LAC:  

 PDP: 

  

http://www.swissqual.com/en/products/optimization2/qualipoc-android/
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3.LABORATORIO: REALIZACIÓN DE MEDIDAS Y TESTS CON QUALIPOC 

ANDROID 

3.1.Introduction 

3.1.1 Introduction to QualiPoc Android 

QualiPoc Android is a tool offered by Rhode & Schwarz; it is one of the first real time 
handheld optimization solutions, and the first to market with LTE support, the latest 
version of this tool support almost all the mobile technologies from GSM to LTE. 
Handheld means more flexibility and of course easier to use, no need for a charger or 
an external GPS or other connectors, all the previous components are already 
integrated in the Android smart phone that we will use in this practice (Galaxy s3, also 
QualiPoc is compatible with all the android smart phones), so all we need is the device 
along with an installed QualiPoc software and we are ready to start our tests. 

Although QualiPoc operates in a less sophisticated platform than NQView or any other 
drive test tool, but yet it offers many important functions regarding the network testing 
and optimization, one of the most critical functions is the "forcing function", this option 
is very important and it is widely used by the field engineers to specify and indicate the 
condition of the Base Station that we are testing, for example by using this function we 
can force our device to do a hand over to a specific BTS, or prevent it from doing any 
hand over at all, also we can force the device to keep on connecting to only one mobile 
technology (e.g. GSM) in case we have a hybrid PLMN. Many interesting uses 
regarding this function will be shown later in this practice.  

Other than the forcing function, QualiPoc offers many other capabilities such as, 
speech quality test MOS, data packet tests like HTTP and FTP for both DL and UL, 
configurable interface, fast performance, the ability to  read the cell file, compatible with 
Google map … and more.  

Even though QualiPoc have some post-analyzing functions which could be very useful 
in some urgent cases, but usually engineers prefer to do the post processing analyze 
using their laptops which for sure are more comfortable to use than the phone screen. 

 
3.1.2 Working with QualiPoc 
As we are using QualiPoc along with a smart phone, this will decrease the setting up 
procedure, as we mentioned above, no need to use a dongle or a GPS device or an 
external hub, and this will give us some advantages in a practical test, using external 
USB hub with many other devices along with DT tool could cause a lot of inconvenient 
problems such as device hanging/freezing or software collapsing/crashing. So with 
QualiPoc we can eliminate all these problems once for all which will save a lot of time.  

Measurements and data collected by Qualipoc can be imported/loaded and post-
processed using NQView, which is a complementary tool that runs on a conventional 
computer.   

The procedure in general is: 

Collecting data (QualiPoc)  analyze it (NQView)  fix the problem  checking and 
feeding back (QualiPoc).  

But as we don't have any access to the core network (the operator network) we will 
work only in the first two steps. Firstly we will use QualiPoc to gather as much useful 
data as we can, by setting up its parameter in a way that suits us, this can reduce the 
amount of data that we don't need in our test, and for sure will speed up the post-
analyzing later. The data collected by any drive test tool is stored in what we call "Log 
Files" or Measurements File (MF) in R&S terminology, which is the final output from 
QualiPoc. The exported Log files contains all the data we need to evaluate our 
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network, but it is distributed among the log files without any orders, so it is impossible 
to understand without the second tool, NQView.  

After we import the log files into NQView, we can play with the data as we need, 
producing charts and diagrams. These features will help us a lot in understanding what 
is happening in our network, NQView provides many default Workspaces which we can 
directly use, or you can simply create your own regarding the demanded requirements.  

Working with the tools is easy, what we need to learn is how to read the data, the 
charts, the values, and the diagrams, and how we can create our own data tables as 
demanded, then analyze it and figure out the problems if they exist, and finally suggest 
a solution for them. 

3.2 Practical Exercises: QualiPoc 

The first two laboratory sessions of practice P6 aim to make the student familiar with 
the Qualipoc tool. Some of the Log Files/Measurement Files obtained in these activities 
with Qualipoc will be analyzed with the NQView tool in the third and last session of P6. 

 

3.2.1 Before Starting 

Before launching the program from its icon as shown in Figure 9, we need to make 

sure that the GPS and the Data Traffic options are enabled and working appropriately 
in the mobile device, and the Wi-Fi option is disabled.  

Also the automatic date and time update feature on the device must be disabled (go to 
"Settings""Date & Time" "Automatic", and ensure that the automatic option is 
disabled).  

 

Figure 9 QualiPoc Icon 
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3.2.2 Running QualiPoc 

The main program interface is shown in Figure 10, and we can find that it consists of 
multiple tabs, to preview the rest of them scroll the screen horizontally. 

 

 

Figure 10 QualiPoc main interface 

The upper part of the Qualipoc main screen shows the status of the device (e.g., idle or 
connected) together with some parameters about the cell that the terminal is camping 
on or connected through (e.g., channel number, power levels, etc.). 

Additional parameters related to the status of the terminal are provided in the tab 
"Status". These include the Network, Operator and Technology that the terminal is 
currently monitoring as well as the operation of the GPS function. There are two 
parameters in the “Status” tab to be especially aware of: 

 Forcing: This parameter indicates if Qualipoc is configured so that the device is 
forced to stay tuned on a given technology (e.g., the terminal can be forced to 
monitor and use only GSM cells even when UMTS and/or LTE cells might be 
available). 

 GPS status: Shows the current status of the GPS receiver. It must turn from 
"connecting" to "valid position" after some seconds. If the status is "Invalid 
position" this means that the tool is not able to provide a geographical 
information for our test and in the most of the cases this might make the test not 
useful because measurements cannot be properly geo-referenced.  

Furthermore from the "Status" tab we can see some information about the last 
executed test (“last started test”) with the Qualipoc application. A “test” is also referred 
to as a “Job” and both terms are used interchangeably most of the times. For example, 
the "Job success rate (JSR)" is an internal KPI that shows how the job/test has been 
handled within the tool (some tests consists of the repetitive execution of some actions 
such as making a voice call so that the JSR defines the percentage of the actions that 
concluded satisfactorily). Below the JSR we can find the value of some KPIs that are 
dependent on the specific test that was executed. These KPIs are fixed by Qualipoc 
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and are test-dependent, for example the call setup time (CST) is always displayed for a 
"call to any number" test while the "Throughput" is shown in the case of a "HTTP 
transfer" test. Statistics represent the number of successfully completed tests as well 
as average, minimum, and maximum KPI results. Also, in the top of the screen we can 
find that the device is in the idle status listening to the network broadcasting and ready 
to establish a connection. 

Scroll the screen horizontally and see the default tabs in QualiPoc, you can notice a set 
of "Technologies" tabs, such as GSM, GPRS, HSDPA, LTE,  etc. These kinds of tabs 
provide the details of the available/used technology. The technology tabs change 
automatically depending on the technology the device is using, so if the device is 
connected to HSDPA network only the tabs related to this technology will appear, in 
case the device made a handover to an LTE network the HSDPA tab will be replaced 
by the LTE tab.  

Also you can notice some other tabs as the "Log" tab; this tab displays information 
about the execution (e.g., start/stop) of the jobs/tests performed by the terminal as well 

as some information about the status of the device (e.g., battery levels). See Figure 

11. 

 

 

Figure 11 Log tab in QualiPoc 

 

In the "Test" tab, you can see the summary of the on-going test and the corresponding 
KPI chart. The "Cells" tab provide information about the serving cell and the 
neighboring cells with its basic information, the information within this tab will vary with 
the technology in use. The "Coverage" tab is concerned in showing the coverage 
information for the corresponding technology in a chart form, for example RxLev in 
GSM and RSCP in UMTS. The tabs "Signalling", "IP" and "Events" will show all the 
information that occurs between device and the network depending on the test you are 
using. The "Map" and the "Indoor" tabs are used to show the positioning information 
related to your test. The notification tab shows you if an alarm is activated, this tab will 
be discussed later with more details.    

Now in your device, start QualiPoc and take a look on the main tabs, try to answer the 
following questions: 

Exercise 1. Who is the operator and what is the technology that the device is using? 

Exercise 2. In which TAB you can find information related to the signalling exchanged 
between the network and the device for the activation of network services? 

Exercise 3. Which is the identity of the serving cell that the terminal is camping on? 
Which is the power level received in the pilot channel? 
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QualiPoc offers some quick access functions that are displayed when pressing the 

arrow button (“”) at the top right part of the screen in Figure 12. 

 

Figure 12  Quick access menu 

These quick access functions are:  

1- Forcing: to force the technology (GSM, WCDMA, LTE, GSM+WCDMA+LTE). 
Also, the user can force the operating bands for a given technology (e.g., GSM 
900 and/or GSM 1800).  

2- Freezing: to freeze and unfreeze the monitors when needed, meanwhile the 
tool will keep recording, this option is useful for the user to check some 
parameters while testing, as the data changes rapidly in the screen.  

3- Add text marker: Adds a text marker to the measurement file. This option is only 
available during a live measurement, that is, "Recording" mode. 

4- Add photo marker: Captures a photograph with the phone camera and saves 

the photograph on the SD card in the QualiPoc/Results folder. If you are in 

recording or testing mode, the photo marker is added to the MF file. 
5- Customize monitor: Opens a screen where you can customize the contents of 

the monitor that is currently open. For example by pressing this button while 
you are in the in the "Signaling" tab you will be able to filter some messages 
from your screen to reduce the amount of data shown on the screens, notice 
that all the filtered messages will be recorded in the log file. If you press this 
button while you are in a technology tab such GSM you can customize the GSM 
tab by adding, removing or rearranging the measurements in the tab in a way 
that suits the tester, also this is only to help you view the data on the screen, 
the log file will include all the measurements whether it is shown in the screen 
or not.  

The main configuration options of the Qualipoc application are displayed by pressing 

the button placed next to the right of the previous mentioned arrow button (“”). The 

pop-up menu with the configuration options is shown in Figure 13.  
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Figure 13  Configuration menu 

 

The first button of the configuration menu ("Jobs") leads you directly to the Job/test 
properties where you can choose the kind of test you want to execute, or to start a 
previously configured and saved Job.  

The "Results" option shows previous recorded files saved in the device. Choosing this 
option and pressing on one of the recorded files, the option “Replay” appears to 
activate the replay mode. Choose any file and activate the replay mode. Notice that 
when you are in the replying mode QualiPoc icon will turn into blue, and you can see 
(null/null) near Replay instead of (Operator/Technology) as in the normal mode, see 

Figure 14.  
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Figure 14 The Replay mode 

 

The control of the replay mode is done through the playing options shown at the bottom 
part of the screen. Notice that these options can be hidden or made visible through an 

arrow button (“”) just placed on top of these options, as shown in Figure 15.  

 

 

Figure 15 Replaying options 

 

The second button starting from the right in Figure 15 is used to choose a starting 

point for our replaying, for example if your test includes many cycles of calling/hanging 
up or a set of some sequential tasks you can choose at which cycle/task you want to 

start the replaying, which could save you some time in the field, in Figure 16 a list of 

possible starting points is shown to choose from. 
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Figure 16  Choosing a starting point for a replay 

 

You can quit from the replay mode by clicking the cross icon at the replay’s tool bar.  

 

3.2.3 Preparing QualiPoc for tests 

In this section we will prepare QualiPoc in general to be ready for any kind of test. As 
we saw in the introduction, QualiPoc offers many kind of different tests such as CALL 
tests, DATA tests MESSAGE tests, Idle monitoring tests and the ability to do a multi-
data test or a multi-mix test (you can execute many jobs in a parallel or a sequential 
way; for example you can make the tool do a voice test then a data test after that.   

First of all you need to be sure that the GPS and the maps are working in an 
appropriate way, the GPS data is essential as it gives the rest of the data a 
geographical meaning, without GPS the data will be placed in one position (one point) 
so interpreting the data will be impossible. Maps are important in the drive test phase 
and in the analyzing phase, they help us figuring out the problem and then fixing it. 

Select the “Map” tab in the Qualipoc application (see Figure 17). Observe and explore 
the different features provided and possible configuration settings. Try to answer the 
following questions: 

 

Exercise 4. Which is the map engine currently configured in the device? Which other 
options are available? 

 

Exercise 5. Geolocation is based on the internal GPS device of the Samsung terminal. 

Is it possible to use an external GPS device? 
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Exercise 6. Is there any option to represent on the map information regarding the 
location of the base stations? 

 

 

Figure 17 GPS and Map data 

 

3.2.4 TEST#1: Idle Monitoring 

Open a new job of type “”IdleMonitoring” by following these steps: 

1. Press the “Jobs” button in the main configuration menu (see Figure 12) 

2. Press the button placed on the top right part of the “Job settings” screen. 
Choose the “Load job” option. 

3. Select job type as “Idle” 

4. Choose “IdleMonitoring.xml” 

5. Force the terminal to WCDMA technology before starting the job. You can find 
the option tapping on Advanced job settings at main menu of the IdleMonitoring. 
Then force to WCDMA technology with the forcing function. Enable the tick at 
technology forcing and tap on network type. Finally choose WCDMA and done.  

Note: Make sure that all bands in Band forcing are enabled for the selected technology.  

 

After these steps, the terminal is ready to execute this job.  

Start the “Job” and take a walk doing the following trajectory around the campus while 
the job is “running” (you can check that the job is running by observing a “recording” 
label in red depicted in the upper part of the screen).  
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Figure 18 Trajectory to follow during the job 

 

Description: Start at “Plaça Telecos” and go up the stairs. We want to do the job with 
the opposite direction of clockwise so the stairs are in the right of our map. Turn left at 
the corner of B4 building and turn left when you are in front of the C4. Walk up to B3 
and go down the stairs. End the job when you are at initial position. 

After concluding the walk, go to the main configuration menu and stop the job. This 
finalizes the recording. When asked about “tagging” the generated log file, you have 
the option to add a “Tag” to the recorded file. Choose “Tag setup: LCM” (this is the 
default configuration) and then select the tags that represent your group/team details 
(LCM group number and Team number (1 to 6)). 

 

Now let’s “replay” the recorded job. To that end, go to the “Results” option in the main 
configuration menu. You will be shown a list of the recorded measurement files saved 
in the device. Measurement files are organized per date and per type of test. You can 
observe it by pressing the “dropdown” field in the top right corner. Choose the file that 
you have previously recorded. After choosing the file, a new screen appears showing 
the details of that measurement file (name, location, size, timestamp, tags, etc.). From 
this screen, choose the option “Replay”. Check the different replaying options 
previously mentioned in Section 2.2.2 to move forth and back in the captured data. 

 

Exercise 7. Explain what you have observed in terms of the used technology + serving 
cell + power levels + quality levels during the monitoring period. 

 

Exercise 8. Have you recorded any interaction between the terminal and the network 
during the walk? (Check the “Signalling” tab). If so, briefly describe it. 

 

NOTE: The log file created in this TEST will be used later for the NQView tool. To that 
end, you can go to “My Files>sdcard0>QualiPoc>Results” search in the corresponding 
folder, and select the recorded file (put your finger on it for at least 2 seconds) and 
share it (“Share via”) via GMAIL to your mail account. 
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3.2.5 Customization 

Before proceeding with the realization of other tests than idle monitoring, in this section 
you will learn some customization features offered by Qualipoc.  

3.2.5.1.Workspace and monitors 

Customizing helps you to control your own workspace (create a new one or edit the 
existing workspace(s)), and choose and configure the “Tabs” (the content of a “Tab” is 
referred to as a “monitor” within the customization options). To start customizing go to 

"Settings"  "Customization". See Figure 19.  

 

 

Figure 19  customizing- adding a new tab 

 

Press on the plus sign as shown in the figure above to create a new workspace. You 

can create an empty or a standard workspace, as shown in Figure 20. 

 

 

Figure 20 Creating new workspace 
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Choose “Create standard workspace” and name to reflect your LCM group and team 
(e.g. WS_G10_Team3). Within your workspace you can decide how many 
tabs/monitors you want to have and what kind of information (parameters) you want to 
show in each tab. There is a list of pre-defined monitors that you can choose. 
Moreover, you can also create your own monitor through the “custom monitors” 

options, as shown in Figure 21.  

 

 
Figure 21 Customizing the monitors 

 

You can choose the type of monitor you want. "1 chart (6 values)" means that you can 
add 6 different parameters in your screen, if you choose a chart monitor be aware that 
you only can choose maximum two different measurement units (the units are single 
value, a percentage value, a dB or dBm value, Kbps … etc), these values will be 

illustrated in the screen in a chart figure. Figure 22 shows an illustration of a new 

monitor that has been created with 4 parameters (Aggr RSCP [dBm], RSSI [dBm], Tx 
Power [dBm] and Aggr Ec/Io [dB]). 

Create a new monitor with 2 charts of 6 values, name it as “Monitor_G(xx)_Team(y)” 
and choose the parameters that you would like to see (at this point is not much 
important to choose any specific parameter; you can choose a number of them 
randomly just to see how it works). Add the new monitor to your workspace, exit from 
the configuration settings and check the result of your choice in the main screen. 
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Figure 22 New chart monitor 

 

Exercise 9. Capture a snapshot of the monitor you have created and briefly explain its 
contents based on the parameters you had previously selected. 

 

NOTE: After finishing this exercise, reload the “default” workspace. 

 

3.2.5.2.Notifications 

Notifications are another good feature offered by QualiPoc, by this feature you can set 
as many notifications as you want to inform you if an event or a particular value is 
occurred during the test. Notifications are useful but they are not necessary to 
complete the test, in other words they do not affect the result in the log files. The most 
used notifications are related to drop calls because such issues could affect the data of 
the test and sometimes could stop the job so the field engineer must be aware of this 
point. To set up a notification go to "QualiPoc Settings" and choose Notifications, click 

in "Add notification" and then click in “Event” to create a new one. See Figure 23.  
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Figure 23 Creating a notification 

From the event list choose what kind of event you need to keep an eye on, it will be 
either a layer 3 messages such the PDP context operations within the "Sessions 
Management", or a monitored parameter. For example try to set up a notification that 
informs you that the signal level is too low as this can cause some serious issues for 
the connection, for instance a low level signal in long time (seconds) can trigger the 
network to start a hand-over procedure for the current call even if the serving cell is 
working properly, in other words the cell is near and not loaded by the network traffic 
(in this case the signal might be suffering from some propagations issues). To create 

such notifications choose "Monitored parameter notification" in Figure 23, then choose 

a parameter to monitor, for example the received signal power ("RxLevSub[dBm]" in 

GSM and “RSSI” in WCDMA), see Figure 24.  

 

 

Figure 24 Setting a monitored parameter 
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After selecting a parameter, select a condition (less/equal/not equal/greater), in this 
case choose "less" as a condition and put -100 dBm (press the dot twice to print the 
minus symbol)  in the argument box, this means that if the signal dropped below -100 
dBm a notification will be activated. Also you can choose the alerting sound and 
whether you want a vibration alerting or not. By pressing "OK" you can see that the 
notification had appeared in the "Notifications Settings", you can enable or disable any 
notifications you have on the list, and when an alarm is activated because a notification 
had accorded the device will make a sound and another purple QualiPoc Icon will 

appear in the top of the screen, see Figure 25. Notice that the activated notification 

will be applied in all the jobs.  

Finally to view the notification history press on the notifications tab, and then press on 
the notification you interest in. 

 

 
 
  

Figure 25 Notifications settings 

If a notification had been occurred we can find it in the "Notifications" tabs, see Figure 

26.  

 

Figure 26 Notification detected 
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By clicking in the notification we can view the event history of the notification, see 

Figure 27. 

 

Exercise 10. Create a notification that alerts you when the received signal power in 
WCDMA is less than -100 dBm (to insert “–“ double tap the “.” icon). Once created, 
force this situation to happen (e.g., locate the device in a place where you would 
expect bad coverage). Briefly explain the result. 

 

 

 

 

Figure 27 Notification history 

 

3.2.5.3 Forcing Function 

Another vital feature in all the recent drive test tools is the forcing function, by the mean 
of this feature we can control the technology we want to use via our device or the band 
(note that the available bands to control depends on the capabilities of the device 
itself), also we can prevent the device from doing any hand-over between the cells, or 
to force it to do a hand-over for a specific cell. Forcing function is easy to configure, but 
yet you can use it in many cases to determine and observe other parameters, for 
example you can create a Time Advance (TA) map for a specific cell by forcing the 
device to connect to this cell all the time, this will be useful as the TA parameter can be 
used as a HO trigger in the GSM networks. 

You can use the force function in your entire tests/jobs by configuring this function from 
the "QualiPoc Settings", or you can use it only in a specific job by modifying the 
properties of this job.  
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For instance, to force the technology for all the test go to QualiPoc Settings and enable 
“Technology Forcing”, then select the Network type and choose all the bands for that 

technology. See Figure 29.  

 

Figure 28 Forcing function 

After setting up the forcing function, in the "Status" tab we can notice that the forcing 

function is activated, see Figure 29. 

 

 
Figure 29 Forcing function activated 

 

Exercise 11. Force the device only to be connected to GSM or UMTS, depending on 
the technology to which the device is attached at your location (Force it to be 
connected to UMTS if the device is attached to GSM without forcing or viceversa). 
Provide the identity of the cells before and after the forcing, as well as the received 
power levels. 
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3.2.6 TEST#2: Single voice call   

Voice call tests are easy to set up. In this test the QualiPoc device (device A) will 
establish a voice call through the provided network and technology by dialing the 
number of the destination device (device B), after the Device B answers, a countdown 
counter (the call duration) will start, after finishing the counter the call will be ended and 
(device A) will wait for some time (Pause timings) then start again, this procedure will 
be repeated as required (# of cycles). 

Create a new job and choose the option “Single Call Test, as illustrated in Figure 30. 

After choosing this option select "Call to any Number".  

 

 

Figure 30 Single call test settings 

Give the test a name (add information about your group and team in the name), see 

Figure 31. 

 

 

Figure 31 Job naming 
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Now go to the “Advanced job settings” options (see Figure 32) to finish configuring the 

job. 

 

 

Figure 32 Advanced job settings 

In “Test settings, Number”, you can indicate your own mobile phone number so that 
Qualipoc will make a voice call to your phone). After that press on "Timings and 

scheduling", change the parameters as the test requires. See Figure 33.  
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Figure 33 Timing and scheduling 

 

Under "Job timing", you can choose the duration of the whole job, that means at least 
((the call duration + the pausing time) * # of cycles), you can use a long calls durations 
(more than 2 minutes) or short calls (about 30 seconds), the number of cycle means 
how many times you want to do this task (calling a number), and in fact the call 
duration depends on the target of the test. Under the "Cycle timings" you need to 
choose a pause time between cycles, so after any device (A or B) hang up, this counter 
will start, and when the counter is ended the device will initiate a new call until the 
cycles are finished, after that the device will go back to its idle status. "Job scheduling" 

and "repeating tasks" in the setting list in Figure 33 are used when we need the device 

to start some jobs automatically. 

 

Back to first menu (tap on the return arrow), we still need to enter the number of the 
receiver (device B), click on phone number and write the number of the terminal which 

you want to call, see Figure 34.  
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Figure 34 Continue job settings 

 

The choosing of the destination number depends on our test targets, for example 
choosing a number for a fixed line will reduce the call establishment time as there no 
paging procedure involved, the delay caused by the paging procedure in GSM could be 
as long as 2.5s depending on some factors such as paging channel load, transmission 
delay of core network to BTS, paging repetition timer … etc. Moreover you will need to 
set a "max. call setup time", which means that if the call had not established within this 
time, the cycle will be ended and the tool will wait for 10 seconds (pause time) and try 
again. The "Call duration" must also be chosen properly. As has been said before, 
choosing the call duration is important and rely on what kind of data we want, for 
example choosing a long test call can help us having better statistics for the hand-over 
procedures between cells, while short and highly multiplied calls can give better 
statistics related to network connectivity; establishing and releasing sessions. 

To save your work, from the "job setting", press the left button and choose "Save job". 
After you finish, go back to the basic screen by pressing the back button twice in the 
device. Finally you should press the green button "start job" to execute the job. See 

Figure 35. 
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Figure 35 Start Job 

After the job has started you could browse the tabs and observe the measurements. In 

Figure 36 (snapshot from the replay mode for the previous job) you can see the 

"status" tab after the job is finished, also note that the technology tabs will appear 
automatically depending on the serving cell technology.  
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Figure 36 Status tab after a test 

 

When pressing the green loading bar as shown in the Figure 36 above, a new list will 

appear showing that the job had succeed completely, under that you can see the call 
setup time (CST) for this GSM network is about 10 second which seems to be a little bit 
high.  

The job will end automatically after the cycles are finished, you can also end it by 

pressing the left button in the device and then press "stop job", as in Figure 37. 

QualiPoc will start recording once you press the "start job" button, and will end when 
the job is ended automatically or manually as mentioned before.  
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Figure 37 Stopping a job manually 

 

3.2.6.1 Analysis of voice KPIs for GSM and UMTS 

 

Create a job (in the same way we created the previous one), but forcing the technology 
to GSM (in a first test) and to UMTS (in a second test) 

The forcing option is reachable via "Job Settings"  "Advanced Job Settings"  

forcing function, see Figure 32.  

You can also create some notifications that warn you in case the test encounters some 
poor coverage areas, poor quality or a drop call. Note that you can change the type of 
the data you want to observe (even if some parameters are not shown in the screen 
they will be recorded in the log file and you can analyze them later using QualiPoc), to 
manage the parameters shown under the technology tabs, first go to the technology 
tab and press the arrow button in the bottom of the screen then press the last button in 
the right as shown in Figure 10, a new list will appear containing all the parameters 
related to the corresponding technology, you can add, remove or rearrange the 

parameters as you need. See Figure 38. 
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Figure 38 Customizing the observed parameters 

 

Press on the symbol right to the parameter name (the red arrow) to move this 
parameter up or down, if you remove the blue tick at the parameter left, the parameter 
will be deleted, if you want to add more parameters press the sign button at the top of 

the screen, a new list will appear (shown also in Figure 38), choose the parameter you 

want to add from the corresponding list, note that the parameters with blue tick are 
already in use, click on the parameter to add it to your tab.  

You can also customize the main interface by removing the whole tab or adding a new 
one and many other options, from "Setting"  "Customization", after finishing the 
customization press the left button again and choose to save your work.   

Once the job is ready for one technology (e.g., GSM), start the job while moving across 
the Campus (Note: Don’t do the test from a fixed location).  

Repeat the same test now for the other technology (e.g., UMTS) 

After you finish both tests, you can use the "Replay" mode to analyse in more detail the 
outcomes of the tests. The replay mode gives you the flexibility to browse and observe 

the values in a better way. Use the replaying options shown in Figure 15 to help you 

better read the data, pause the recording or do a fast forwarding if necessary. While 
you are in the replaying mode try answering the following questions.  
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Exercise 12. Compare the KPIs for call establishment times achieved with both 
technologies. 

 

Exercise 13. Briefly describe the results of the GSM test (e.g., which have been the 
serving cells, evolution of signal levels, handovers occurrence, causes of failed calls in 
case it happened, etc.) 

 

Exercise 14. Briefly describe the results of the UMTS test (e.g., which have been the 
serving cells, evolution of signal levels, handovers occurrence, causes of failed calls in 
case it happened, etc.) 

 

3.2.7 TEST#3: Single forced Data 

In this test we are going to download a specific file from a specific host, the purpose is 
to test the Packet Switch domain in the network (Packet Switching domain physical 
consist of SGSN, GGSN and an external Gateway), the main KPI to observe here is 
the average throughput service.   

3.2.7.1 Job creation 

First create a new Job as you did before, when you press in "Create new Job"  
choose "Single DATA tests"  then "HTTP Transfer DL". After the job template is open 
choose a name for the test and set the timing options under "Timing and Scheduling", 
note that the "Job Timing" depends now on the download speed, so choose a suitable 
time with a sufficient margin. 

 

After that in the "Job Settings" under Test add the host URL and the name of the file 

you want to download. See Figure 39, the host we are using is: vhost2.hansenet.de 

and the file name is: 10_mb_file.bin, if you encountered a 404 error that’s means that 
the file is not on the server any more, it is better to check the readiness of the server 
and the file from the internet browser before starting the test. Keep the user name and 
the password empty as this sever doesn't need any authentication to download from. In 
"Selected max test duration" put a reasonable number to finish each test, notice that 
the job time is the time for all the test cycles to finish, while the test duration is the 
duration for each test alone.  
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Figure 39 Single data test configuration 

 

In this test the size of the file we are downloading is 10MB, in the 3G technology this 
file is considered small, in other words there is high chance that you won't reach the 
maximum throughput when you do this test. If testing the throughput is major for some 
cases choose a larger file. When you finish set the forcing function for this job to UMTS 
as we will focus on HSPA and LTE later.  

NOTE: Force the Job at WCDMA network. 

 
After you finish creating and saving the job, go the job main screen and press "Start" as 

shown in Figure 40. Execute the job while moving across the Campus (Note: Don’t do 

the test from a fixed location). The test will take around 2-3 minute to complete. 

We want to compare the throughputs obtained in UMTS with LTE. Force the terminal 
to LTE technology and find a place (of the trajectory that you have followed in test #3) 
with good coverage. It’s very important to check if you are receiving a good 4G signal 
to do the test well. Do the same test but now set 2 cycles. Probably the download will 
be very fast. Don’t worry if you can walk only a few meters.  

 

NOTE: The log file created in this TEST will be used later for the NQView tool. To that 
end, you can go to “My Files>sdcard0>QualiPoc>Results” search in the corresponding 
folder, and select the recorded file (put your finger on it for at least 2 seconds) and 
share it (“Share via”) via GMAIL to your mail account. 
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Figure 40 Starting a single data job 

 

 

3.2.7.2 Job execution and results 

 

Switch the tool to the "Replay mode" and open the log file you created.  

 

Exercise 15. Briefly describe the results of the data test. In particular do comment on: 

-Bit rates uplink and downlink 

-Evolution of transmission and reception parameters within the HSDPA tab 

-Evolution of transmission and reception parameters within the HSUPA tab 
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3.2.8 TEST#4: Multi-RAB test 

In the smart phones technology these days, the user can make a voice call while his 
phone is checking for an update to some application, which means a combined 
voice/data sessions will be handled at the same time, this kind of combined sessions 
technologies are called Multi-RAB in UMTS and Dual Transfer Mode in GSM.  

Handling Multi-RAB session is critical for the network performance. Practically in the 
field it is noticeable that the drop call rate increases when CS and PS services are 
working in parallel, so we need to distinguish between sessions in order to specify any 
possible problem in a clear way, also there are some handsets that don’t support some 
types of Multi-RAB technologies an operators are concerned about this issue, and 
furthermore the issue of IRAT (inter-radio access technology) handover to GSM will 
arise especially when the Dual Transfer Mode is not activated, which causes problems 
that could been fixed if we have better understanding in how this mechanism works.  

Working on this issue could reduce the amount of the drop calls that the users face. 
The Multi-RAB test helps us understanding how the RAB values vary with different 
sessions, by observing the layer 3 messages we can find out such information and 
detect any IRAT problem.  

To create a Multi-RAB test, create a new job as shown before; from the "Select Job 
Group" select "Multiple Tests" then choose "Multi-RAB". Within the Multi-RAB wizard 
choose a name for the test, for example "Multi-RAB", then press on "Test", a new 

screen will appear as shown in Figure 41.  

 

 

Figure 41 Multi-RAB settings 

 

Define a speech test "Call to any Number", you can create a new voice test or just use 
the previous call test we already used. The same thing applies for the Data (PS) test, 
choose a predefined test or create a new one.  
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Execute the job while moving across the Campus (Note: Don’t do the test from a fixed 
location). Switch the tool to the "Replay mode" and open the log file you created.  

 

NOTE: Set the call test with a larger call (in time) than before. This is because we want 
to see the parameters of the UL/DL while the phone is in a call. If we do a short call, 
the file will be downloaded without connection between the two phones and we will 
obtain the same results as in test3. When you verify that the file is downloaded you can 
hung up the cellphone and stop the job.  

 

Exercise 16. Briefly describe the results of the data test. In particular do comment on 

the impact that establishing voice calls have while the terminal is also engaged in data 
services. 

 

Exercise 17. Compare the throughput of the data test with the one obtained in the 
previous HTTP Transfer DL. 
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4.LABORATORIO: POST-PROCESADO DE MEDIDAS CON NQVIEW 

4.1 Introducción 

NQView es una herramienta que nos permite monitorizar y analizar la información 
capturada con la herramienta Qualipoc. NQView permite analizar varias capturas 
ejecutadas a la vez pudiendo representar sobre mapas los valores deseados. Este 
software incorpora la herramienta de Open Street Map y MapX que es donde  se 
plasmarán los resultados ya sea en un estudio indoor (MapX) o Outdoor (Open Street 
Map)  

4.2 Arranque del programa NQView 

Arrancamos la aplicación mediate el icono en el escritorio NQView ( ). Nos 
aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

Figure 42. Ventana inicial mostrada por NQView 

 

No tocamos nada i clicamos en “Yes”. A continuación podemos cargar nuestro archivo 
con la ventana que se nos abrirá. Nosotros vamos a cargarlo directamente una vez el 
programa abierto. Clicamos en cancel y después de unos segundos se nos abrirá una 

ventana como la mostrada en la Figura 43. 
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Figure 43. Ilustración de la pantalla principal de NQView 

 

4.3 Carga de un fichero de medidas 

A continuación vamos a analizar el job Idle que capturamos en la sesión anterior. 
Primeramente descargamos nuestro archivo archivo .sqz del email. Una vez 
descargado el fichero cargaremos nuestro fichero de medidas. Vamos a la opción 
Replay en la barra de herramientas de la parte superior y pulsamos sobre la opción 
Load file(s)… 

 

 

Figure 44. Barra de herramientas para cargar el nuevo fichero de medidas 
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Una vez cargado en la pantalla principal del programa tenemos que clicar sobre el 
icono de arriba a la izquierda (Samsung Galaxy SIII) para poder empezar a trabajar 
con nuestro fichero de medidas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

El icono pulsado se nos va a cambiar de color amarillo.  

4.4 Análisis y visualización de los niveles y calidad de los canales de 
control 

En este apartado se quiere realizar el estudio de potencias y parámetros 
característicos que componen la tecnología WCDMA. Las mediciones de nivel de 
potencia y calidad de señal en UMTS se realizan sobre el canal piloto CPICH. Dichas 
mediciones por parte de los terminales es muy importante ya que se utiliza para tomar 
decisiones relativas a la selección de celda y handover. En particular, el análisis inicial 
se centra en la observación de los siguientes indicadores: 

 RSSI (Received Signal Strength Indication): Mide el nivel de potencia de la 

señal recibida en un canal UMTS. Se proporciona habitualmente en unidades 
dBm. El RSSI indica intensidad recibida, no calidad. 

 CPICH Ec/Io: Es el ratio de la energía recibida por chip y el nivel de potencia 

interferente medida en el canal piloto de UMTS (CPICH). Se proporciona en 
unidades de dB. El nivel de potencia interferente incluye la potencia recibida de 
los otros canales que se transmiten junto al CPICH (e.g., canales DPCH), 
provenientes de la misma y de otras celdas vecinas, así como la potencia de 
ruido térmico.  

 CPICH RSCP: (Received Signal Code Power): es el valor de la potencia 

recibida por el móvil en canal piloto de UMTS (CPICH). Se mide en dBm. La 
relación entre las diferentes métricas es CPICH Ec/Io (dB) = CPICH RSCP 
(dBm) – RSSI (dBm). 

 

Primeramente en la ventana rectangular de la izquierda clicamos donde está values.  

 

Figure 46. Icono values en la parte izquierda 

 

 

 

Figure 45. Icono al qué pulsar para 

empezar 
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A continuación se nos desplegará un listado de tecnologías que nuestro software 
puede analizar (p.e. GSM, LTE, Wifi, WiMax..). Como nuestra captura está realizada 
en UMTS en modo Idle vamos a seleccionar la opción WCDMA.  

Los parámetros explicados anteriormente los encontramos con una nomenclatura 
distinta en nuestras herramientas (Swiss QualiPoc y NQView). En particular, las 
mediciones de CPICH Ec/Io, CPICH RSCP se proporcionan con las etiquetas AS Aggr 
Ec/Io y AS Aggr RSCP, respectivamente.  

Nota: AS significa Active Set. Mientras el terminal se encuentra en servicio UMTS 
puede estar conectado a más de una celda a la vez, que formarían parte del AS. De 
esta forma, los parámetros etiquetados con “AS Aggr” realmente proporcionan 
medidas que tienen en cuenta la recepción simultánea desde diferentes celdas. El en 
caso de un terminal en modo idle, solamente se reporta la información de una celda 
bajo este parámetro. Es por eso que nuestras medidas agregadas al tener un AS de 1 
van a ser las de la celda a la que nos encontramos. Nótese también que en la lista 
aparecen medidas para A0 y A1, indicando estas etiquetas medidas tomadas en 
diferentes antenas de recepción si las hubiera. 

 

 

Figure 47. Posición de los parámetros que queremos estudiar 

 

Una vez encontrados los parámetros vamos a representarlos en el mapa. Elegimos el 
que primero queramos representar. Botón secundario sobre él y Add to New Map. Se 
nos va abrir una ventana en el lado derecho dónde la vamos a tener que maximizar. 

Nota: Como estamos en un entorno exterior hay que tener en cuenta que estemos en 
Open Street map (en la parte superior izquierda de la ventana Map) 
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Figure 48. Icono dónde hay que seleccionar Open street map 

 
Una vez realizado el procedimiento anterior se nos va a marcar nuestra ruta con varios 
colores que son la representación gráfica de un intervalo de valores concreto. Para 
poder pulir un poco el mapa vamos a modificar la leyenda. 

Primero tenemos que acotar los valores. No hace falta rangos que no contienen 
ningún valor de nuestra captura. Con el botón secundario clicamos sobre el parámetro 
que hemos representado y escogemos la opción de Add to new Table o Add to new 
Line chart. De ahí podremos sacar los valores máximos y mínimos para saber cómo 

acotar nuestra leyenda. En estas dos opciones NQView muestra todas las capturas 
que ha realizado a lo largo de nuestro job.   

Una vez tengamos valores máximos y mínimos  vamos a elaborar la leyenda. Para ello 
clicar con el botón secundario sobre el valor que hayamos representado y 
seleccionaremos edit value shade.  Una vez dentro del menú podemos tocar diferentes 
opciones para acotar nuestra leyenda.  

Sugerencia: Para apreciar mejor los diferentes colores insertar el máximo y el mínimo 
y dividirlo entre más de 5 por ejemplo 7. Podemos combinar los colores y las formas. 

   

 

Figure 49. Captura de la pantalla dónde modificar la leyenda 

 

Clicamos a recalc y apply y nos va a aparecer sobre el mapa nuestros nuevos colores. 
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Ejercicio 18. Realiza una captura del mapa de los tres parámetros que se quieren 
estudiar. Indica los valores máximo y mínimo de cada uno de ellos. Explicar las 
variaciones que observas en los valores de estos parámetros a lo largo del recorrido 
efectuado. Observar las diferencias, si las hay, entre las variaciones de nivel de 
potencia y las variaciones de nivel de calidad de la señal.  

Nota: Para insertar más de un valor en el mapa clicamos con el botón secundario el 
que queremos representar y esta vez Add to existing Map -> Map 0.  

 

 

 

Figure 50. Añadir más de un parámetro a un mapa 

 

4.5 Análisis y visualización de las celdas que proporcionan cobertura en 
el Campus 

Durante la realización del recorrido del job idle, el terminal ha ido observando 
diferentes celdas que le proporcionarían el acceso a la red. El cambio de celda lo 
realiza el terminal de forma automática. Hay cambios de celda que no comportan 
ninguna interacción del terminal con la red y cambios de celda donde el terminal tiene 
que acceder a la red para que la red actualice los datos de localización del terminal 
(e.g., cambio de área de localización). A continuación analizaremos las celdas que dan 
servicio en el recorrido efectuado.  

El parámetro que utiliza la red UMTS para señalizar la identidad de una celda es el 
denominado Cell Identifier (Cid). Este parámetro se difunde por el canal de control de 
cada celda. A continuación vamos a representar el Cid. Para ello en la pestaña de 
values desplegaremos la opción de Network info -> Serving Cell. 
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Figure 51. Posición del valor de CId 

 

Seleccionaremos con el botón secundario la opción de CId y la añadiremos a una 
nueva tabla para poder ver sus valores. Anotamos el número de cada identificador 
porque tendremos que elaborar nuestra propia leyenda.  

Nota: Si nos aparece un -1 simplemente es que el software QualiPoc no ha capturado 
en ese preciso instante. No quiere decir que la CId sea -1 puesto a que no existe tal 
valor.  

Repetimos los pasos anteriores (botón secundario sobre CId -> Edit value Shade) pero 
esta vez clicamos sobre individual en value shade type. 

 

  

Figure 52. Seleccionado de individual en el menú de leyenda 

 

Luego asociamos cada valor de CId a un color para que nos lo pueda representar en 
el mapa. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que se vea mejor: 

Si tenemos un CId con valor 7361 lo acotamos a un valor como el de la imagen ya que 
NQView necesita un rango y no acepta como bueno el mismo valor de máximo y 
mínimo.  
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Figure 53. Ejemplo de cómo elaborar la leyenda del parámetro CId 

Le damos a Add range y nos aparecerá como en la imagen. Para cambiar el color 

doble clic sobre el cuadradito del lado del valor (por defecto aparecerá como negro no 
como en la imagen) y se nos desplegará un menú con la opción de cambiar forma, 
color etc. A partir de aquí asignamos a cada valor que hemos anotado de CId un color.  

 

 

Ejercicio 19. Realiza una captura del mapa con las CId capturadas por el terminal. 
Indica cuantas celdas diferentes ha monitorizado el terminal durante su recorrido, 
Comenta brevemente la imagen obtenida con todos sus valores y su leyenda para 
poder ser interpretada. 

 

 

 

Ejercicio 20. Una vez realizados los mapas de potencia y el de CId relaciónalos 

explicando los resultados con la imagen y tabla que verás a continuación con la 
información de los emplazamientos UMTS cercanos al Campus Nord.  
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Figure 54. Imagen de la situación de las emplazamientos celulares que dan 

servicio UMTS en el campus 

 

Sector CID 
Direction (Roughly 
estimated) 

toquio11 771 0 

toquio21 772 120 

toquio31 773 240 

toquio12 774 0 

toquio22 775 120 

toquio32 776 240 

toquio13 777 0 

toquio23 778 120 

toquio33 779 240 

Bruc11 901 0 

Bruc21 902 120 

Bruc31 903 240 

Bruc12 904 0 

Bruc22 905 120 

Bruc32 906 240 

Bruc13 907 0 

Bruc23 908 120 

Bruc33 909 240 

quimica11 7361 0 

quimica21 7362 120 

quimica31 7363 240 

quimica12 7364 0 

quimica22 7365 120 

quimica32 7366 240 

quimica13 7367 0 

quimica23 7368 120 

quimica33 7369 240 

quimica14 60291 0 

quimica24 60292 120 

quimica34 60293 240 
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4.6 Análisis de las capacidades de descarga UMTS 

Una vez visto y representados los niveles de señal que nuestro operador nos 
proporciona en el campus vamos a estudiar que velocidades que obtenemos a nuestro 
dispositivo.  

Primero de todo importa el archivo (TEST#3: Single forced Data) con el job realizado 
en la sesión anterior.   

Una vez importado el archivo queremos examinar los valores de descarga de nuestro 
job. Desplegamos el menú de HDSPA -> throughtput. Una vez aquí tenemos una larga 
lista de capacidades que podemos mostrar.  

 

Figure 55. Opciones de capacidades 

 

Vamos a centrarnos en “HS-DSCH Throughput”. Este parámetro será comparable al 
throughput a nivel de HTTP que vamos a estudiar posteriormente. 

A continuación clicamos el botón secundario y Add to a New Table tal y como ya 
hemos hecho anteriormente. Seguidamente con el botón secundario sobre la tabla de 
valores lo exportamos en un archivo con extensión .csv .  
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Figure 56. Exportar a csv 

 

Una vez hemos exportado el fichero lo abrimos. Dentro del Microsoft Excel realizamos 
un promedio de cada test. Para hacerlo seleccionamos todos los datos que están 
comprendidos entre el inicio y el final de cada ciclo de descarga programados en el 
test. Lo podemos ver fácilmente porque la velocidad entre ciclos es 0. Una vez 
seleccionados los valores clicamos sobre la opción promedio.  

 

 

Figure 57. Realización del promedio 

 

El resultado obtenido es en kbps.  

 

Ejercicio 21. Realiza una tabla con los valores medios obtenidos en los 3 ciclos y los 
picos de throughput más altos. Comenta los resultados. 

 

 

Ahora para saber la velocidad de los datos y poderla comparar con la HS-DSCH  
vamos a estudiar la HTTP throughput. Para ello vamos a values -> data -> Http 
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transfer -> HTTP throughput.  La representamos en una nueva lista y la exportamos en 
un fichero csv.  

Nota: En este caso no apreciaremos los ciclos ya que el tiempo que está guardando 
los datos siempre es de descarga. Es por eso que podemos seleccionar   

 

Ejercicio 22. Siguiendo los pasos del ejercicio anterior ¿cuál es la velocidad promedio 
de los datos HTTP? ¿Qué relación guarda el HTTP throughput con el HS-DSCH 
Througput? 

Nota: En este caso no apreciaremos los ciclos ya que el tiempo que el terminal está 
guardando los datos siempre es durante la descarga. Es por eso que podemos 
seleccionar todos los datos y hacer el promedio. En este caso obtendremos un valor 
medio de los 3 ciclos de descarga.  

A continuación vamos a  más detalladamente algunos de los parámetros e indicadores 
que pueden obtenerse para analizar el funcionamiento de la transmisión de datos 
HSPA. Para ello, pulsa sobre la opción de Pages & Monitors en la ventana de 
opciones de la izquierda. Despliega el menú de pages -> device pages y clicamos en 
HSDPA. Seguidamente se nos van a abrir distintas ventanas simultáneamente donde 
podremos visualizar diferentes parámetros (modulaciones utilizadas, procesos de 
retransmisión HARQ, reportes de calidad del canal CQI, etc.).  

 

Figure 58. Pages & Monitors y lista de parámetros 

 

Nota: en caso de no visualizarlos tenemos que reproducir el fichero de medidas con 
las opciones de reproducción del menú de arriba. 
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Figure 59. Opciones de reproducción 

 

 

Una vez abierta nuestra página de parámetros hacemos una visión global para intentar 
entenderlos y saber lo que nos están mostrando.  

 

Ejercicio 23. Busca el parámetro de UE category. A partir de este valor indica el  

máximo número de códigos que soporta el terminal en el canal HS-DSCH, el tipo de 
modulación y la velocidad de pico. Indica también si soporta MIMO. Compara estos 
características con los valores obtenidos durante el proceso de descarga.   

Nota: La descripción de categorías de terminales la podéis encontrar en las páginas 7-
8 del documento pdf “Estudio-requisitos-tecnicos-coberturaLTE” adjunto de la práctica. 

 

4.7 Análisis de capacidades LTE y comparación con UMTS 

Finalmente vamos a analizar una descarga de datos utilizando la red LTE en lugar de 
UMTS/HSPA. Siguiendo los mismos procedimientos anteriores importa el archivo que 
contiene la captura en LTE. A continuación en values monitoriza en una tabla el valor 
del throughput obtenido en el canal de datos LTE (“PDSCH Throughput”) así como el 
obtenido a nivel de aplicación (“HTTP Throughput”). En la tabla podréis identificar 
claramente los dos ciclos de descarga programados en el test.  

 

 

 

Figure 60. Valores a monitorizar 
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Figure 61. Salto de test 

 

Ejercicio 24. A continuación realiza una media de la velocidad de PDSCH Throughput 
y HTTP Throughput de los 2 ciclos. Haz la media desde donde empieza a descargar 
hasta el primer cero antes de los consecutivos.  

Ejercicio 25. Compara los valores de throughput obtenidos en LTE con los de UMTS. 

Comenta los resultados.  

 

A continuación vamos a abrir una page como hemos hecho en UMTS. Haciendo doble 
clic en la pestaña de pages & monitors LTE DL data. 
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Figure 62. Opción LTE DL Data 

 

 

Figure 63. Device page de LTE DL Data 

 

 

Ejercicio 26. Una vez monitorizado. Indica cual es la canalización frecuencial y 

frecuencia central que está utilizando la transmisión LTE. Comenta también el 
funcionamiento de los procesos de retransmisión (número de retransmisiones) y del 
esquema de modulación y codificación adaptativa. ¿Se está utilizando la transmisión 
MIMO? 
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Finalmente, abriremos otro monitor que proporciona información más detallada de 
otros parámetros radio. Seleccionad LTE Radio en pages & monitors. 

 

 

Figure 64. Vista de la device page de LTE Radio 

 

Ejercicio 27. Indica los rangos de potencia recibida y calidad (RSRP y RSRQ) 
experimentados durante el proceso de descarga. Indica también el rango de las 
potencias de transmisión por parte del terminal durante el proceso de descarga. 
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A3. Respostes de la pràctica de LCM 

4.LABORATORIO: POST-PROCESADO DE MEDIDAS CON NQVIEW: 

SOLUCIONES 

4.4. Análisis y visualización de los niveles y calidad de los canales de 
control 

 

Ejercicio 18. Realiza una captura del mapa de los tres parámetros que se quieren 
estudiar. Indica los valores máximo y mínimo de cada uno de ellos. Explicar las 
variaciones que observas en los valores de estos parámetros a lo largo del recorrido 
efectuado Observar las diferencias, si las hay, entre las variaciones de nivel de 
potencia y las variaciones de nivel de calidad de la señal.  

Nota: Para insertar más de un valor en el mapa clicamos con el botón secundario el 
que queremos representar y esta vez Add to existing Map -> Map 0.  

Solución: A continuación se representaran los 3 valores más significativos de la 
tecnología UMTS.  

AS Aggr RSCP  

 

 

Figura 1. Posible mapa de AS Aggr RSCP  
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AS Aggr Ec/I0 

 

Figura 2 Posible mapa de AS Aggr Ec/I0 

RSSI 

 

Figura 3. Posible mapa de RSSI 

Se puede apreciar como en la parte superior del mapa tenemos recepción de potencia 
peor pero aun así seguimos la calidad del servicio no es mala. En cambio en el inferior 
del mapa es donde obtenemos mejor calidad y potencia esto es debido a que estamos 
próximos a una RNC (esto los alumnos no tienen por qué saberlo). 
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4.5.Análisis y visualización de las celdas que proporcionan cobertura en 
el Campus 

 

Ejercicio 19. Realiza una captura del mapa con las CId capturadas por el terminal. 

Indica cuantas celdas diferentes ha monitorizado el terminal durante su recorrido, 
Comenta brevemente la imagen obtenida con todos sus valores y su leyenda para 
poder ser interpretada. 

 

Solución:  

 

Figura 4. Mapa de CId 

 

Los espacios vacíos son que el terminal no captura. Aun no se sabe qué criterio y 
frecuencia utiliza para guardar datos.  

Como se ve en la imagen vemos que la mayoría del tiempo pertenecemos en 
identificador de celda 904.  

Default es un valor -1 que no se sabe porque el QualiPoc captura. Hay momentos en 
que el software deja el espacio en blanco (que si vamos a una tabla vemos que no 
tiene valor y aparece el símbolo -) y momentos en que escribe un -1. Es por eso que 
aparece siempre un término como default. Sin embargo sabemos que no existe un 
identificador de celda con ese valor. Para quitarlo iremos en el value de CId->botón 
secundario->edit value shade->doble clic sobre default y en el desplegable de debajo 
del tamaño de MapInfo Symbols seleccionaremos un cuadro en blanco (primera 
opción).   

 

Ejercicio 20. Una vez realizados los mapas de potencia y el de CId relaciónalos 
explicando los resultados con la imagen que verás a continuación.  

Solución: 
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Si nos fijamos en nuestro mapa adquirido estamos en la mayor parte del tiempo en la 
celda 904 (Naranja). Ésta pertenece al emplazamiento del “Bruc” (bruc12)  cuyo sector 
tiene la dirección 0. Vamos a verlo ilustrado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el círculo rojo vemos dónde se ha realizado la captura de datos. Por lo tanto si nos 
fijamos cuál es el site más próximo al terminal nos hacemos la idea de porqué la 
mayor parte del tiempo estamos en emplazamiento del “Bruc”. No obstante en los 
últimos pasos de la captura observamos como cambiamos de sector pero no de 
emplazamiento. Pasamos del Bruc con dirección 0 a 120. Vemos en la imagen a 
continuación el salto de sector: 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, durante el momento de empezar el job (aún estando más próximos al 
“Bruc”) el terminal escoge el site de Quimica (química11) con dirección 0 y subiendo 
las escaleras de la plaza de telecos cambiamos a química12 pero sigue siendo el 
sector con dirección 0. A continuación numeraremos varios motivos porque aun 
estando más cerca del “Bruc” estamos en la celda de Química:    

 El site de Química está en la Diagonal y en dirección recta no tiene apenas 
obstáculos porqué toda la subida hacia Campus Nord no tiene edificios 
entremedio. 

 Si nos fijamos la plaza de telecos es un sitio bajo donde mirando hacia el 
“Bruc” los edificios proyectan mucha sombra y tiene que sobrepasar varios 
obstáculos. En cambio mirando hacia abajo la señal puede penetrar a través 
del porche. Eso ratifica que solo subiendo las escaleras del bar cambiemos de 
CId pero no de sector. Una posible explicación es que este nuevo sector radie 
a unas alturas más altas. 

Figura 5. Relación CId con los emplazamientos de la zona 

Bruc12 - Sector 0 

Bruc22 - Sector 120 

Figura 6. Cambio de sector 
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 Finalmente si en el momento que giramos (e interponemos más obstáculos 
entre química y nuestro terminal) alrededor del edificio B4 y ya tenemos visión 
directa (o con muy pocos edificios en medio) con el “Bruc” ya traspasamos al 
dicho site.  

  

4.6.Análisis de las capacidades de descarga UMTS 

 

 

Ejercicio 21. Realiza una tabla con los valores medios obtenidos en los 3 ciclos y los 
picos de throughput más altos. Comenta los resultados. 

Solución: Aquí el estudiante obtendrá valores distintos. Se trata que represente lo 
obtenido. En este caso particular el HS-DSCH Throughput medio ontenido es: 

 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Thgpt medio (kbps) 5711.32 3722.64 7371.54 

Thgpt pico (kbps) 8551 6852 9304 

 

Media de los tres ciclos: 5601.83 kbps 

 

Ejercicio 22. Siguiendo los pasos del ejercicio anterior ¿cuál es la velocidad promedio 
de los datos HTTP? ¿Qué relación guarda el HTTP throughput con el HS-DSCH 
Througput? 

 

Solución: 

En mi caso tengo una velocidad promedio de datos de 4755.17 kbps con un pico 
máximo de 8146 kbps. Haciendo los cálculos hay una relación de guarda entre valores 
promedio de un 15%. 

Este 15% de diferencia de velocidad se lo podemos atribuir a overheads, señalización 
de la red etc. Ya que en HTTP throughput sólo tenemos en cuenta la velocidad a qué 
descargan los datos del paquete.   

El terminal captura los datos HTTP throughput y HS-DSCH throughput con una 
frecuencia diferente. 
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Figura 7. Instantes de captura de HTTP y HS-DSCH throughput 

Este hecho hace que al comparar velocidades de pico no podamos obtener los 
resultados adecuados a nuestro estudio. Por ejemplo, el pico de HTTP es de 8.1 
Mbits/s y en el ciclo 2 del HS-DSCH es de 6.8 Mbits/s. No tiene sentido que sea más 
alta la velocidad de HTTP que la de HS-DSCH si tal y como hemos comentado 
anteriormente la de HS-DSCH contiene señalizaciones, overheads, etc.  

Pero si nos fijamos en la velocidad de pico del ciclo 3 de HS-DSCH respeto a la de 
HTTP vemos como hay una relación de guarda de un 13%, valor que se aproxima al 
15% de relación de guarda que hemos obtenido con los valores medios.    

 

Ejercicio 23. Busca el parámetro de UE category. A partir de este valor indica el  

máximo número de códigos que soporta el terminal en el canal HS-DSCH, el tipo de 
modulación y la velocidad de pico. Indica también si soporta MIMO. Compara estos 
características con los valores obtenidos durante el proceso de descarga.   

Solución:  

En este caso tenemos un terminal con una UE category de 24.Por lo tanto, haciendo 
uso del documento adjunto vamos a proceder a describir el resultado.  

 

Figura 8. Tabla del documento adjunto 

 

En este caso particular pertenece a la release 8 con un máximo número de códigos 
soportados de 15.  
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Si miramos en los parámetros vemos que la media de códigos es 12 por lo tanto no 
supera el máximo número de códigos establecido para esta categoría.  
También podemos observar como la modulación teórica máxima  para emplear es una 
64-QAM y lo corroboramos en la imagen de arriba dónde dice que el soporte de la 
celda es cuya modulación. Durante mi test el 100% del tiempo se ha empleado la 
16QAM y no la máxima.   

 

Figura 10. % de la modulación durante el job 

   

Esto verifica que no obtenemos (ni de lejos) la mayor tasa de descarga que nos marca 
la categoría 24 que es de 42.2 Mbit/s que en nuestro análisis anterior hemos llegado a 
tener un pico máximo de 9.3 Mbit/s.  

Aquí el alumno también puede poner teoría sobre las celdas y factores de carga 
relacionándolo con las velocidades. También se tiene que tener en cuenta la nota del 
documento debajo la tabla donde expresa: 

“Estas velocidades son las teóricas alcanzables pero las reales netas serán inferiores 
debido a sobrecarga de señalización de protocolos en las capas de aplicaciones.” 

 

4.7.Análisis de capacidades LTE y comparación con UMTS 

 

Ejercicio 24. A continuación realiza una media de la velocidad de PDSCH Throughput 
de los 2 ciclos. Haz la media desde donde empieza a descargar hasta el primer cero 
antes de los consecutivos.  

 

Solución: 

Media del primer ciclo: 7959.80 kbps con un pico de 26487 kbps 

Figura 9. Monitor de códigos y 

modulación 
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Media del segundo ciclo: 15163.81 kbps con un pico de 24509 kbps.  

 

Ejercicio 25. Compara los valores de HTTP throughput obtenidos en LTE con los de 
UMTS. Comenta los resultados.  

 LTE UMTS 

Caudal medio (Mbits/s) 14.19 4.75 

Valor de pico (Mbits/s) 20.927 8.146 

 

Vemos claramente el aumento de velocidad de descarga del LTE al UMTS. Llega a ser 
hasta casi 3 veces más rápido en velocidad y media. 

  

Ejercicio 26. Una vez monitorizado. Indica cual es la canalización frecuencial y 
frecuencia central que está utilizando la transmisión LTE. Comenta también el 
funcionamiento de los procesos de retransmisión (número de retransmisiones) y del 
esquema de modulación y codificación adaptativa. ¿Se está utilizando la transmisión 
MIMO? 

Solución:  

El ancho de banda utilizado durante el test es tanto de UL como DL de 15 MHz con 
una PhyCellId de 371. 

Para saber la frecuencia central se puede buscar o vamos a la página siguiente: 

http://niviuk.free.fr/lte_band.php 

Ahí podemos poner nuestro EARFCN y nos dira su valor en frecuencia y viceversa: 

EARFCN 1321 = 1817.1 MHz. 

EARFCN 19321 = 1722.1 MHz. 

Lo comprobamos también porqué en la page podemos ver que pertenece a la banda 3 
de la  3GPP band. 

 

Figura 11. Captura de la tabla de la web 

 Tenemos dos antenas de tx i la máxima potencia permitida por la UE según el canal 
LTE en que estamos es de 23 dBm. El nivel mínimo requerido de potencia en la celda 
es de -120 dBm.  

Durante las descargas tenemos retransmisiones. Un gran porcentaje se concentran en 
la primera RTx. Su valor no supera el 13% durante el tiempo de descarga. En algún 
momento se hace uso de una segunda RTx pero con un valor de sobrepasa el 3%. 
Finalmente durante la pausa entre ciclos el contador de la tercera RTx se pone al 
100%. Se supone que es la medida para indicar que no se están transmitiendo datos.  

Durante el tiempo de descarga vemos como LTE hace uso de la modulación 
adaptativa. Van variando los porcentajes en qué se está usando cada una de las 
modulaciones vamos a ilustrarlo a continuación: 

Momento de máximo thrhpt: 

http://niviuk.free.fr/lte_band.php
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Figura 12. Máximo throughput máxima modulación 

Vemos como el pico de velocidad obtenido hace uso casi total de la modulación que 
puede llevar más bits como es el caso de la 64QAM. Si nos fijamos en un mínimo de 
velocidad vamos a ver la diferencia de porcentaje entre modulaciones usadas.  
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Figura 13. Mínimo de velocidad durante la descarga 

Si nos vamos al value LTE->PDSCH Info->Transmission Mode podremos apreciar 
como en la descripción nos dice lo siguiente: 

“Downlink MIMO transmission mode” 

Sin embargo si hacemos doble clic sobre él o nos representamos los valores encima 
una tabla aparecen en blanco. Se ha probado en diferentes capturas (ya no la de ésta 
práctica) y siempre se obtiene una tabla de valores en blanco como la siguiente: 
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Figura 14. Tabla de valores de Transmission mode 

Ejercicio 27. Indica los rangos de potencia recibida y calidad (RSRP y RSRQ) 
experimentados durante el proceso de descarga. Indica también el rango de las 
potencias de transmisión por parte del terminal durante el proceso de descarga. 

Solución: 

 

Figura 15. Grafica de RSRP 

Siempre estamos por debajo de -100 dBm pero tampoco bajamos del valor de -110 
dBm.  

 

 

Figura 16. Grafica RSRQ 
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Tenemos una calidad que durante la mayor parte del tiempo está por encima de los -
10 dB con un mínimo sobre los -14 dB y un máximo de -6 dB.  

 

 

Figura 17. Potencia Tx por el terminal 

Durante el proceso de descarga vemos como el Tx power va alternando 
encendiéndose y apagándose. Eso es debido a que no todo el rato el terminal va 
enviando datos UL. En mi caso oscila entre 20 y 22 dBm siendo 21 dBm el valor que 
permanece casi todo el tiempo. 

En la page de NQView no tenemos ningún otro parámetro de UL para visualizar si 
queremos estudiar un poco más vamos a tener que ir a values.  

Si hacemos una gráfica tenemos que ir al value PUSCH Tx Power -> botón secundario 
y add to new line chart.  
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Figura 18. Gráfico de PUSCH Tx Power 

En la gráfica podemos ver claramente los dos ciclos de descarga. Apreciamos como la 
variabilidad de potencia (emitida por el terminal) comentada anteriormente es muy 
poca. 

Solo se puede monitorizar la PUSCH Tx Power para estudiar potencias Tx por el 
terminal. 

Las otras potencias de Tx que NQView puede representar son la Physical Random 

Access Channel (PRACH)Tx Power y la PUCCH Tx Power. Pero no nos interesan 

para esta práctic  
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A.4 Pràctica de màster i full de resultats 
 

 

Estudi de prestacions 

del servei de banda 

ampla mòbil en interiors 

d’edificis 
Exercici pràctic de la caracterització d’un 

edifici del Campus Nord: 
 

La biblioteca BRGF 
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1.  Introducció.  

El sector de la telefonia mòbil està creixent constantment. Els usuaris estan 

permanentment transmetent i rebent dades de la xarxa mòbil. Degut a aquesta 

demanda les companyies ofereixen millors serveis i destinen molts recursos per 

millorar la qualitat final per a l’usuari. Se centren sobretot en incrementar les velocitats 

de càrrega i descàrrega, millorar les zones amb poca cobertura, oferir més capacitats 

d’usuaris simultanis perquè hi tinguin accés, etc.  

Tot i així, els subscriptors poden percebre notables diferències de qualitat de servei 

alhora d’utilitzar la xarxa mòbil en funció d’on estiguin situats. Aquestes diferències 

s’accentuen sobretot en interiors d’edificis. Hi ha variabilitat segons els obstacles i 

parets que s’interposen entre l’emplaçament que dóna servei i el terminal. 

Per aquest motiu es proposa analitzar les prestacions rebudes a l’interior d’un edifici. 

D’aquesta manera es posarà de manifest aquesta variabilitat que s’ha comentat. Per 

poder-ho realitzar es necessiten eines per capturar els paràmetres rebuts, també 

anomenades eines de drive testing, i eines de post-processat de les dades obtingudes. 

Amb aquestes eines en qualsevol lloc i moment podrem fer una espècie de radiografia 

de la xarxa i monitoritzar les prestacions que s’estan rebent. Podrem escollir entre 

caracteritzar una sala petita com tot un campus de grans dimensions i visualitzar què 

està passant amb les diferents tecnologies de la xarxa mòbil actual. 

QualiPoc Android (drive testing) i NQView (post-processat) en són dues que tenim la 

sort de poder disposar d’elles. Aquestes pertanyen a l’empresa SwissQual. És una 

empresa encarregada d’elaborar eines dedicades a l’anàlisi i optimització de les xarxes 

mòbils que ens envolten.  

2. Objectius i coneixements previs. 

L’objectiu principal d’aquesta pràctica és aprendre a fer una caracterització mitjançant 

eines de drive testing de les prestacions d’un servei de comunicacions de banda ampla 

mòbil en un espai interior. En particular la caracterització pretén: 

- Coneixement del comportament en interiors de les tecnologies actuals (UMTS i 

LTE) d’accés a la xarxa mòbil. 

- Aprendre a utilitzar a fons l’eina de drive test QualiPoc i l’eina de post-

processat de mesures NQView. 

- Identificar i interpretar les mesures rellevants per fer la caracterització. 

- Utilitzar mapes d’espais interiors per a la caracterització. 

- Elaborar un informe d’una caracterització completa.  
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Per fer-ho es proposa una guia que s’haurà de seguir perquè posteriorment es pugui 

elaborar un informe amb tot el que es demanarà durant la part pràctica. L’alumne 

s’haurà de llegir prèviament tot el guió proposat per tal de tenir una visió global d’una 

caracterització.  Perquè la pràctica és pugui desenvolupar de manera fluida és 

indispensable que l’estudiant tingui coneixements previs de les eines que haurà de fer 

ús. Aquestes seran el software del terminal mòbil QualiPoc i el software de PC 

NQView. No obstant per representar gràfiques i fer petits càlculs es necessitaran 

puntualment el programes Microsoft Excel i Matlab.    

3. Material per fer la pràctica. 

Les eines utilitzades per a la realització de la caracterització seran: 

 Un terminal mòbil amb els software QualiPoc instal·lat per la captura de 

paràmetres. En el nostre cas es disposa de un Samsung Galaxy SIII. 

 El software de PC NQView per el processat i anàlisi de les dades.  

Per a la realització de la pràctica i l’elaboració del informe s’adjunten els següents 

arxius: 

 Mapes de la biblioteca desglossats per plantes. 

 Scripts de Matlab per a la representació de les gràfiques demanades. 

 

4. Planificació del treball a realitzar 

El temps estimat per a dur a terme la pràctica és de 6 hores, distribuïdes en 2 sessions 

de 3 hores. Posteriorment, el temps dedicat a l’extracció de conclusions i redacció de 

l’informe s’estima en 3-6 hores addicionals. 

Tal i com es pot observar en la figura 1 els passos a seguir durant la caracterització 

són els següents: 

1. Configuració del QualiPoc amb els mapes de l’edifici a estudiar.  

2. Configuració del QualiPoc amb la informació de les estacions base (BTS) que 

donen servei a la zona. S’haurà d’adjuntar el fitxer, tal i com s’explicarà més 

endavant, perquè puguin ser mostrats sobre el mapa. 

3. Captures dels nivells de potència i qualitat amb el QualiPoc.  

4. Creació dels mapes de cobertura amb el NQView.  

5. Decisió i senyalització dels punts de captura. 

6. Realització dels tests de descàrrega en els punts escollits. 

7. Recull de totes les dades  

8. Elaboració d’un informe final. 
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De forma orientativa:  

 L’alumne haurà de tindre uns coneixements previs de les eines que utilitzarà, ja 

que durant la pràctica només es detallaran els passos nous a seguir per a la 

caracterització. 

 Durant la primera sessió l’alumne haurà d’enquadrar els mapes dins del 

QualiPoc i anar a la biblioteca a fer el recorregut per la càrrega de paràmetres. 

A continuació anirà al laboratori per treballar amb NQView. Allà generarà un 

mapa de cobertura amb els paràmetres de potència i qualitat. També hauran 

de decidir les zones on realitzaran els tests de dades. Aquestes instruccions 

correspondrien als 5 primers punts.  

 Durant la segona sessió l’alumne anirà als punts on ha escollit per realitzar les 

descàrregues i executarà els jobs demanats al guió. Finalment anirà al 

laboratori a extreure tots els valors obtinguts (punt 7) per a realitzar un informe 

final de la caracterització (punt 8). 

 

 

Figura 1.  Passos a seguir durant la pràctica 
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5. Pràctica 

5.1. Inserció dels mapes dins del QualiPoc. 

Al tractar-se d’un espai interior el QualiPoc perd la senyal GPS. El terminal no podrà 

associar la mesura que captura al punt geogràfic on ens trobem. Per tant, en aquest 

cas és quan haurem de fer ús de l’opció del QualiPoc Manual location mode (indoor). 

Serà el mateix usuari qui s’haurà de geolocalitzar si vol saber en quin punt hi ha cada 

mesura. Per aquest motiu si es vol realitzar una caracterització d’un espai interior 

primerament s’hauran d’adquirir els mapes de la zona en què es vol treballar. Es 

necessitaran perquè el QualiPoc només disposa de representacions exteriors. Per 

tant, si volem caracteritzar un espai interior, alhora de senyalitzar on ens trobem 

posicionats haurem de tenir inserit dins el terminal un plànol de l’edifici a estudiar.   

Dins del terminal disposarem de les imatges de cada planta de l’edifici que volem 

caracteritzar.  

Per configurar els mapes en el Qualipoc se seguiran els següents passos:  

 

1. Ens situarem dins del monitor “Map” i desplegarem les opcions polsant els 

quadres de opcions.  

2. Clicarem sobre Layers i en l’apartat de Floor plan clicarem el llapis per 

editar.  

3. Se’ns obrirà un menú on possiblement ja hi apareixeran altres edificis. Si 

es vol inserir un edifici de nou clicarem sobre el símbol de + de dalt a la 

dreta i seguidament es mostrarà un mapa d’exteriors que ens servirà de 

referència per ubicar el nou edifici. El mapa pot estar amb satèl·lit o no. 

Clicant la icona del costat de (No floors added) ho podem variar. 

 

 

                          Figura 2.Pantalla per començar a afegir plantes 
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4. Clicarem sobre les opcions  i Add floors. QualiPoc accepta diferents 

tipus de inserció de mapes, com hem vist en la finestra que se’ns ha 

desplegat:  

 

 Seleccionar una imatge des de la            

galeria. Si tenim el mapa en format imatge, 

que pugui reconèixer el mòbil, (.jpg , .png, 

etc.) la podrem seleccionar des de la 

galeria d’imatges. 

 Fer una fotografia utilitzant la 

càmera del mòbil. Cercar alguna 

representació gràfica que es pugui trobar 

dins l’edifici (darrere les portes o en les 

sortides d’emergència) i mitjançant la 

càmera del mateix terminal fer-hi una 

fotografia.  

 Carregar a partir d’una imatge 

guardada dins del terminal. Inserir la 

imatge directament des de un fitxer 

emmagatzemat dins del terminal mòbil.  

 Carregar des d’un arxiu comprimit 

.zip. 

 Carregar des d’un fitxer de resultats 

de QualiPoc. 

 Importar des d’un projecte d’un 

software (que no se’n té accés)  que 

realitza mapes de cobertura.   

 

 

En el nostre cas, utilitzarem Load an image file. Amb l’explorador que 

se’ns ha obert anirem a la carpeta de Maps floors i allà és on tindrem les 

imatges dels nostres mapes. Per seguir un ordre es aconsellable 

començar per la planta 0 i anar ascendint. D’aquesta manera 

l’enquadrament final resultarà més còmode.  

 

5. Se’ns desplegarà una finestra on haurem de decidir a quin nivell ens 

trobem. Aquí indicarem la planta que és. És aconsellable nombrar-la de 

cara a que més endavant no hi hagin confusions. 

  

Figura 3. Opcions per inserir un mapa 
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Figura 4. Finestra de configuració de la planta. 

6. Situa la planta de l’edifici que has afegit  sobre el mapa real que 

proporciona el QualiPoc. Apropa’t a la biblioteca ampliant amb els dos dits 

i encaixa la representació gràfica que has inserit amb el mapa real. Un cop 

el tinguis encaixat selecciona l’opció de bloquejar (amb les eines d’edició 

que es mostren en la figura 6).   

 

Nota: si es vol veure sense el mapa exterior per poder treballar de forma més senzilla 

(si l’únic que ens interessa és l’interior) s’haurà de desclicar la casella de Geo-

referenced  en la pantalla d’edició de plantes, tal com s’il·lustra en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Casella Geo-referenced 
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8. Tornarem a clicar  i afegirem de nou una altre planta.  

9. Amb les eines d’edició haurem d’enquadrar les dues plantes de tal manera 

que quedin una sobre l’altre. 

 
Figura 6.Menú d'eines per enquadrar el mapa 

10. Un cop encaixades les plantes repetirem el mateix procés del pas 6 fins 

acabar de inserir tot l’edifici.  

11. Un cop acabat d’inserir totes les plantes, clicarem a Done  i donarem el 

nom al nostre edifici. A continuació  ens apareixerà al llistat d’edificis. 

12. Finalment tornem a clicar Done i a la finestra de Layers a l’apartat de Floor 

plan podrem escollir l’edifici que acabem d’inserir. 
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Figura 7. Escollir l'edifici que acabem d'inserir 

 

5.2. Càrrega del fitxer dels emplaçaments al QualiPoc. 
 

Mentre tinguem el terminal engegat, el QualiPoc té l’opció de representar els 

emplaçaments que tenim al nostre voltant i mostrar-nos quin és el què ens està donant 

servei en aquell moment.  

Tot i tenir aquesta opció, és l’usuari qui manualment introdueix un fitxer on hi ha 

contingudes les estacions base. Aquest ha hagut d’estar generat prèviament. En el 

nostre cas, un company projectista va crear-los i ara en disposem i podem fer-ne ús. 

Per carregar aquests fitxers el què farem serà situar-nos en el monitor de Map del 

QualiPoc i desplegarem les opcions polsant els quadres de opcions. .  A continuació 

clicarem la opció BTS settings i seleccionarem el fitxer en qüestió que vulguem 

carregar per a cada tecnologia en qüestió.  
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5.3. Captures de nivells de potència/qualitat. 

Un cop carregats els mapes de la biblioteca, anirem a fer l’estudi dels paràmetres que 

rep el nostre terminal. Per realitzar-ho farem servir la modalitat de captura del 

QualiPoc Idle Job. Un Idle job serveix per enregistrar l’activitat i mesures que fa un 

terminal que roman en estat idle (la resta de jobs forcen que el terminal faci alguna 

acció, com per exemple, iniciar una trucada de veu, iniciar una descàrrega de dades, 

etc.). Per tant, podríem dir que té com una funcionalitat d’escàner de la xarxa. 

Prèviament a l’inici de la captura en mode inactiu es pot configurar de tal manera que 

es pugui forçar a la tecnologia que més ens interessa per fer la caracterització. En el 

nostre cas, abans de l’inici de cada job es forçarà la tecnologia que es vol estudiar en 

aquell moment. Per tant, abans de començar un test LTE la forçarem a LTE o en cas 

de UMTS la forçarem a WCDMA. 

Nota: Si estem en un espai interior com hem comentat a l’inici de la pràctica, haurem 

de seleccionar en el submenú de map (clicant on hi ha el punt de mira) Manual 

location mode (indoor) tal i com es veu en la imatge a continuació: 

 

Figura 8. Menú on seleccionar localització manual. 

Un cop fetes les configuracions prèvies del QualiPoc es procedirà a les captures de 

paràmetres de la xarxa mòbil.  
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Per no haver de fer la  caracterització de cada planta i fer l’estudi molt redundant, 

s’escolliran 2 pisos concrets de la biblioteca. Aquests seran les plantes 1 i 3. 

Posteriorment es realitzarà una volta per l’exterior de la biblioteca per tal de poder 

comparar els paràmetres amb els interiors.  

El que es farà serà 1 recorregut de cada tecnologia a cada planta és a dir, per la 

planta 1 un test LTE i un UMTS i per la planta 3 el mateix. D’aquesta manera, farem 

un estudi més fluid i no tant repetiu. No cal dir que per obtenir resultats més 

aproximats a la realitat seria bo repetir les captures. Malgrat tot no es disposarà de 

temps per poder-ho realitzar. 

Recorda que al ser un estudi indoor, el mòbil no pot associar un punt GPS a cada 

mesura. Llavors és quan haurem de referenciar manualment dins del mapa on ens 

trobem en cada moment. Per fer-ho el que farem serà clicar a l’inici del test on ens 

trobem sobre el mapa pressionant un moment sobre el lloc en qüestió. A mesura que 

ens anem desplaçant repetirem el procediment per anar-nos geolocalitzant.  

Durant una caracterització seguirem una metodologia i una ruta en concret mentre 

s’estan capturant els paràmetres. El criteri per fer aquesta caracterització que 

aplicarem als 2 estudis de cada planta serà el següent: 

  Començarem per les escales de la part inferior del mapa.  

 Es capturen manualment  un punt a cada una de les 3 sales diferents (part de 

les escales, entrada i lavabos). 

 En la zona habilitada per les sales d’estudi es capturen 2 punts. 

 Es seleccionen manualment 3 punts al llarg de les 3 parets principals tret de la 

diagonal on en capturem 4. 

 Pel centre de la planta s’intenta capturar 4 punts separats entre ells per acabar 

d’abarcar tota la planta (aquí solen ser diferents perquè podem tenir mobiliari i 

impediments en el camí).  

 

 

Figura 9.  Exemple del recorregut a seguir 
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Nota: en vermell es mostren el punts on nosaltres ens referenciaríem manualment. 

Recorda que és un recorregut de mostra, no sempre podràs seguir-lo al peu de la lletra 

perquè poden haver-hi obstacles i impediments. No afectarà en la caracterització 

general tenir els punts diferents del guió sempre i quan tots els que referenciïs ho 

facis just en el punt on et trobes.     

A continuació amb el que s’ha explicat anteriorment ja podem començar a caracteritzar 

les plantes 1 i 3 de la biblioteca. Iniciarem els tests corresponents a cada nivell que 

vulguem estudiar. 

Un cop realitzades les dues plantes retorna al monitor de Map, clica  i a l’apartat de 

Layers selecciona None. A continuació, com es pot veure en la figura 8, clica la casella 

de localització GPS. Com s’ha comentat anteriorment, realitza un idle job per a cada 

tecnologia del perímetre de la biblioteca, és a dir, una volta forçant a LTE i una 

altre amb UMTS. Com és un estudi d’exteriors el mòbil sí que disposarà de senyal 

GPS. 

Tot i que els paràmetres els estudiarem més endavant amb l’eina del NQView 

comença a prestar-hi atenció. Fixa’t amb els valors de LTE i UMTS. 

 RSRP: “Reference Signal Received Power”. És el valor de la potència rebuda 

pel mòbil en una cel·la LTE. Aquest és un paràmetre central per decidir la cel.la 

a la que està enganxat el terminal (tant quan el terminal està en mode idle com 

en mode connectat).  Es mesura en [dBm]. Típicament en el nostre estudi 

oscil·larà entre el rang de valors de [-120, -70] dBm. 

 RSRQ: “Reference Signal Received Quality”. És l’indicador de la qualitat de 

senyal rebuda. Amb aquesta mesura es tenen les qualitats de senyal de les 

cel·les que tenim al nostre voltant.  Dona suport quan ha de fer un handover 

d’una cel·la a una altra quan el mòbil no té mesures fiables de la RSRP per 

prendre la aquesta decisió. Es mesura en [dB]. Típicament en el nostre estudi 

oscil·larà entre el rang de valors de [-4, -20] dB. 

 CPICH RSCP: “Received Signal Code Power”. És el valor de la potència 

rebuda en el mòbil en canal pilot de UMTS (CPICH). Es mesura en [dBm]. Si es 

vol fer una comparació de tecnologies equivaldria a la RSRP en LTE. 

Típicament en el nostre estudi oscil·larà entre el rang de valors de [-120, -70] 

dBm. Valors similars als de LTE. 

 CPICH Ec/Io: És el rati de l’energia rebuda per chip i el nivell de potència 

interferent mesurada en el canal pilot de UMTS (CPICH). Es mesura en [dB]. El 

nivell de potència interferent inclou la potència rebuda d’altres canals que 

transmeten al voltant  del CPICH, provinents de la mateixa cel·la o de veïnes, i 

també la potència del soroll tèrmic. Típicament en el nostre estudi oscil·larà 

entre el rang de valors de [-4, -20] dB. 

 CId: “Cell Identity”. Cada cel·la i cada sector tenen associats un número per tal 

de poder ser identificats. Aquest és l’identificador de cel·la i el podem trobar 

ambdues tecnologies que estudiem. Com es tenen caracteritzats els 

emplaçaments al voltant del campus fixa’t en el valor que pren aquest 

paràmetre durant els Idle Jobs que vagis fent. Anota’t els principals valors que 
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hagis anat visualitzant ja que més endavant hauràs d’argumentar algunes 

qüestions relacionades amb aquest paràmetre.  

 

Nota: quan georeferenciem un punt manualment, aquest ens diu la informació tal i 

com podem veure en la figura 10. Perquè no molesti alhora d’anar-nos localitzant 

manualment sobre el mapa haurem de treure aquesta informació. Per fer-ho clicarem 

suaument i ràpid en algun punt del mapa. 

 

Figura 10.  Treure la informació del punt. 

Resum 

És important que verifiquis que abans del test el QualiPoc estigui a la planta 

correcte. 

 

Figura 11. Selecció de les plantes 
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 Realitza un test Idle Job a planta 1 de LTE i UMTS. No oblidis de forçar la 

tecnologia prèviament. Segueix la ruta proposada anteriorment. 

 Realitza un test Idle Job a planta 3 de LTE i UMTS. No oblidis de forçar la 

tecnologia prèviament. Intenta seguir la ruta que has seguit en l’anterior planta. 

 Realitza un test Idle Job a l’exterior de LTE i UMTS. No oblidis de forçar la 

tecnologia prèviament. Recorda que en aquesta situació disposes de senyal 

GPS. Segueix el perímetre de la biblioteca. 

 

5.4. Anàlisi dels fitxers amb el NQView. 

Un cop hem capturat el lloc que volem caracteritzar amb el QualiPoc es genera un 

fitxer que s’emmagatzema dins del terminal. Aquest fitxer amb extinció .mf serà el què 

transferirem al PC. Es pot realitzar de diferents maneres, com via cable USB o mail. 

L’extensió .mf només emmagatzema els valors dels paràmetres i no el mapa on ens 

hem anat localitzant.  És molt important que els Idle Jobs en llocs on hem de 

treballar en zones indoor comprimeixis (polsant un segon sobre el fitxer de 

resultats, clicant  i compress)   o t’enviïs el fitxer de resultats via mail. Quan ho 

enviem per mail, el QualiPoc comprimeix amb extensió .sqz i quan ho obrim amb 

NQView podrà carregar-nos el mapa on hem capturat els valors. Si ho 

transferíssim directament amb extensió .mf al carregar el fitxer al PC ens 

apareixeria la ruta en blanc (no carrega el mapa). 

A continuació anirem al laboratori perquè amb el programa NQView extraurem els 

valors dels paràmetres que volem estudiar i elaborarem el mapa de cobertura de les 

plantes que hem capturat.  

Quan carreguem un fitxer dels que hem capturat amb el QualiPoc al software del PC 

NQView no ens hem d’oblidar de clicar la següent icona per començar a treballar. 

 

Figura 12.  Icona a prémer per començar a treballar. 

Els paràmetres més importants que es volen representar seran (explicats 

anteriorment): 

 RSRP i RSRQ per la tecnologia LTE. 

 RSCP i Ec/Io per la tecnologia UMTS. 
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Clicant amb el botó secundari sobre el valor que es vol representar i Add to new Map 

se’ns representarà el valor desitjat. Quan se’ns obri la finestra possiblement no 

apareixerà res. Per poder-ho veure haurem de començar a reproduir el job i al cap 

d’uns segons ens representarà el mapa amb els seus valors.  

Nota: Principalment si hem fet la captura en una zona indoor a la finestra de map del 

NQView ens apareixerà en Map X però si no ens sortís ho hauríem de canviar. 

 

Figura 13.  Localització icona MapX. 

Un fet a tenir en compte alhora de representar gràficament els paràmetres, és de les 

escales amb les seves unitats de mesures corresponents. Això és perquè els valors 

d’escala que proposa el software no són els més ajustats al nostre estudi. Per canviar-

los anirem amb el botó secundari sobre un value del NQView i clicarem sobre l’opció 

edit value shade.  

Nota: Defineix una escala de 5 valors amb uns colors que podrien ser els proposats en 

la figura 14. Mai oblidar-se d’adjuntar l’escala com a llegenda perquè es pugui 

entendre cada un dels valors representats.  

Es demana la realització d’un mapa de cobertura de cada una de les tecnologies 

a cada planta que has recorregut i l’exterior. Fes una captura de cada un. Un 

exemple podria ser el següent: 

 

Figura 14.  Exemple de mapa indoor. 
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Nota: Perquè el mapa quedi més clar no oblidis de treure el drive path/walk path (a la 

part esquerre de les opcions de representació del mapa). D’aquesta manera traiem la 

línia de la trajectòria que hem seguit. 

Finalment hauràs d’acabar representant els següents mapes: 

 Planta 1: RSRP, RSRQ per LTE i  RSCP i Ec/Io per UMTS. 

 Planta 3: RSRP, RSRQ per LTE i RSCP i Ec/Io per UMTS. 

 Exterior: RSRP, RSRQ per LTE i  RSCP i Ec/Io per UMTS. Recorda que en 

aquest cas la captura és exterior. Per tant, has de tenir en compte que ja no 

estàs en la opció Map X com a la figura 13. 

5.5. Zones de captura. 

 

Un cop tenim representats els 4 mapes de cobertura demanats escull i mostra sobre 

els mapes en blanc de la biblioteca, que es proporcionaran en el document adjunt, les 

zones d’interès on realitzar tests de dades. És a dir, senyalitza la zona amb bona 

recepció de potència i qualitat a la planta 1, 3  i exterior i la zona amb més mala 

recepció de potència i qualitat de les plantes esmentades anteriorment.  

Com que només tenim l’estudi de les 2 plantes i l’exterior, decideix quines zones 

serien, per a les dues plantes que falten, les de bona/baixa recepció de potència i 

qualitat per a realitzar-hi les descàrregues. A l’informe, argumenta el perquè has 

escollit aquelles zones a les plantes restants (planta 0 i 2).  

Per argumentar-ho estudia el valor del CId de les tecnologies. L’identificador de cel·la 

ens mostra un número que va lligat directament a una cel·la amb el seu sector 

corresponent. Per tant, sabent el nombre en què estem connectats se sabrà la cel·la 

que ens està donant servei.  

 

Figura 15. Situació dels emplaçaments prop del campus amb els seus CId 
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Nota: el CId al NQView es troba a l’apartat de valors dins als següents submenús.  

 

Figura 16. Valor del CId per a cada tecnologia al NQView 

 

Amb la informació proporcionada sobre la situació dels emplaçaments i els CId has de 

ser capaç d’argumentar per quins motius has escollit les zones de bona/baixa recepció 

de potència i qualitat de les plantes que no has realitzat les captures.    

Pista: fixa’t bé en la distància dels emplaçaments que t’han donat servei a la 

biblioteca.  

5.6. Captura de la velocitat de xarxa.  

A continuació haurem d’anar les zones que hem escollit on realitzar els tests 

descàrrega de dades. Allà es faran els següents jobs seguint les configuracions 

següents: 

  

Tipus de test HTTP Transfer DL 
Tecnologia HSDPA/LTE 

Mida del fitxer 10 MB 
Nom del fitxer 10MB.zip 

Host https://ipv4.download.thinkbroadband.com/ 
Cicles 1 

Realitzacions del test 2  
Taula 1.  Taula de configuracions per als jobs. 

Abans de realitzar cada test de DL força la tecnologia a la que vols utilitzar. Si per 

exemple, vols realitzar un test WCDMA assegura’t que el terminal ja està rebent 

3G/HSPA així com en les configuracions del test també estigui en WCDMA.  
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Ves a les zones d’interès (bona potència i qualitat i baixa potència i qualitat) que 

has escollit en el capítol 5.5. Allà realitza els tests de descàrrega amb les 

configuracions de la taula 1.    

Nota: En la finalització de cada test en el monitor de test o de log del QualiPoc ens 

dirà la velocitat mitja en què s’han descarregat les dades.  

 

Figura 17.  Velocitat HTTP mitja 

Anota-les directament amb la taula a continuació: 

 
DL (Mbps) 

Zona bona Zona dolenta 

1er test 2n test 1er test 2n test 

Planta 0 WCDMA     

LTE     

Planta 1 WCDMA     

LTE     

Planta 2 WCDMA     

LTE     

Planta 3 WCDMA     

LTE     

Exterior WCDMA     

LTE     
Taula 2. Taula per anotar els thpts de descàrrega. 
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Nota: Quan hagis realitzat cada test pren nota del què s’ha capturat anotant l’hora 

exacte. Durant aquesta caracterització generarem i farem ús de molts fitxers. Per 

aquest motiu és important que siguis molt metòdic i ordenat. A continuació posarem un 

exemple de si féssim una captura a les 12:36: 

Test 1,12:36 Planta X, WCDMA/LTE, DL 

 

5.7. Anàlisi de resultats i conclusions. 

Un cop realitzades totes les mesures per fer la caracterització procedirem a analitzar 

els resultats de manera que en puguem extreure una seguit de conclusions.  

Vés al laboratori i amb l’eina NQView exporta en format Excel els valors de cada 

captura que has realitzat. 

En el cas del LTE voldrem la RSRP, la RSRQ i els HTTP throughputs mentre que 

per UMTS la RSCP, Ec/Io i els HTTP throughputs. Recorda que has de clicar  amb 

el botó secundari sobre el valor i Add to a New Table. Si dins del mateix job vols 

exportar 2 o més valors a la mateixa taula per veure’ls simultàniament (p.e RSRP, 

RSRQ i HTTP Throughput), un cop tens afegit un valor a una taula pots clicar amb el 

botó secundari sobre el valor (nou que vulguis mostrar) i Add to an existing Table. 

A continuació per tenir totes les dades i poder treballar sense les eines NQView i 

QualiPoc, haurem d’extreure els valors dels jobs que hem realitzat. 

 Extreu les dades dels Idle Jobs en una taula dels valors RSRP,RSRQ i en 

el cas del UMTS la RSCP, la Ec/Io de cada planta i l’exterior. 

 Extreu el valor del HTTP Throughput junt amb els valors de RSRP i RSRQ 

en el cas de LTE i RSCP i Ec/Io en el cas de UMTS. El HTTP Throughput al 

NQView es troba dins de la finestra de values->Data->HTTP Transfer-

>HTTP Throughput. Per no fer repetitiu el procés, simplement extreu les 

dades d’un dels tests en zona bona i un en zona dolenta de cada planta 

de cada tecnologia, per exemple, per a planta 1 hauràs de tenir 4 Excels, 

un de zona bona, un de zona dolenta per a LTE i un de zona bona i un de 

zona dolenta per a UMTS. 

 

    

 

  

És important que els arxius els vagis nombrant i arxivant en carpetes de manera ordenada. 

Evitarem al màxim confusions o la pèrdua d’informació i podrem treballar de forma més clara. 
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Figura 18.  Exemple de dades exportades del NQView. 

Nota: Tal i com es pot veure el QualiPoc captura molts més valors de potència que no 

pas de throughput. En l’exemple anterior en l’instant 35:01,1 tenim 31106 kbps kbps 

amb una RSRP de -76,9 dBm i RSRQ -9.2 dB. Has de tenir en compte que l’últim 

valor del HTTP throughput de la taula sempre coincideix amb el throughput mig 

(que ja has anotat en la taula 2). No sempre serà l’últim valor de la taula. A vegades el 

QualiPoc pot agafar alguns valors més de potència quan ja ha acabat la descàrrega.  

Un cop extrets tots els valors demanats, en l’últim apartat de l’informe realitza les 

següents preguntes argumentant i fent les reflexions corresponents: 

1. Calcula (amb l’Excel mateix) potència mitja i qualitat mitja rebuda en cada 

planta (1 i 3) i l’exterior per a cada tecnologia. Escriu-les a una taula i 

comenta els resultats que hi veus. A continuació, representa una gràfica la 

potència rebuda pel terminal tant el LTE com UMTS al llarg dels tres nivells que 

has capturat. A l’annex hi ha els scripts per realitzar la gràfica: “pow_floors”. 

2. Dibuixa una gràfica de distribució per a la potència i una per a la qualitat 

rebuda tant en UMTS com en LTE per a cada planta (1 i 3) i exterior. Utilitza 

els mateixos rangs de valors definits en les escales quan has representat el 

mapa en l’apartat 4.4. Comenta els percentatges obtinguts. A l’annex hi ha els 

scripts per realitzar la gràfica: “rsrp_dist” “rsrq_dist” “rscp_dist”  i “ecio_dist”. 

Simplement copia els valors de la taula i insereix-los als vectors de Matlab. 

3. Dibuixa gràfiques de les potències i qualitats rebudes en (LTE/UMTS) en 

funció del throughput. Pren com a valors el throughput mig (últim número de 

la taula que has exportat) i la potència i qualitat mitja. Amb l’Excel mateix pots 

calcular les mitjanes de la potència i qualitat. Per no fer-ho molt redundant, 

agafa el valors zona bona i zona dolenta en cada planta. En total tindràs 10 

punts per a la gràfica de potència LTE, 10 per a la qualitat LTE, 10 per potència 

UMTS i 10 per qualitat UMTS. És a dir: 

 

 Exterior: valors del test HTTP de LTE en zona bona i dolenta. Idem per 

UMTS. 

  



                                           Estudi de prestacions del servei de 
           banda ampla mòbil en interiors d'edificis 

_____________________________________________________________________________ 
168 

 Planta 0: valors del test HTTP de LTE en zona bona i dolenta. Idem per 

UMTS. 

 Planta 1: valors del test HTTP de LTE en zona bona i  dolenta. Idem per 

UMTS. 

 Planta 2: valors del test HTTP de LTE en zona bona i dolenta. Idem per 

UMTS. 

 Planta 3: valors del test HTTP de LTE en zona bona i dolenta. Idem per 

UMTS.  

 

D’aquesta manera tindràs suficients punts per la gràfica. Comenta les 

gràfiques. És el resultat que s’espera? A l’annex hi ha els scripts per realitzar la 

gràfica: “rscp_thpt”,” rsrp_thpt”,” rsrq_thpt” i “ecio_thpt”.  

4. Amb els 2 throughputs obtinguts de cada zona escollida calcula la 

mitjana i representa els throughput mig en funció de cada planta. Comenta 

la  gràfica si és el resultat que s’espera. Els arxius per realitzar les gràfiques 

són “thpt_lte” i “thpt_umts” 

5. Redacta les conclusions que n’has extret de la caracterització. 
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Pròpòsta d’infòrme de l’estudi de prestaciòns 

1. Validació de la inserció del mapa correctament. 

En aquest apartat l’alumne haurà de mostrar al professor com ha inserit el mapa amb 

el terminal mateix. A continuació es mostraran unes captures com a guia pel professor 

per tindre un exemple. 

 

 

Figura 19. Captures de mapes inserits. 

Exemple de les plantes 0 i 1 inserides en el QualiPoc. 
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2. Mapes de cobertura de potència i qualitat. 

A continuació es mostraran mapes per la potència i qualitat de LTE (RSRP/RSRQ) i  

per UMTS (RSCP/Ec/Io). 

Per a la planta 1 en LTE: 

 

Figura 20.  Mapa de la RSRP de la planta 1. 

 

Figura 21. Mapa de la RSRQ de la planta 1. 
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Per a la planta 1 en UMTS: 

 

Figura 22. Mapa de la RSCP de la planta 1. 

 

Figura 23. Mapa de la Ec/Io de la planta 1. 
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Per a planta 3 en LTE: 

 

Figura 24.  Mapa de la RSRP de la planta 3. 

 

Figura 25. Mapa de la RSRQ de la planta 3. 
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Per a la planta 3 en UMTS: 

 

Figura 26. Mapa de la RSCP de la planta 3. 

 

Figura 27. Mapa de la Ec/Io de la planta 3. 
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Per a exterior en LTE: 

 

Figura 28. Mapa de la RSRP exterior 

 

Figura 29. Mapa de la RSRQ exterior 
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Per a exterior en UMTS: 

 

Figura 30. Mapa de la RSCP exterior 

 

Figura 31. Mapa de la Ec/Io exterior 
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3. Zones d’interès. 

Si observem tant els mapes de potència com de qualitat per les dos tecnologies veiem 

que la zona de la paret de l’esquerra és on rebem el nivell més favorable. És per això 

que les zones escollides per realitzar els tests de dades seran les següents. Els punts 

1 signifiquen zona amb bons nivells de potència i qualitat mentre que els 2 són amb 

nivells baixos. 

 

Figura 32. Punts de decisió Planta 1, 3 i exterior. 

Com que en la planta 1 i  3 veiem que les zones amb major i menor nivell són molt 

similars dins l’edifici, en l’extrapolació que es demana quedaria d’aquesta manera: 
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Figura 33.  Punts de decisió Planta 0 i 2. 

L’argumentació que es demana per les plantes que no s’han fet els idle jobs s’explica a 

continuació. La causa de perquè es compleix aquest patró i per això fem una 

extrapolació sense haver obtingut les dades prèviament, es basa en la situació dels 

emplaçaments que tenim al voltant. Si ens fixem en la seva localització quan 

carreguem els fitxers de les BTS pròximes veurem el següent: 

 

Figura 33. Situació dels emplaçaments. 

Per situació geogràfica en la paret de l’esquerre tenim visió directe amb l’emplaçament 

del bruc. Tanmateix, és el site que tenim més aprop. Els lavabos de l’edifici, que serien 

els punts 2 que hem senyalitzat als mapes, són els més allunyats de l’emplaçament 

amb moltes parets i obstacles al seu davant. De fet, el terminal mòbil ja no està 

enganxat a l’emplaçament del bruc sinó al de química. Tot i tenir més bon nivell el de 

Química que el del Bruc en aquell punt en concret, és la zona amb menys bona 

recepció dels paràmetres que estudiem. La causa principal es veu a la imatge, on 

podem observar que hi ha molta més distància respecte a l’emplaçament del bruc.    
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En el nostre cas, la cel·la que ens dona millor potència i qualitat és la 20506900 en 

LTE (corresponent al sector de 120 graus de l’emplaçament del bruc) i les 902, 905 i 

908 en UMTS. Per contra, els llocs amb pitjor recepció de potència i qualitat ens donen 

servei varis sectors de Química, tant el LTE com en UMTS. Fins i tot en alguns casos 

es pot donar que doni servei cel·les que no tenim identificades.  

 

4. Velocitats de xarxa. 

 

En aquest apartat les velocitats mostrarem les velocitats de descàrrega de la xarxa 

que hem obtingut. 

 
DL (Mbps) 

Zona bona Zona dolenta 

1er test 2n test 1er test 2n test 

Planta 0 WCDMA 3.92 4.02 3.32 2.85 

LTE 9.69 5.82 5.12 4.71 

Planta 1 WCDMA 6.38 8.45 2.21 2.32 

LTE 22.67 10.79 7.38 7.01 

Planta 2 WCDMA 4.00 6.86 2.45 1.52 

LTE 8.31 5.01 7.35 10.31 

Planta 3 WCDMA 6.24 6.10 4.69 2.44 

LTE 13.53 14.57 9.19 8.32 

Exterior WCDMA 6.75 7.21 2.51 1.99 

LTE 11.10 14.88 8.38 10.46 

Taula 3. Taula de valors de thpt. 

 

 

5. Anàlisi de resultats i conclusions. 

Si ens mirem els fitxers Excel que hem extret dels Idle jobs obtindrem el següent: 

 LTE UMTS 

RSRP (dBm) RSRQ (dB) RSCP (dBm) Ec/Io (dB) 

Planta 1 -96.92 -9.86 -91.31 -9.83 

Planta 3  -92.23 -9.94 -87.42 -11.25 
Exterior -90.53 -10.83 -81.42 -8.72 

Taula 4.  Taula de potència i qualitat mitja rebuda. 
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Figura 34. Gràfic de la potència mitja rebuda per planta en LTE i UMTS 

Si ens fixem en la taula i el gràfic veiem com la potència rebuda tant en LTE com en 

UMTS creix. Aquest fet és degut a que hi han menys obstacles entre l’emplaçament 

que ens dóna servei i el nostre terminal. L’antena sectorial i el nostre mòbil tenen més 

visió directe mútuament. En el cas de l’exterior, el terminal i l’antena no hi ha la paret 

que es troba en el cas del interior. Per tant la potència mitja rebuda és més elevada.  

Per contra, en la qualitat LTE no s’hi pot veure un patró determinat. Per aquest motiu 

no se’ls hi fa dibuixar una gràfica als estudiants. En UMTS sí que a mesura que anem 

pujant de nivell la qualitat va empitjorant. Això és degut a que el terminal també rep 

millor senyal dels altres emplaçaments. Per tant el nivell d’interferència és molt major. 

En el cas de LTE poden haver passat múltiples factors (com el número d’usuaris que 

tenim al voltant, el número de transmissions simultànies, el volum de tràfic el aquells 

moments, etc.) que faci que el resultat que podríem imaginar (com en UMTS) no hagi 

sorgit.    
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Representem una gràfica de distribució de la potència i qualitat rebuda en cada planta: 

LTE 

  

 

Figura 35. Gràfiques de distribució de la potència i qualitat rebudes en LTE per a cada planta 

UMTS 

  

 

Figura 36. Gràfiques de distribució de la potència i qualitat rebudes en UMTS per a cada planta 

LTE RSRP      UMTS RSCP 

Level 1: Below -115 dBm    Level 1: Below -110 dBm 

Level 2: [-115, -105) dBm    Level 2: [-110, -100) dBm 

Level 3: [-105, -95) dBm    Level 3: [-100, -90) dBm 

Level 4: [-95, -85) dBm    Level 4: [-90, -80) dBm 

Level 5: above -85 dBm    Level 5: above -80 dBm 
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LTE RSRQ i UMTS Ec/Io 

Level 1: Below -20 dB 

Level 2: [-20, -15) dB 

Level 3: [-15, -10) dB 

Level 4: [-10, -5) dB 

Level 5: above -5 dB 

 

Tal i com podem veure a les gràfiques es veu clarament la diferència entre les plantes. 

Parlant en terme de potència rebuda es pot veure com a la planta 3 i a l’exterior els 

rangs més elevats (corresponents a nivells de potència més grans) tenen més 

distribució. Tal i com s’ha explicat anteriorment el terminal mòbil té menys obstacles 

per a la comunicació amb l’emplaçament.  

 

Parlant en termes de qualitat es pot veure com la planta 3 (en UMTS) es veu afectada 

per les interferències d’altres emplaçaments. No es disposa de cap mostra de nivell 5 

(nivell més alt que hem considerat) i la majoria estan concentrades al nivell 3. Per 

contra, les alçades més baixes, com son l’exterior i la planta 1, la distribució de la 

recepció de qualitat està compresa en nivells més elevats. 

 

Throughput mig en funció de la potència mitjana rebuda 

 

Figura 37.  Thpt mig en funció de la potència mitjana rebuda 

Veiem el que a priori és d’esperar. A més bona recepció de potécia més throughput. 

Per tant, ens apareix una línia de tendència ascendent. No obstant, podem observar 

dispersions. A continuació ens fixarem en el paràmetre de la qualitat.  
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Throughput mig en funció de la qualitat mitjana 

 

Figura 38. Thpt mig en funció de la qualitat mitjana rebuda 

En les gràfiques continuem veient que en mitja s’obté un pendent de la línia de 

tendència  ascendent. Tot hi haver-hi dispersió, veiem com hi han varis punts que sí 

que segueixen la tendència (marcats en vermell).  

No és el nostre cas però podria ser que sortís una recta amb tendència negativa. Les 

descàrregues de la xarxa mòbil depenen de molts factors. A continuació se’n exposen 

alguns.    

 

Una hipòtesi perquè l’estudiant ho pugui argumentar és que les cel·les són 

adaptatives, és a dir, ofereixen millor servei als usuaris amb menys nivell de qualitat 

per igualar-se amb els usuaris amb millor recepció. 

Un altre efecte a tenir en compte és el nombre d’usuaris que l’emplaçament està 

donant servei. Malgrat no tenir coneixement dels que estan rebent servei del nostre 

emplaçament, si féssim les captures en hores molt poc poblades s’apreciaria una 

millora substancial del throughput on la qualitat milloraria per l’efecte de no tenir altres 

usuaris al voltant. 

També s’ha de tenir en compte la càrrega de la xarxa en aquell moment. Podria ésser 

que hi hagin diversos colls d’ampolla o que el servidor que ens dona servei vagi més 

carregat que en la descàrrega anterior. Aquest fet ens alteraria ens nostres resultats. 

Per tant no seria d’estranyar que l’alumne en aquestes gràfiques demanades 

anteriorment no veiés el que realment s’espera. Per això s’han exposat aquests factors 

perquè ell mateix sigui capaç d’argumentar-ho.     

Un paràmetre que sí que varia el throughput és el CQI (Channel Quality Indicator). 

Aquest té un índex que depenent de la SNR, SINR (inferències) i SNDR (distorsió), 

escull la modulació, taxes i altres paràmetres importants per la regulació del 

throughput.   



                                           Estudi de prestacions del servei de 
           banda ampla mòbil en interiors d'edificis 

_____________________________________________________________________________ 
183 

Apunt: Durant el projecte s’han fet captures a l’estiu on el campus acostuma a estar 

molt menys poblat i donen nivells superiors de qualitat i throughput.  

Throughput en funció de les diferents plantes 

 

 

Figura 39. Gràfiques del thpt mig en funció de cada planta 

Nota: els punts verds simbolitzen la zona bona de descàrrega i els vermells la dolenta. 

Tal i com es veu a les gràfiques la tendència del throughput és positiva excepte en les 

zones dolentes de UMTS que es manté molt constant.  

El mínim  de LTE a planta 2 pot ser causat pels factors exposats en l’apartat anterior.  

En tot cas al final s’ha de mirar la tendència general de les gràfiques.  

6. Conclusions i valoracions personals. 

 

Aquí l’alumne pot expressar el què ha pogut observar, què ha aprés, els temps que ha 

necessitat per a realitzar cada pas, si hi ha temps necessari per realitzar la pràctica, 

què millorarien, si els hi ha semblat molt repetitiva, etc. D’aquesta manera es podrà 

anar millorant la pràctica i perfilant a la necessitat dels estudiant per tal de que pugui 

adquirir els màxims coneixements possibles.   

 


