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Abstract 

The main objective of this project is to test, in a MATLAB simulation environment 
the physical layer of the Wi-Fi standard named IEEE 802.11p, and then in a laboratory 
environment, test its possibilities by sending and receiving packets using a Red Pitaya. 

To do so, the first thing that had to be done was the research on the standard (when and 
why is it used, its physical and MAC layers characteristics and the differences between it 
and the other existing Wi-Fi standards).  

Secondly, a MATLAB application which simulates the transmission of packets with the 
IEEE 802.11p format had to be done.  

Finally, using the MATLAB code and a Red Pitaya, the IEEE 802.11p packets were sent 
electrically and received by the same Red Pitaya. 

  



 

 2 

Resum 

L'objectiu principal d'aquest projecte és provar, en un entorn de simulació MATLAB, 
la capa física de l'estàndard Wi-Fi denominat IEEE 802.11p, i després, en un entorn de 
laboratori, provar les seves possibilitats enviant i rebent paquets utilitzant Red Pitaya. 

Per fer-ho, el primer que es va haver de fer, va ser la investigació sobre l'estàndard (quan 
i per què es fa servir, les característiques de les seves capes física i MAC i les diferències 
entre aquest i els altres estàndards de Wi-Fi existents). 

En segon lloc, es va desenvolupar una aplicació MATLAB que simula la transmissió de 
paquets amb el format IEEE 802.11p. 

Finalment, usant el codi MATLAB i una Red Pitaya, els paquets IEEE 802.11p van ser 
enviats elèctricament i rebuts pel mateix Red Pitaya.  
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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto es probar, en un entorno de simulación 
MATLAB, la capa física del estándar Wi-Fi denominado IEEE 802.11p, y después, en un 
entorno de laboratorio, probar sus posibilidades enviando y recibiendo paquetes utilizando 
Red Pitaya. 

Para hacerlo, lo primero que se tuvo que hacer fue la investigación sobre el estándar 
(cuándo y por qué se usa, las características de sus capas física y MAC y las diferencias 
entre éste y los otros estándares de Wi-Fi existentes). 

En segundo lugar, se desarrolló una aplicación MATLAB que simula la transmisión de 
paquetes con el formato IEEE 802.11p. 

Finalmente, usando el código MATLAB y una Red Pitaya, los paquetes IEEE 802.11p 
fueron enviados eléctricamente y recibidos por el mismo Red Pitaya.  
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1. Introducció 

La passada dècada ha portat un desenvolupament important en l'àmbit 
d’aplicacions per ITS(1) i s'espera que aquestes portin beneficis de seguretat i comoditat 
(reducció d'accidents fatals, gestió de trànsit o previsió de congestió) usant les 
comunicacions entre vehicles (V2V(2)) i entre vehicle i infraestructura viària (V2I(3)). També 
es coneix a aquestes comunicacions com V2X(4), que s'entén com a comunicació entre 
vehicle i qualsevol cosa. 

A hores d'ara, les aplicacions ITS de seguretat viària compten amb dos possibles 
tecnologies: IEEE(5) 802.11p (la qual ha estat l'elecció principal durant els últims anys) i 
una nova tecnologia que encara està en desenvolupament: LTE(6)-V2X. 

És per aquest motiu que en aquest treball de final de grau s’ha escollit l’estàndard IEEE 
802.11p per ser estudiat [8]. 

Els objectius principals d’aquest treball seran: (1) desenvolupar (o adaptar) exitosament 
una aplicació per realitzar una transmissió simulada, (2) aconseguir que l’aplicació calculi 
correctament l’error de bit, i (3) realitzar una transmissió elèctrica de paquets en format 
IEEE 802.11p utilitzant l’eina Red Pitaya.  

1.1. Mètode i procediment 

 

Aquest projecte s’alimenta d’un anterior treball de final de carrera que s’anomena 

“IEEE 802.11a: Development and test of a SDN Transceiver”, elaborat a la UPC per Pablo 

Marc Barrera Castillo i sota la supervisió de José Antonio Lázaro. El projecte mencionat, 

simula (a través de MATLAB) una comunicació utilitzant paquets Wi-Fi en format IEEE 

802.11a. Des de la creació del paquet en el format corresponent fins a la recepció dels 

mateixos a l’altre banda del canal. 

Seguint doncs el deixant del projecte anterior, aquest projecte elaborarà també una 

aplicació en MATLAB per simular comunicacions però adaptarà aquesta per a l’estàndard 

IEEE 802.11p. A més a més, es realitzarà una petita prova de comunicacions més realistes 

utilitzant un instrument anomenat Red Pitaya per enviar elèctricament els paquets generats 

per l’aplicació i rebre els mateixos a l’entrada del dispositiu, més tard seran processats 

altra vegada amb MATLAB i es calcularà el seu error de bit. 
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2. Estat de l’art: 

 

2.1. Estàndard IEEE 802.11p 

 

IEEE 802.11p és una de les modificacions de IEEE 802.11 més recents amb 
intenció d’incloure accés sense fils als entorns vehiculars ( WAVE(7) ) [1]. Inclou millores en 
la última versió del 802.11 per suportar aplicacions de ITS, com ara intercanvi de dades 
entre vehicles a altes velocitats. El requeriment de ser capaç de enviar dades a velocitats 
de 6, 12, i 24 Mbit/s és obligatori, mentre que les de 9, 18, 36, 48 i 54 Mbit/s són velocitats 
opcionals [5]. 

Aquest estàndard, a l’igual que molts d’altres, utilitza la tècnica de divisió de l’espai 
freqüencial anomenada OFDM(8). El sistema utilitza 52 subportadores, les quals estan 
modulades mitjançant BPSK(9), QPSK(10), 16-QAM(11) i 64-QAM(12). 

2.1.1. Banda freqüencial 

 

L’estàndard 802.11p permet la utilització de la banda de 5.9 GHz (5.850 -5.925) 
GHz amb separacions de canal de 20 MHz, 10 MHz i 5 MHz. Utilitza els mecanismes 
inicialment proporcionats per 802.11 per operar a 5.9 GHz als Estats Units o 5.8 GHz a 
Japó i Europa.  

802.11p opera en 9 canals, cada un d’aquests té una banda de freqüència com la descrita 
a la figura: 

 

Figura 1. Banda freqüencial i distribució de canals de IEEE 802.11p 

Els canals 172 i 184 estan dedicats especialment a seguretat. El primer proveeix solucions 
de seguretat, mentre que el segon juga un paper protector contra la congestió en els altres 
canals. El canal 178 és un canal de control, responsable de controlar la transmissió i 
l’establiment de l’enllaç. Els altres sis canals de servei estan dedicats a comunicacions 
bidireccionals entre diferents tipus d’unitats. De fet, són  4 canals, però els parells de canals 
174,176 i 180,182 es poden combinar per formar un canal de 20 MHz: el canals 175 i 181 
respectivament. Addicionalment, hi ha 5 MHz al començament de la banda (5.85 GHz) que 
s’utilitza coma banda de guàrdia. 

En el 802.11p, l’ample de banda de cada canal es redueix a la meitat respecte de IEEE 
802.11a per tal de complir els requeriments de VANET(13), la qual cosa dóna lloc a un canal 
de 10 MHz d’ample de banda. A més a més, la separació entre subportadores es redueix 
també a la meitat, típicament 0.15625 MHz (en el 802.11a és de 0.3125 MHz). La duració 
del símbol en 802.11p es duplica respecte 802.11a, passa de 4 µs a 8 µs.  

IEEE 802.11p estableix que, de les 64 subportadores totals, 52 seran subportadores útils, 
les quals estan assignades els números que van de -26 fins a 26, d’aquestes, les senyals 
pilot estan col·locades a les subportadores -21, -7, 7 i 21. La resta de subportadores són 
nul·les i estan col·locades al començament (0) i al mig (27 fins 37) de la banda. Aquestes 
es processen mitjançant una IDFT(14) per tal de ser transmeses en el domini temporal 
després d’haver afegit un prefix cíclic. El prefix cíclic s’afegeix al començament de la trama 
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i conté la informació del final de la mateixa, s’utilitza per eliminar la possible interferència 
intersimbòlica que pugui haver causat el símbol anterior. A més a més, permet que la 
convolució lineal de un canal multicamí selectiu en freqüència sigui modelat amb una 
convolució circular la qual es transforma al domini freqüencial utilitzant una DFT(15). 
Després, al receptor, el prefix cíclic es desadjunta abans de desmodular la senyal [2]. 

2.1.2. Capa física 

 

La capa física s’encarrega de les especificacions de hardware, la conversió de bits, 
codificació de la senyal i format de dades. La capa física de 802.11p és molt similar a la 
de 802.11a. Està formada per dues subcapes tal i com es mostra a la figura: 

 

Figura 2. Pila Protocol WAVE i sub capes de PHY 

La primera és la Physical Layer Convergence Protocol la qual és responsable de 
comunicar-se amb la capa MAC i també transforma els PPDU(16) que arriben de la capa 
MAC per tal de formar una trama OFDM. La segona subcapa és la Physical Medium 
Access, la qual és la interfície de la transmissió física com ara els radio canals o enllaços 
de fibra. La seva feina és la de codificar les dades i dur a terme la modulació. 

2.1.2.1.  Estructura de la trama PPDU 

 

La trama es composa d’un camp de preàmbul, d’un camp de senyal i d’un camp de 
dades. El camp de preàmbul marca el començament de la trama física i s’utilitza per 
seleccionar l’antena apropiada i per corregir els offsets de temps i freqüència. Un preàmbul 
s’utilitza per ensenyar al VCO(17) del receptor el clock de la senyal que arriba per tal que el 
clock del receptor es sincronitzi amb el de la senyal i per tant aconseguir una bona 
desmodulació i mostreig. També es fan servir símbols d’entrenament incrustats al símbol 
OFDM per tal de realitzar una estimació del canal i correcció d’errors de transmissió. 

 

Figura 3. IEEE 802.11p estructura de trama de capa PHY. 

El canal té un gran efecte sobre les propietats de la senyal, pot fer variar la fase i la 
freqüència de la senyal de manera que pot afectar al procés de desmodulació. Aquests 
efectes són normalment rotacions de la fase, augment de la freqüència Doppler i 
degradació de l’amplitud, això resulta en una SNR(18) molt pobre. Per solucionar-ho, un 
símbol conegut es situa entre les subportadores per tal de veure’s afectat pels efectes del 
canal.  
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Els símbols d’entrenament es transmeten al començament del procés de transmissió, 
mentre que els símbols pilot (exponencials complexes en domini temporal) s’incrusten en 
cada símbol OFDM i estan separats dels símbols d’informació en el domini freqüencial. 
L’estimació de canal utilitzant els símbols d’entrenament és suficient en cas que el canal 
romangui constant durant diferents símbols, però si és un canal amb variació constant, els 
símbols d’entrenament haurien de ser retransmesos freqüentment per tal d’obtenir 
estimacions de canal fiables. 

El camp de preàmbul de IEEE 802.11p està composat per 12 símbols d’entrenament els 
quals estan afegits per proveir una sincronització temporal en recepció i una descripció del 
comportament del canal. Aquest es composa de deu símbols d’entrenament curts (STS(19)) 
i dos símbols d’entrenament llargs (LTS(20)).  

Set de cada deu STS son símbols OFDM curts, els quals són responsables de la detecció 
de senyal, control de guany automàtic i selecció de diversitat. Els altres tres són els 
encarregats de l’offset de freqüència i de la sincronització de temps. Els STS estan 
composats de 12 subportadores: +/- {4, 8, 12, 16, 20, i 24}, el fet que només les línies 
espectrals que són múltiples de 4 tinguin amplitud, comporta una periodicitat de 1.6 µs. 
Els dos LTS s’utilitzen per l’estimació de canal i adquisició de freqüència al receptor, i 
consisteix en 53 subportadores incloent un valor zero a DC. Utilitzant aquest preàmbul, 
tarda 32 µs en entrenar el receptor. La seva missió és essencialment la d’estimar el canal 
de transmissió. 

El camp de senyal s’utilitza per especificar la longitud i la taxa de la informació. Consisteix 
en un símbol OFDM assignat a les 52 subportadores, aquest és un símbol BPSK modulat 
a 6 Mbit/s i codificat amb una taxa de codificació de ½. Està composat per 24 bits dividits 
en 5 subapartats, la taxa, reservat, longitud, paritat i cua. La taxa conté 4 bits d’informació 
sobre la modulació i la taxa de codificació. El camp longitud indica el nombre de Bytes en 
el PSDU(21). El bit número 17 del camp de senyal és una paritat parell pels bits 0-16. La 
cua són 6 bits i estan assignats a 0. S’utilitzen per sincronitzar el descodificador del 
receptor. El camp de dades està pensat per portar totes les dades en símbols OFDM [4]. 

2.1.3. Capa MAC 

 

IEEE 802.11p empra EDCA(22) com a mètode MAC, el qual és una versió millorada 
de la distributed coordination function que s’utilitza en 802.11. EDCA utilitza CSMA(23) amb 
Collision Avoidance (CSMA/CA). Aquest defineix 4 categories d’accés (ACs), cadascuna 
amb els seus propis paràmetres: minimum contention window (CWmin), maximum 
contention window (CWmax), Arbitration Inter-frame Space Number (AIFSN) i 
retransmission limit value. 

Les 4 categories d’accés són Voice-VO, Video-VI, Best Effort-BE i Background-BK, 
cadascuna de les 4 categories té una cua individual en a qual competeixen per la 
transmissió amb els seus propis paràmetres mencionats prèviament. El paràmetre TAIFS 
denota el període de idle després d’un període de ocupació. Aleshores es té que: 

𝑇AIFS  =  AIFSN ×  𝑇𝑆  +  𝑇𝑆𝐼𝐹𝑆 , on TS és la duració del slot i TSIFS és la duració del short 
inter-frame space (SIFS). 

En el mecanisme EDCA, si el canal es detecta com idle en el moment que un paquet arriba 
a la cua d’un AC i es manté d’aquesta manera durant TAIFS, el paquet es transmetrà. D’altra 
banda, si el canal es detecta ocupat, l’estació seguirà a l’espera fins que torni a l’estat idle. 
Quan estigui en estat idle durant TAIFS segons, començarà un procediment de backoff. 
Aleshores, l’estació iniciarà un comptador de backoff amb un valor inicial seleccionat 
aleatòriament d’entre els valors de l’interval [0, W], on W = Wmin. Si en el període de backoff 
el canal torna a estar ocupat, el procediment quedarà congelat al valor d’aquell punt. 
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Després que el canal torni a estat idle i es mantingui durant TAIFS, el procediment de backoff 
es reprendrà. Si el canal es detecta idle en un slot, el comptador de backoff es reduirà d’un 
en un, quan aquest arribi a 0, el paquet s’enviarà. Si l’estació no rep un ACK(24) en un 
temps concret, el paquet serà retransmès. En cada retransmissió, el valor de W es doblarà 
i s’iniciarà un nou procés de backoff. Un cop el valor de W arribi a valdre CWmax, es quedarà 
en aquest. Si el valor màxim de retransmissions és assolit, W es restaurarà a CWmin i 
s’iniciarà un nou comptador backoff. Si la transmissió és exitosa, el valor de W es reinicia 
a CWmin i comença un nou procediment de backoff. Si la cua del AC està buida i el 
comptador de backoff arriba a 0, la cua del AC s’esperarà a rebre un altre paquet. 

En cas que hi hagi múltiples cues AC, es produirà una col·lisió interna si més d’una cua 
AC té paquets per transmetre al mateix moment. Si això passa, l’estació concedirà la 
transmissió a la cua AC amb prioritat més alta. Mentrestant, permetrà a les cues AC amb 
prioritats més baixes, fer un backoff i aleshores transmetre [3]. 

2.2. Creació format 802.11p 

 

Per començar la creació d’un paquet en MATLAB amb format 802.11p no n’hi ha 
prou amb tenir clar com funciona i l’estructura d’aquest, sinó que s’ha de realitzar una 
recerca per determinar la manera de portar-lo a MATLAB. 

Mathworks disposa d’una documentació molt extensa i de pàgines de suport detallades 
per a cada Toolbox. Visitant doncs aquestes pàgines, se’n pot extreure molta informació 
per a la creació d’un paquet amb el format desitjat [7]. 

Primer de tot, la documentació informa que segons l’estàndard IEEE que es vulgui 
implementar, s’haurà d’escollir un format de vector de transmissió o un altre. En el cas 
d’aquest projecte s’estudiarà l’estàndard IEEE 802.11p, per tant es farà servir un vector de 
transmissió del tipus Non-High Throughput (Non-HT) com s’observa a la següent figura. 

 

Taula 1. Vector de transmissió, format de modulació i ample de banda segons estàndard.. 

Segons informa la figura, aquest format de vector comporta que el paquet serà transmès 
amb un format de modulació OFDM en el qual tindrà amples de banda de canal de 5 i 10 
MHz. Això es consistent amb la informació prèviament explicada, ja que a més dels canals 
de 10 MHz, també es disposa de un canal de 5 MHz al començament de la banda. 
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2.2.1. Estructura del vector Non-HT 

 

En aquest apartat s’estudiarà l’estructura del vector Non-HT sobre el qual es 
treballarà amb a l’aplicació, i es comprovarà que efectivament coincideix amb la informació 
prèvia de l’estàndard IEEE 802.11p. 

L’estructura d’un vector Non-HT es composa d’un camp de preàmbuls i un camp de dades. 
Al camp de preàmbuls en conté tres de diferents: L-STF(22), L-LTF(23) i L-SIG(24). 

 

Figura 4. Estructura d’un vector Non-HT. 

2.2.1.1. L-STF 

 

Aquest preàmbul es defineix com a Legacy Short Training Field i s’utilitza per 
detectar l’inici del paquet o per a correccions de freqüència. Aquest utilitza 12 de les 52 
subportadores disponibles.  

2.2.1.2. L-LTF 

 

L-LTF es defineix com a Legacy Long Training Field i aquest es composa per un 
prefix cíclic (consisteix en la segona meitat de un símbol d’entrenament) i per dos símbols 
d’entrenament idèntics (C1 i C2). 

 

Figura 5. Estructura del camp L-LTF. 

S’utilitza per realitzar una funció d’estimació del canal, estimació d’offset de freqüència i 
estimació de l’offset de sincronització dels símbols. 
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2.2.1.3. L-SIG 

 

L-SIG és l’últim preàmbul del paquet, aquest consta de 24 bits els quals contemplen 
la informació de la modulació i taxa de modulació, la longitud del paquet, la paritat i la cua. 

 

Figura 6. Estructura del camp L-SIG. 

Es pot observar que el bit número 4 esta reservat i els sis bits de la cua s’assignen tots a 
un valor 0. 

Cal afegir que aquest format de vector Non-HT és comú per a diversos estàndards de 
IEEE. 

2.2.1.4.  Camp de dades 

 

El camp de dades del vector Non-HT consta de quatre parts diferents: 16 bits de 
servei, des de 1 fins a 4095 bytes de dades (PSDU(28)), 6 bits de cua i, finalment, una 
quantitat variable de bits per assegurar que el camp de dades conté una quantitat entera 
de símbols. 

 

Figura 7. Estructura del camp de dades. 
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3. Desenvolupament del projecte:  

 

En aquest capítol s’explicarà de manera detallada el desenvolupament del projecte 
en qüestió. Tanmateix, es començarà amb un llistat de les eines emprades i la seva 
corresponent breu explicació. Seguidament, es detallaran pas per pas les tasques que 
s’han dut a terme per arribar a la conclusió del projecte.  

3.1. Eines utilitzades 

 

En aquesta secció s’explicaran les eines que s’han utilitzat durant el transcurs del 
projecte i per a que s’han fet servir. 

3.1.1. MATLAB i WLAN System Toolbox 

 

MATLAB és un entorn de computació numèrica amb llenguatge de programació 
propi. Va ser el programa escollit per dur a terme tant les simulacions de comunicacions 
punt a punt com la creació, processament dels paquets i computació de paràmetres com 
l’error de bit. 

MATLAB ha sigut l’entorn escollit ja que és conegut per disposar de diverses “caixes 
d’eines” (toolbox) com ara la que s’ha fet servir en aquest projecte: WLAN System Toolbox. 
Aquesta toolbox facilita funcions per simular, analitzar i testejar la capa física dels sistemes 
de comunicació WLAN (xarxes sense fils d’àrea local). Proporciona la possibilitat de 
configurar la capa física de la forma d’ona de l’estàndard IEEE 802.11p d’entre altres. Més 
enllà de les funcions que inclou aquest paquet, gran part de la seva utilitat recau en el fet 
que la documentació (a la qual s’hi pot accedir fàcilment a través de la web oficial de 
MathWorks) del mateix és excel·lent, ofereix explicacions per cada funció i exemples de 
comunicacions perfectament detallats [6]. 

3.1.2. CALCULA 

 

CALCULA és un servidor de càlcul compartit web creat per l’aportació de servidors 
de càlcul dels diversos grups de recerca del TSC que s’utilitza per executar processos que 
requereixen un nombre elevat de memòria. El motiu pel qual es va fer servir aquest 
servidor al projecte va ser perquè a l’hora de realitzar les simulacions, per treure resultats 
significatius o coherents, es necessitava simular una comunicació amb una quantitat molt 
elevada de paquets (aproximadament entre 2000 i 5000). Una simulació tan gran no es 
pot dur a terme en un ordinador normal i corrent, per tant es va decidir crear un codi més 
compacte amb la intenció que la simulació es dugués a terme amb l’execució d’un sol 
script. 
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3.1.3. Red Pitaya 

 

Red Pitaya és una eina de baix cost alternativa a diversos instruments de mesura 
de laboratori. Disposa de dues entrades i dues sortides RF de 125 MS/s, 50 MHz d’ample 
de banda amb 3 dB d’atenuació en aquesta i DAC i ADC de 14 bits [10]. Es pot connectar 
a l’ordinador a través de Wi-Fi o bé a través d’un cable Ethernet i el dispositiu de 
emmagatzematge es una targeta Micro-SD. 

 

 

Figura 8. Fotografia d’una Red Pitaya. 

Entre les seves funcionalitats hi trobem la de oscil·loscopi, analitzador d’espectres o 
generador de senyals. Ofereix la possibilitat d’enviar senyals elèctricament a través de les 
seves sortides i de rebre’n a través de les seves entrades. En el cas d’aquest projecte, va 
ser aquesta la utilitat que se li va donar, mitjançant un script escrit en Phyton que la pròpia 
Red Pitaya pot executar. 

3.2. Documentació 

 

La primera part del projecte és la de simulació de comunicacions en un entorn 
MATLAB, tot i això, abans de res s’ha de dur a terme una recerca d’informació sobre el 
tema a tractar. En aquest cas la primera recerca va ser de documentació respecte 
l’estàndard de WI-Fi sobre el qual tractarà aquest projecte, és a dir, l’ IEEE 802.11p. Per 
tenir una font totalment fiable, a l’hora de buscar informació es va acudir al portal IEEE 
Xplore, el qual recull tant aquest com altres estàndards tècnics [1] & [4]. 

Després, com que aquest projecte no requereix començar una aplicació a cegues, sinó 
que s’alimenta d’un treball anterior sobre l’estàndard Wi-Fi IEEE 802.11a, el següent pas 
va ser el de demanar el codi d’aquesta anterior aplicació al seu autor Pablo Marc Barrera. 
Un cop demanat, la comprensió completa de la totalitat de l’aplicació no és trivial, així 
doncs, és necessari un període per entendre’l i per adaptar-lo a l’estàndard IEEE 802.11p. 

  



 

 20 

3.3. Desenvolupament de l’aplicació MATLAB  

 

Com ja s’ha explicat, l’aplicació segueix el guió que va marcar l’aplicació prèvia 
enfocada a l’estàndard 802.11a. Aquesta està organitzada de la següent manera: funcions 
(function_X) i finestres (window_X). A continuació, per entendre millor el funcionament de 
l’aplicació, es mostra un breu esquema explicatiu. Després, s’explicarà per a què s’utilitzen 
cada una de les finestres i funcions per ordre d’execució. 

 

 

Figura 9. Esquema de l’estructura de l’aplicació. 

3.3.1. Funcions function_X 

 

Aquest tipus de funcions s’utilitzen com a funcions auxiliars i s’encarreguen de 
realitzar un paper polivalent dins de l’aplicació, el més habitual es el de tractament de la 
senyal. A continuació es descriurà cada una d’elles.  

3.3.1.1. Funció main( ) 

 

Aquesta funció té un propòsit molt senzill i és el de tancar totes les finestres que 
estiguin obertes a MATLAB, esborrar totes les variables del workspace i cridar la finestra 
window_Start per iniciar l’aplicació. 

3.3.1.2. Funció function_initializeParameters( ) 

 

Aquesta funció s’encarrega d’inicialitzar els paràmetres significatius per l’inici de la 
simulació. Assigna els valors propis de l’estàndard a les variables que seran utilitzades 
com ara bé l’ample de banda del canal, la taxa de codificació o la modulació. Molts 
d’aquests paràmetres podran ser personalitzats més tard per l’usuari que iniciï l’aplicació. 

La funció emmagatzema les variables al workspace de MATLAB utilitzant la funció interna 
assignin( ). Després, crida a la finestra window_parametersP per a que s’executi. 
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3.3.1.3. Funció function_standardP(CBW,MCS,PSDULength,NumPackets,IdleTime) 

 

Aquesta funció es crida des de la finestra window_parametersP i s’encarrega de la 
creació del paquet en el format 802.11p. Assigna els valors personalitzables escollits per 
l’usuari (que se li passen per paràmetre) durant l’execució de window_parametersP. El 
paràmetre CBW és l’ample de banda del canal, MCS és el paràmetre que va del MCS0 
fins MCS7 i indica la modulació i taxa de codificació, PSDULength és la longitud del paquet 
en Bytes, NumPackets és el nombre de paquets i finalment IdleTime és el temps entre 
paquets en segons. Per tal de crear el paquet en el format adequat, s’ha de fer ús de la 
toolbox WLAN System Toolbox explicada a l’apartat 3.1.1. Es crea un objecte anomenat 
wlanNonHT, això significa que aquest és Non High Throughput (informació més detallada 
a l’apartat 2.2.). Es creen els símbols de referència depenent de la modulació escollida, es 
crea un nombre de paquets (amb bits aleatoris) a voluntat amb el nombre de bits per 
paquet que es necessiti. A partir d’aquests es genera la forma d’ona corresponent a 
l’estàndard utilitzant la funció wlanWaveformGenerator( ), la qual està inclosa dins de 
WLAN System Toolbox i se li passa com a paràmetres els paquets amb bits aleatoris que 
s’han creat amb anterioritat, l’objecte wlanNonHT i opcionalment el temps d’espera entre 
paquets. 

3.3.1.4. Funció function_channel(SampleRate, DopplerShift, 
𝑬𝒃

𝑵𝟎
) 

 

Aquesta funció es crida des de la finestra window_ChannelProperties i el seu 
objectiu és el de crear un canal pel qual passi la senyal i la distorsioni. Per crear-lo, cal 
acudir a la llibreria interna de MATLAB, on hi ha el paquet “comm”. Aquest ofereix una 
varietat de canals simulats diferents, en el cas d’aquesta simulació, s’escull l’anomenat 
“hiperlan2E”, el qual es defineix com un gran espai obert amb propagació NLOS (Non Line 
of Sight), aplicable per a l'operació de vehicles a l'aire lliure [6].  

Com que el primer canal serveix per simular un entorn vehicular, s’ha de dur a terme la 
creació d’un segon canal, perquè aquest faci l’aportació de soroll AWGN. Utilitzant també 
el paquet “comm”, es crea el segon canal pel qual també s’hi transmet la senyal. Després 
que la senyal hagi passat per ambdós canals, es crea un nou vector amb la senyal filtrada 
i es retorna. 

3.3.1.5. Funció function_RX( ) 

 

Aquesta funció es crida, altre cop, des de la finestra window_ChannelProperties i 
és l’encarregada de processar la senyal. Una vegada es té la senyal rebuda, és a dir, la 
senyal que ha passat pel canal, es crida a aquesta funció per extreure’n la informació útil. 
Com ja s’ha vist a l’estat de l’art, l’estructura del paquet consta de 3 preàmbuls i del camp 
de dades. El primer pas doncs, serà el de extreure el primer preàmbul, anomenat L-STF. , 
Per fer-ho, cal trobar el índex on comença i acaba cada preàmbul per tal d’aïllar-lo de la 
resta del paquet. El mateix es farà amb el segon preàmbul L-LTF, del qual se n’extreu una 
estimació del canal i amb el tercer, que s’anomena L-SIG. Un cop s’han acabat d’extreure 
els preàmbuls, només queda fer el mateix amb les dades. Fent servir la funció 
wlanNonHTDataRecover( ) de WLAN System Toolbox, podem extreure els símbols 
equalitzats i els bits rebuts. Finalment, a partir dels bits rebuts i dels enviats, es fa la 
computació de l’error de bit  i es mostra a la pantalla de comanes del MATLAB. 
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3.3.1.6. Funció function_showBER( ) 

 

Aquesta és la última funció i es crida des de la finestra window_Graphics2. El seu 
objectiu és el de representar una comparació entre la BER(29) teòrica contra la BER 

obtinguda mitjançant la simulació donats uns certs valors de 
Eb

N0
. La seva implementació és 

relativament senzilla ja que existeix una funció de MATLAB que pot calcular la BER teòrica 

si se li passa per paràmetre el valor de la 
Eb

N0
, la modulació i el nombre de bits per símbol. 

Per calcular la BER simulada, n’hi haurà prou amb executar function_Channel( ) i  

function_RX( ) per a cada 
Eb

N0
 que es desitgi (en el cas d’aquesta aplicació, s’ha escollit 

simular-ho pels valors 0,2,4,6,8,10 i 12 dB). Després es fa un plot de les dues arrays, de 
la teòrica i de la simulada superposades per fer una comparació gràfica. Malgrat la funció 
està implementada i operativa, les gràfiques que proporciona no són fiables a causa que 
la quantitat de bits que s’envien no és suficient. Un exemple d’aquesta simulació es troba 
a l’apartat de resultats, més concretament a la figura 48. 

3.3.2. Finestres window_X 

 

Aquestes funcions o finestres són les interfícies gràfiques o figures de l’aplicació. 
Serveixen per dur a terme la interacció amb l’usuari, aquest podrà introduir valors diversos 
valors a diferents variables dins de l’aplicació. D’aquesta manera, podrà observar de quina 
manera canvien els resultats, ja sigui la constel·lació, el diagrama d’ull o paràmetres com 
l’error de bit. 

3.3.2.1. Finestra window_Start 

 

Aquesta finestra es crida des de la funció main( ) i tan sols serveix per donar la 
benvinguda a l’aplicació. 

 

Figura 10. window_Start. 
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3.3.2.2. Finestra window_parametersP 

 

Aquesta finestra mostra els diferents paràmetres personalitzables de l’estàndard 
així com els que no podran ser modificats: ha de ser per força una transmissió de símbols 
OFDM, l’ample de banda del canal sempre ha de ser 10 MHz a l’estàndard IEEE 802.11p 
de la mateixa manera que només hi haurà una antena transmissora. Els paràmetres que 
sí que poden ser modificats són quatre. La MCS (Modulation and Coding Scheme), que 
és un paràmetre que pot variar el valor des de 0 fins a 7. Depenent del valor, canviarà la 
taxa de codificació i la modulació. El nombre de paquets, a mesura que el nombre 
augmenti, més fiable serà la simulació i la BER generada. El temps mort entre paquets 
(idle time) és el temps que el canal estarà desocupat entre l’enviament d’un paquet i del 
següent.  

Finalment la longitud del paquet, la qual ha de ser un enter entre 1 i 4095 Bytes. Aquest 
últim paràmetre té la particularitat que si la codificació escollida té 6 bits per símbol, la 
transmissió fallarà si la longitud del paquet no és múltiple de sis. 

Un cop es prem el botó “OK”, s’executa la funció function_standardP i, quan acaba, la 
finestra window_Graphics1. 

 

Figura 11. window_parametersP. 

3.3.2.3. Finestra window_Graphics1 

 

Aquesta finestra es crida un cop s’ha executat la funció function_standardP. Això 
vol dir que els valors que l’usuari ha escollit per a la transmissió ja han sigut guardats en 
les seves respectives variables. Window_Graphics1, s’encarrega de mostrar gràficament 
a l’usuari les característiques d’aquesta transmissió.  

Per començar, es poden observar dues gràfiques, a la primera es mostra la part real de 
les mostres dels paquets transmesos i entremig, l’idle time que s’ha triat, a la segona s’hi 
veu la part imaginària.  
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Figura 12. window_Graphics1. 

A més a més, prement sobre el botó constellation es pot veure la constel·lació de la 
transmissió (la qual es mostrarà a la figura 16), el botó Eye Diagram ens permet veure el 
diagrama d’ull (per exemple, la figura 18) i, finalment, podem fer el mateix sobre el botó 
Spectrum per a que apareixi l’espectre de la senyal (com ara la figura 20). 

 

3.3.2.4. Finestra window_channelProperties 

 

Aquesta finestra es crida en el moment de prémer el botó “OK” de 
window_Graphics1. Té l’objectiu mostrar els paràmetres significatius del canal i dóna 
l’oportunitat de personalitzar els valors d’aquests. Els valors escollits faran canviar la 
senyal a la sortida del canal. Els paràmetres personalitzables són els que es mostren a la 
figura. 

 

Figura 13. window_channelProperties. 
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3.3.2.5. Finestra window_Graphics2 

 

Aquesta és l’última finestra de l’aplicació, en ella s’hi mostren diverses 
característiques tant del transmissor del programa com del receptor. Pel que fa al 
transmissor, les característiques que es mostren són les de la senyal abans de passar pel 
canar, és a dir, les mateixes que ja s’han vist a window_Graphics1 (apartat 3.3.2.3). A la 
part del receptor, s’observen els efectes que el canal té sobre la senyal transmesa. Més 
enllà de la constel·lació (com la de la figura 17), el diagrama d’ull (figura 19) o l’espectre 
de la senyal (figura 21), també es mostra el valor de l’error de bit o BER de la transmissió 
en qüestió. A l’apartat de resultats es mostrarà la comparativa de les gràfiques obtingudes 
en recepció contra les que s’obtenen en transmissió. 

 
 

Figura 14. window_Graphics2 

3.4. Transmissió utilitzant Red Pitaya 

 

Després d’haver comprovat que l’aplicació MATLAB funciona efectivament com 
s’esperava, es procedeix a fer un experiment més pràctic: realitzar una transmissió 
emprant MATLAB per fer la creació dels paquets 802.11p i Red Pitaya per transmetre i 
rebre els mateixos.  

Primer de tot, caldrà aprendre com funciona l’aparell i les seves especificacions. Per a això, 
va ser clau l’ajuda d’un estudiant de màster d’electrònica realitzant el seu TFM al laboratori: 
Marco Scalabroni. En Marco feia mesos que treballava utilitzant Red Pitaya i va ser de 
gran utilitat per a aprendre.  

Un cop entès el funcionament de l’instrument, es pot començar a preparar la transmissió. 
Red Pitaya és un instrument d’un cost relativament baix i té algunes prestacions limitades, 
una d’elles és la quantitat d’informació que es pot enviar. En concret, el valor de mostres 

totals que permet enviar, és de 214 (tot i que per poder extreure les dades correctament, 

s’haurà d’enviar un màxim de 213 mostres).  
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Per això, per dur a terme aquesta transmissió, és necessari reduir molt el nombre de bits 
de la transmissió respecte de les simulacions anteriors amb MATLAB. A l’apartat de 
resultats es descriurà quina quantitat de bits s’ha decidit transmetre finalment i per què. 

La transmissió en qüestió és de símbols OFDM, la qual cosa vol dir que serà una 
transmissió de símbols complexes. Red Pitaya disposa de dos ports de entrada i de sortida 
(ràpides), per tant es presenten dues possibilitats: la primera és la d’enviar per un canal la 
part real de la transmissió i per l’altre la part imaginària de la mateixa, i en recepció ajuntar 
les dues, l’altra opció consisteix en enviar-ho tot pel mateix canal. A priori es pot pensar 
que la segona opció és impossible, però existeix la possibilitat en el cas que en la 
transmissió s’alterni de real a imaginari a cada mostra de la següent manera: {part real 
mostra 1, part imaginària mostra 1, part real mostra 2, part imaginària mostra 2, etc...}. 
D’aquesta manera es pot realitzar la transmissió utilitzant únicament un canal de 
transmissió. Les dues opcions són viables i estan implementades, però en aquest 
document només es contemplarà la primera pel fet que d’aquesta manera, és possible 
enviar el doble d’informació. 

A continuació es mostra un esquema visual per entendre de manera més senzilla el 
procediment de la comunicació.

 

 

Figura 15. Esquema de la comunicació realitzada. 

3.4.1. Transmissor 

 

La generació dels paquets correrà a càrrec de MATLAB. Es farà creant un script 
(‘Generator2Channels.m’), el qual tindrà com a objectiu principal guardar en format de text 
les parts reals i imaginàries (‘RealTransmitted.txt’ i ‘ImagTransmitted.txt’) de la senyal que 
es voldrà transmetre. A més a més, també es guarda un arxiu .mat el qual emmagatzema 
informació necessària per a la posterior desmodulació de les dades rebudes com ara els 
bits generats. 
Aquests dos arxius, s’introdueixen a la Micro-SD de la Red Pitaya i aleshores es fa córrer 
un codi escrit amb Phyton que s’anomena ‘OFDM2Channels.ipynb‘. Aquest script 
s’executa a la Red Pitaya i té com a objectiu la transmissió elèctrica dels símbols OFDM 
generats per MATLAB des del port de sortida i la recepció dels mateixos al port d’entrada 
de la Red Pitaya. Aquest codi llegeix els arxius corresponents als paquets que es desitgen 
enviar que s’han pujat amb anterioritat, es selecciona els paràmetres de la transmissió 
com: el mode de transmissió, la freqüència, la longitud de les dades, l’amplitud i l’offset. 
Aleshores, el codi executa un reset del generador en ambdós canals i s’inicia tant aquest 
com el trigger (també generat pel propi codi per a cada canal) per donar lloc al primer burst.  
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3.4.2. Receptor  

 

La primera part del receptor consisteix en la recepció al pin d’entrada dels paquets 
enviats prèviament i, a continuació, en la obtenció en dos fitxers per separat, la part real 
de les dades rebudes i la part imaginària d’aquestes (‘RealReceived.txt’ i 
‘ImagReceived.txt’ respectivament) per a poder ser processats amb MATLAB. Aquest 
procés es realitza íntegrament al mateix script que es realitza la transmissió, 

‘OFDM_2Channels.ipynb’. Cada fitxer de text, conté 214 mostres que han estat capturades 
per la Red Pitaya, ara bé, de totes aquestes, s’hauran d’extreure les que en siguin útils de 
la resta.  

Un cop els fitxers han estat guardats amb èxit, aquests són descarregats a un PC propi i 
s’introdueixen a MATLAB. Allà és on està preparat el següent script que es diu 
‘Demod2Channels.m’. Aquest carrega tant les dades enviades (‘RealTransmitted.txt’ i 
‘ImagTransmitted.txt’) com les dades rebudes (‘RealReceived.txt’ i ‘ImagReceived.txt’). 
L’objectiu principal d’aquest script és el de trobar el començament de la senyal rebuda, 
tant per la part real, com per la part imaginària de la mateixa. A més a més d’això, com 
que la freqüència de transmissió és la meitat de la freqüència de recepció, a l’hora de 
capturar les dades, cada mostra del paquet apareixerà per duplicat. Per aquest motiu, 
aquest script també és responsable de fer una decimació de les dades rebudes. Aquesta 
es fa eliminant una de cada dues mostres, en concret, la mostra de menys energia. Més 
enllà d’això, amb la senyal decimada, es decideix fer una correlació creuada entre les 
dades enviades i les dades rebudes, d’aquesta manera, el punt màxim d’aquesta indicarà 
l’inici de les dades rebudes. Una vegada ja s’ha aconseguit trobar l’inici, es podrà retallar 
les dades rebudes per obtenir únicament les mostres que corresponen al paquet desitjat. 

Quan s’han obtingut les dades útils, es crida a la funció ‘RX_2Channels.m’. Aquesta funció 
s’ocuparà d’ajuntar altra vegada la informació corresponent a la part real de la senyal 
rebuda amb la imaginària i, després, de començar a processar les dades. El procediment 
per processar les dades és gairebé idèntic al que es va fer per a l’aplicació en la funció 
‘function_RX( )’ (la qual s’explica amb més detall a l’apartat 3.3.1.5.) . Finalment, aquesta 
funció s’ocuparà de realitzar el càlcul de l’error de bit a partir de la informació corresponent 
als bits de transmissió i els bits rebuts i farà que aquest valor es mostri per pantalla. 
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4. Resultats 

 

En aquest apartat de la memòria s’exposaran els resultats del projecte. Primer de 
tot es procedirà a mostrar els resultats obtinguts de l’aplicació desenvolupada. Aquests es 
dividiran ens dues parts diferents: les simulacions obtingudes per ordinador ordinari (PC 
propi), en les quals es podran veure simulacions de les constel·lacions, diagrames d’ull i 
espectres per a cada modulació i, a més a més, la BER simulada utilitzant l’eina CALCULA, 
en els quals es podrà veure un gràfic comparant l’obtinguda per la simulació i la teòrica 
per cada modulació. Per acabar, es mostrarà el resultat de la transmissió de paquets 
utilitzant la Red Pitaya i es farà una valoració dels resultats obtinguts. 

4.1. Simulacions PC personal 

 

Seguidament, s’exposaran els resultats obtinguts a partir de la simulació utilitzant 
un ordinador normal i corrent. Primer de tot es mostraran els resultats de la simulació 
utilitzant les modulacions de BPSK (MCS 0 i 1), després les de QPSK (MCS 2 i 3), 16QAM 
(MCS 4 i 5) i finalment les de 64QAM (MCS 6 i 7). Més tard, s’observarà què és el que 

passa quan es canvia el valor de la 
Eb

N0
, de quina manera canvien els resultats en recepció. 

4.1.1. Simulacions de variació de modulació 

 

En aquest apartat es comprovarà que l’aplicació pot transmetre i rebre totes les 
modulacions que especifica l’estàndard IEEE 802.11p. Per fer-ho, es simularà la 
transmissió en 4 escenaris diferents: modulació BPSK, QPSK, 16QAM i 64QAM. Per veure 

els resultats de manera més còmoda, el paràmetre 
Eb

N0
  es fixa a 80 dB, més tard aquest 

serà canviat per veure de quina manera afecta a la recepció. Les especificacions dels 
paràmetres de la transmissió es mostren a la taula següent. 

 

Paràmetre Valor 

Nombre de paquets 10 

Temps entre paquets (µs) 750 

Mida del paquet (Bytes) 1200 

Tipus de canal hiperlan2E 

Freqüència de mostreig (MHz) 5 
Eb

N0
 (dB) 80 

 

Taula 2. Paràmetres i valors de la simulació de variació de modulació. 
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4.1.1.1. Modulació BPSK (MCS 0 & 1) 

 

 
Figura 16. Constel·lació BPSK en transmissió 

 
Figura 17. Constel·lació BPSK en recepció 

 
Figura 18. Diagrama d’ull en transmissió  

 

 
Figura 19. Diagrama d’ull en recepció 

 
Figura 20. Espectre de la senyal en transmissió 

 
Figura 21. Espectre de la senyal en recepció 
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4.1.1.2. Modulació QPSK (MCS 2 & 3) 

 

 
Figura 22. Constel·lació QPSK en transmissió 

 
Figura 23. Constel·lació QPSK en recepció 

 
Figura 24. Diagrama d’ull QPSK en transmissió  

 

 
Figura 25. Diagrama d’ull QPSK en recepció 

 
Figura 26. Espectre de la senyal QPSK en transmissió 

 
Figura 27. Espectre de la senyal QPSK en recepció 
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4.1.1.3. Modulació 16QAM (MCS 4 & 5) 

 

 
Figura 28. Constel·lació 16QAM en transmissió 

 
Figura 29. Constel·lació 16QAM en recepció 

 
Figura 30. Diagrama d’ull 16QAM en transmissió  

 

 
Figura 31. Diagrama d’ull 16QAM en recepció 

 
Figura 32. Espectre de la senyal 16QAM en transmissió 

 
Figura 33. Espectre de la senyal 16QAM en recepció 
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4.1.1.4. Modulació 64QAM (MCS 6 & 7) 

 

 
Figura 34. Constel·lació 64QAM en transmissió 

 
Figura 35. Constel·lació 64QAM en recepció 

 
Figura 36. Diagrama d’ull 64QAM en transmissió  

 
Figura 37. Diagrama d’ull 64QAM en recepció 

 
Figura 38. Espectre de la senyal 64QAM en transmissió 

 
Figura 39. Espectre de la senyal 64QAM en recepció 
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Figura 40. Senyal rebuda, BER i nombre d’errors de la transmissió ideal.  

Com s’observa des de la figura 16 a la figura 39, la senyal rebuda s’aprecia amb una 
qualitat molt bona, sense que el soroll hi pugui afectar pràcticament. Tant la constel·lació, 
com el diagrama d’ull s’observen sense cap distorsió. Això, òbviament és degut a que el 

valor de 
Eb

N0
 escollit és 80 dB, la qual cosa vol dir que l’energia de bit és 8 ordres de 

magnitud més alta que la densitat de potència del soroll. Com era d’esperar, l’error de bit 
és nul (tal i com es pot apreciar a la figura 40).  

Per tant, aquest és el resultat que s’esperava obtenir, ja que tan sols es volia comprovar 
que, efectivament, l’aplicació és capaç de transmetre totes les modulacions que defineix 
l’estàndard IEEE 802.11p.  

 

4.1.2. Simulació d’un cas advers 

 
Després d’haver comprovat que es generen i es reben correctament els símbols 

OFDM de l’estàndard IEEE 802.11p, el següent pas més lògic és el de comprovar què 
passarà quan l’energia de bit no superi en escreix la potència del soroll (en el cas anterior, 
era 80 dB més elevada). Així doncs, es procedeix a avaluar l’aplicació canviant el valor del 

paràmetre 
Eb

N0
. Per veure’n una evolució, es simularan dos casos diferents: 

Eb

N0
 = 0 dB, és a 

dir, l’energia de bit és igual que la densitat de potència del soroll i 
Eb

N0
 = 20 dB, on l’energia 

del bit està dos ordres de magnitud per sobre de la densitat de potència del soroll. 
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Es mostraran les constel·lacions i diagrames d’ull d’ambdós casos i, més tard, es farà una 
comparació amb les que s’han obtingut a l’apartat anterior. Per dur a terme aquesta 
simulació, s’escull arbitràriament una modulació 16QAM amb MCS 4. La resta de 
paràmetres romandran constants i es mostren a la següent taula resum. 
 

Paràmetre Valor 

Nombre de paquets 10 

Temps entre paquets (µs) 750 

Mida del paquet (Bytes) 1200 

Tipus de canal hiperlan2E 

Freqüència de mostreig (MHz) 5 
Eb

N0
  (dB) 0 i 20 

Modulació 16QAM 
 

Taula 3. Paràmetres i valors de la simulació d’un cas advers 

4.1.2.1. Transmissió amb 
𝑬𝒃

𝑵𝟎
  = 0 dB 

 

 

 
 

Figura 41. Constel·lació 16QAM rebuda  

 

 
 

 
 

Figura 42. Diagrama d’ull rebut 



 

 35 

 

Figura 43. Senyal rebuda, BER i nombre d’errors de la transmissió amb 
𝐸𝑏

𝑁0
= 0 𝑑𝐵. 

En la aquesta primera part, 
𝐸𝑏

𝑁0
= 0 𝑑𝐵, això vol dir que la senyal transmesa aporta el mateix 

que el soroll a la senyal rebuda. Aleshores, és lògic pensar que a la sortida del canal es 
tindrà una senyal rebuda molt dolenta i que no dóna pràcticament cap tipus d’informació 
sobre la transmesa. En observar les figures 41 i 42, es pot comprovar que la hipòtesi és 
encertada, ja que ni la constel·lació 16QAM ni el diagrama d’ull rebuts, s’aproximen de cap 
manera a les figures 28 i 30. A més a més d’això, també es pot apreciar a la figura 43, com 
l’error de bit es del 50%, això vol dir que la meitat dels bits que arriben es decideixen 
malament. Aquest és el valor màxim que es pot esperar d’un error de bit ja que es tracta 
de una decisió al atzar, i com que els bits poden ser o 1 o 0, la decisió al atzar donarà un 
valor o l’altre amb una probabilitat de 0.5. 

D’aquesta manera, es pot comprovar que tal i com es s’havia previst, un valor de 
𝐸𝑏

𝑁0
 tan 

baix, deteriora per complet la senyal en aquesta aplicació.  
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4.1.2.2. Transmissió amb 
𝐄𝐛

𝐍𝟎
  = 20 dB 

Seguidament, es prova a transmetre modificant el paràmetre a 
𝐸𝑏

𝑁0
= 20 𝑑𝐵, la qual 

ja suposa que la senyal té una energia de bit dos ordres de magnitud per sobre de la 

densitat de potencia del soroll. Així doncs, es pot pensar que la senyal rebuda en aquest 

cas sí que donarà informació sobre la senyal enviada i es podrà diferenciar bé la modulació. 

 

 
 

Figura 44. Constel·lació 16QAM rebuda  

 

 
 

 
 

Figura 45. Diagrama d’ull rebut 

 
 

Figura 46. Senyal rebuda, BER i nombre d’errors de la transmissió amb 
𝐸𝑏

𝑁0
= 20 𝑑𝐵. 
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Efectivament, si observem les figures 44 i 45, es comprova que altra vegada es corrobora 
la hipòtesi inicial i, tot i que la senyal rebuda no és tan nítida com en el cas ideal, és fàcil 
apreciar que es tracta d’una modulació 16QAM. Es podria pensar que el diagrama d’ull té 
una qualitat més baixa del que es podria esperar, però s’ha de tenir en compte que en una 
modulació com la 16 QAM (la qual ja té 4 bits per símbol), qualsevol augment del soroll 
distorsiona notòriament el diagrama d’ull. A més a més, observant la figura 46, s’aprecia 
que l’error de bit és nul. Això vol dir que, per a aquest nombre de bits transmesos (10 
paquets de 1200 Bytes = 96000 bits), no apareixerà cap error, es pot assegurar que com 

a mínim, amb un valor de 
𝐸𝑏

𝑁0
= 20 𝑑𝐵, la BER serà inferior a 1,04 ∗ 10−5.  

Per acabar de resoldre aquest tema, n’hi ha prou d’anar canviant el valor de 
Eb

N0
 i observar 

en quin moment apareixen els primers errors. Fent això, es té que per 
Eb

N0
 ≈ 8 dB , 

comencen a sorgir els primers errors, tal i com es mostra a la següent figura 47. 

 

Figura 47. Senyal rebuda, BER i nombre d’errors de la transmissió amb 
𝐸𝑏

𝑁0
= 8 𝑑𝐵. 
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4.2. Simulacions amb CALCULA 

 

Les simulacions amb un PC ordinari presenten una limitació molt clara i molt 
important: la incapacitat de processar una quantitat molt elevada de bits. Per fer el càlcul 

de l’error de bit, com que aquest pot arribar a ser de l’ordre de 10−6, es necessitaria enviar 

108 bits per a que sigui un càlcul fiable. Un ordinador normal i corrent no disposa de la 
memòria necessària com per enviar una quantitat tant elevada de bits, i per aquest motiu 
es recorre a l’eina CALCULA, la qual s’ha explicat a l’apartat 3.1.2. 

Seguidament, es mostrarà el resultat d’intentar representar mitjançant ordinador propi les 
corbes de BER simulada vs. BER teòrica. Els paràmetres de simulació són els mateixos 

que els de la taula 2, exceptuant el valor de 
Eb

N0
, el qual es varia per fer la representació. 

 

Figura 48. Corbes de BER simulada vs BER teòrica utilitzant PC propi. 

És fàcil adonar-se que no es una corba fiable ja que no segueix de cap manera el resultat 
teòric. 

Utilitzant doncs l’eina CALCULA, es realitzarà un càlcul de l’error de bit obtingut a partir de 
l’aplicació i es compararà amb el que s’obté dels càlculs teòrics. Per fer-ho, es duran a 
terme quatre simulacions diferents, una per a cada modulació. Aquestes consistiran en la 

obtenció de l’error de bit per a diferents valors de 
Eb

N0
 i, seguidament, en la representació a 

través d’una gràfica dels resultats obtinguts. Després, es valoraran els resultats obtinguts. 

Els valors dels paràmetres de transmissió escollits per a dur a terme aquestes simulacions 
es mostren a la taula següent. 

 

Codificació BPSK QPSK 16QAM 64QAM 

Nombre de paquets 500 1000 2000 4000 

Longitud del paquet (Bytes) 4000 4000 4000 4000 

MCS 0 2 4 6 

Temps entre paquets (µs) 7.5 7.5 7.5 7.5 

Freqüència de mostreig (MHz) 10 10 10 10 
 

Taula 4. Paràmetres i valors de les simulacions amb CALCULA. 
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Cal afegir que el valor de la BER es mostra en base logarítmica per facilitar la representació 
i comparació dels resultats. Les gràfiques resultants de la simulació descrita anteriorment 
es mostren a continuació. 

 

Els resultats d’aquestes simulacions es mostren a les figures 49, 50, 51 i 52 i el codi utilitzat 
per a realitzar-les s’adjunta a l’apèndix. La valoració dels resultats obtinguts amb 
CALCULA és molt positiva, es pot observar que les corbes de BER obtingudes amb les 
simulacions s’aproximen molt a les que s’obtenen amb un càlcul teòric. La petita diferència 
que es pot observar entre les corbes, podria ser deguda al fet que les teòriques es calculen 

únicament donat el valor de 
Eb

N0
 i no tenen en compte altres factors distorsionadors com 

podria ser el canal hiperlan2E pel qual es fa passar la senyal simulada. Donats aquests 
factors, es pot dir que és una simulació satisfactòria. 

Es confirma el fet que les corbes de la BER obtingudes amb un PC ordinari no eren bones 
perquè aquest no tenia la suficient capacitat de memòria i processador.  

 

Figura 49. BER teòrica vs. simulada en modulació BPSK 

 

Figura 50. BER teòrica vs. simulada en modulació QPSK 

 

 

 

Figura 51. BER teòrica vs. simulada en modulació 16QAM 

 

 

 

Figura 52. BER teòrica vs. simulada en modulació 64QAM 
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4.3. Transmissió amb Red Pitaya 

 
En aquest apartat, es mostraran els resultats de la simulació realitzada amb Red 

Pitaya. Com ja ’ha explicat al capítol 3, el procediment consisteix en la creació dels paquets 
en el format 802.11p en MATLAB, la transmissió i recepció utilitzant una sola Red Pitaya, 
i el processat i càlcul de l’error de bit altre cop amb MATLAB. 
Red Pitaya ofereix una transmissió amb una freqüència de fins a 125 MSamples/s, malgrat 
això, la transmissió es farà a una freqüència de 62.5 MSamples/s ja que per poder obtenir 
correctament les dades, es necessita complir la condició de Nyquist. A més a més d’això, 
com ja s’ha comentat, Red Pitaya té prestacions limitades pel que fa a la quantitat 
d’informació que es pot enviar. Per aquest motiu, per fer la següent transmissió, tan sols 
es crearà un paquet de 575 Bytes. Amb 575 Bytes per paquet, es generen 8160 mostres 

per a transmetre (és a dir, ≈ 213 = 8192 mostres). Aquest valor és més baix que 213, que 
és el que ens indica a priori el límit de Nyquist.  
Aquests i la resta de paràmetres de la transmissió es mostren a la taula de continuació. 

 
Paràmetres Valors 

Nombre de paquets 1 

Longitud del paquet (Bytes) 575 

Modulació QPSK 

Temps entre paquets (s) 0 

Potència enviada (dBm) 10 

Freqüència de transmissió (MS/s) 62.5 

Freqüència de recepció (MS/s) 125 
 

Taula 5. Paràmetres de la transmissió amb Red Pitaya 

Com s’ha explicat amb anterioritat, per poder aconseguir una comunicació satisfactòria, 
s’ha de poder trobar el punt on la correlació creuada entre la senyal rebuda i la senyal 
transmesa és màxima. Amb això, es pot trobar l’inici de trama i, conseqüentment, la 
obtenció del paquet sencer. Per fer el resultat més visual, s’ha afegit una petit display el 
qual mostra de manera senzilla el valor de l’error de bit de la transmissió. 

 

 

Figura 53. Correlació creuada obtinguda. 

 

 

 

Figura 54. Error de bit de la transmissió. 

 



 

 41 

Per acabar, toca valorar els resultats de la transmissió utilitzant Red Pitaya. Amb la 
transmissió que s’ha explicat anteriorment, s’ha aconseguit transmetre el paquet desitjat a 
través de dos canals i, un cop rebut, mitjançant la correlació creuada, s’ha sigut capaç de 
trobar l’inici de trama, i per tant, realitzar una desmodulació correcta de les dades. 

Com ja s’ha explicat, s’han transmès 575 Bytes d’informació o, equivalentment, 4600 bits. 
Si s’ha obtingut una BER de zero, vol dir que com a mínim, l’error que es pot detectar amb 

la transmissió amb Red Pitaya és de 1/4600, és a dir, 2.17 × 10−4. 

Per tal de seguir experimentant amb les opcions de la Red Pitaya, es proposa de introduir 
una atenuació a la sortida de l’instrument per tal que la potència rebuda se’n vegi afectada. 
D’aquesta manera, i seguint el mateix procediment que s’ha explicat a la prova anterior, 
es podrà detectar en quin moment es comença a veure afectat l’error de bit. 

Els cables que s’utilitzen per connectar la sortida a l’entrada de la Red Pitaya, són cables 
M17/60 – RB142 de Harbour Industries, que si es mira a les especificacions del fabricant 
[9], es pot apreciar que presenten tan sols 0.12 dB de pèrdua per metre. En ser una pèrdua 
tan reduïda, es considera negligible.  

Es van dur a terme 9 mesures diferents, per comprovar en quin moment començava a 
degradar-se la BER. 

Atenuació a la sortida (dB) Valor de la BER 

3 0 

10 0 

15 0 

25 0 

35 0 

40 0 

45 0 

50 0.00875 

55 0.5 

 

Taula 6. Valors de BER per diferents atenuacions. 

S’observa que fins a 50 dB d’atenuació no comencen a aparèixer els primers errors en la 
transmissió. La transmissió és de 4600 bits, si el valor de BER aconseguit és de 0.00875, 
significa que s’han pogut detectar 40 bits erronis. Després, amb 55 dB de pèrdues, s’obté 
un error de bit del 50%, això significa que la meitat dels bits han arribat erròniament. Per 
tant, si s’han enviat 10 dBm de potència, significa que, per tenir una transmissió sense 
errors, és necessari rebre un valor de potència superior a -40 dBm (sempre i quant s’enviïn 
575 Bytes d’informació). També es pot concloure que enviant una potència de -45 dBm, la 
transmissió serà fallida per complet.   

Tot i que Red Pitaya és un instrument de baix cost i que té algunes prestacions una mica 
limitades, la seva utilització ha sigut molt interessant per poder tenir una petita prova de 
unes comunicacions utilitzant l’estàndard sobre el qual gira tot aquest projecte, IEEE 
802.11p.  
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5. Conclusions:  

 
En aquest apartat, es farà una valoració dels resultats obtinguts del projecte, es 

parlarà de possibles línies de desenvolupament en un futur i, a més a més, es farà una 
valoració del treball en conjunt. 
Es començarà valorant si s’han assolit els objectius marcats en la introducció del document. 
El primer objectiu era el de desenvolupar una aplicació MATLAB que fos capaç de simular 
la transmissió de paquets amb l’estàndard IEEE 802.11p. Aquest objectiu ha estat assolit, 
s’ha desenvolupat una aplicació operativa que simula la transmissió, recepció i 
processament de paquets amb el format especificat. És capaç de transmetre i rebre 
correctament tots els formats de modulació que es concreten a l’estàndard, a més a més, 
es podria dir que simula (en certa mesura) un escenari de comunicacions vehiculars ja que 
la simulació fa que els paquets en qüestió travessin un canal que es pot entendre com a 
entorn vehicular. Pel que fa al segon objectiu, es pot dir que també s’ha assolit, ja que 
mitjançant l’entorn CALCULA, s’han aconseguit unes corbes de comparació d’error de bit 
teòric vs. simulat molt satisfactòries.  
Per últim, tot i que s’ha complert complir l’objectiu d’aconseguir una transmissió elèctrica 
de paquets IEEE 802.11p mitjançant la Red Pitaya, ha sigut una transmissió molt limitada 
en termes de quantitat d’informació enviada, i a més a més, únicament s’ha utilitzat una 
Red Pitaya. Com a possibles línies de desenvolupament en un futur, s’obra la possibilitat 
de realitzar la transmissió de paquets d’una Red Pitaya a una altra o bé, una possibilitat 
més ambiciosa és la de realitzar una comunicació òptica mitjançant un làser i una fibra 
òptica i observar els resultats amb un detector per a diferents longituds de fibra. 
També seria una possibilitat molt interessant a estudiar, la d’intentar automatitzar d’alguna 
manera el procés d’enviament per Red Pitaya, ja que a hores d’ara, s’han de crear els 
fitxers a transmetre per MATLAB, aleshores pujar-ho manualment a Red Pitaya per a ésser 
enviats, i aleshores tornar a baixar els fitxers rebuts per processar-los en MATLAB. És un 
procés lent i feixuc si el que es pretén és realitzar experiments que requereixin de una 
quantitat de mesures considerables. 
Pel que fa a la valoració de la totalitat del projecte, penso que ha sigut molt i molt nutritiu 
tant en l’àmbit acadèmic com en el personal. En l’acadèmic no cal dir que he après 
moltíssim de temes que no havia tocat mai (estàndards de Wi-Fi, aplicacions MATLAB, 
etc...) i això m’ha servit per sortir en certa manera de la meva zona de confort. A més a 
més, en l’àmbit personal m’ha servit per aprendre que la planificació, en qualsevol projecte 
d’enginyeria és clau, i que les conseqüències de no planificar bé poden ser desastroses. 
Més enllà d’això, he conegut molts companys i companyes al laboratori que sempre han 
tingut bona fe i paciència per resoldre qualsevol dubte que pogués tenir.  
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Apèndix: 

• Codi de la simulació amb CALCULA 

 

%%SIMULACIÓ CURVA BER PER A MCS0 
clear all 

  
PSDULENGTH = 4000; 
NUMPACKETS = 500; 
MCS = 0; 
i = 1; 

  

for (EBNO = 0:2:10) 

   
%% TRANSMISSOR 

      
    p = wlanNonHTConfig; 
    p.ChannelBandwidth = 'CBW10'; 
    ChanBW = 10000000; 
    p.MCS = MCS; 
    p.PSDULength = PSDULENGTH; 
    p.NumTransmitAntennas = 1; 
    assignin('base','current_wlanNonHTConfig',p); 
    refConst = helperReferenceSymbols(p); 
    assignin('base','current_refConst',refConst); 
    NumPackets = NUMPACKETS; 
    IdleTime = 7.5e-6;             
    psduBits = p.PSDULength*8; 
    assignin('base','current_psduBits',psduBits); 

     
    bitsGen = randi([0 1],psduBits,NumPackets); %Seqüència de bits 
    assignin('base','current_bitsTransmitted',bitsGen); 
    SampleRate = wlanSampleRate(p); 
    assignin('base','current_SampleRate',SampleRate); 
    assignin('base','current_ChannelType','hiperlan2E'); 

          
    % Constel·lació           
    if (p.MCS == 0 || p.MCS == 1) 
        numBPSCS = 1; 
        assignin('base','current_NumBPSCS',numBPSCS); 
    end 
    if(p.MCS == 2 || p.MCS == 3) 
       numBPSCS = 2; 
       assignin('base','current_NumBPSCS',numBPSCS); 
    end 
    if (p.MCS == 4 || p.MCS == 5) 
        numBPSCS = 4; 
        assignin('base','current_NumBPSCS',numBPSCS); 
    end 
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if (p.MCS == 6 || p.MCS == 7) 
        if mod(PSDULength,6) == 0  
               numBPSCS = 6; 
               assignin('base','current_NumBPSCS',numBPSCS); 
        elseif mod(PSDULength,7) == 0  
                   numBPSCS = 6; 
                   assignin('base','current_NumBPSCS',numBPSCS); 
        else  
            numBPSCS = 10; 
            assignin('base','current_NumBPSCS',numBPSCS); 
        end 
    end  

                 
    mappedData = wlanConstellationMap(bitsGen(:,1),numBPSCS); 
    assignin('base','current_mappedData',mappedData);         
    d=0; 
    %Creació de la forma d'ona 802.11p       
    for b=1:NumPackets 
        waveformP = wlanWaveformGenerator(bitsGen(:,b),p,'IdleTime', ... 
            IdleTime); 
        assignin('base','current_waveformP',waveformP); 
        for c=1:length(waveformP) 
            arrayWaveform(c+d,b) = waveformP(c); 
        end 
    end 
    assignin('base','current_waveform_transmitted',arrayWaveform); 

             
%% Canal HIPERLAN2E 

  
    Fd = 3; 
    PathDelays = [0 10 20 40 70 100 140 190 240 320 430 560 710 880 ... 
        1070 1280 1510 1760] * 1e-9; 
    AveragePathGains = [-4.9 -5.1 -5.2 -0.8 -1.3 -1.9 -0.3 -1.2 ... 
        -2.1 0.0 -1.9 -2.8 -5.4 -7.3 -10.6 -13.4 -17.4 -20.9]; 
    chan = comm.RayleighChannel(... 
                'PathDelays',           PathDelays, ... 
                'AveragePathGains',     AveragePathGains, ... 
                'SampleRate',           SampleRate, ... 
                'MaximumDopplerShift',  Fd); 
    assignin('base','Channel',chan); 

  
    % AWGN 
    EbNo = EBNO; 
    awgnchan = comm.AWGNChannel; 
    awgnchan.NoiseMethod = 'Signal to noise ratio (Eb/No)'; 
    awgnchan.EbNo = EbNo; 
    awgnchan.BitsPerSymbol = numBPSCS; 
    assignin('base','current_awgnchan',awgnchan); 

  
    % Other channel 
    waveform_transmitted = 

evalin('base','current_waveform_transmitted'); 
    for n=1:NumPackets 
       A = chan(waveform_transmitted(:,n)); 
      for x=1:length(waveform_transmitted) 
          waveform_filtered(x,n) = A(x); 
      end 
    end 
    assignin('base','current_waveform_filtered',waveform_filtered); 
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    waveform_received_AWGN = awgnchan(waveform_filtered); 
    assignin('base','current_waveform_received',waveform_received_AWGN); 

  
%% RECEPTOR 
   p = evalin('base','current_wlanNonHTConfig'); 
   ind = wlanFieldIndices(p); 
   assignin('base','current_indices',ind); 
   waveform_received = evalin('base','current_waveform_received'); 

         
%% Configuracio 
    cfgRec = wlanRecoveryConfig('EqualizationMethod','ZF',... 
    'OFDMSymbolOffset',1); 

     
    for k=1:NumPackets 
        waveform_received_AWGN = waveform_received(:,k); 
        formatDetection = zeros(240,1); 
        LSTFPacket = waveform_received_AWGN(ind.LSTF(1):ind.LSTF(2),:); 
        for n=ind.LSTF(1):ind.LSTF(2) 
            formatDetection(n,1) = LSTFPacket(n); 
        end    
    rxLLTF = waveform_received_AWGN(ind.LLTF(1):ind.LLTF(2),:); 
    demodLLTF = wlanLLTFDemodulate(rxLLTF,p); 
    chEstLLTF = wlanLLTFChannelEstimate(demodLLTF,p); 
    nVar = helperNoiseEstimate(demodLLTF); 
    fmt = wlanFormatDetect(formatDetection, chEstLLTF, nVar,... 
        p.ChannelBandwidth); 
    assignin('base','current_chEstLLTF',chEstLLTF); 
    assignin('base','current_demodLLTF',demodLLTF); 
    assignin('base','current_packetFormat',fmt); 
    rxLSIG = waveform_received_AWGN(ind.LSIG(1):ind.LSIG(2),:); 
    [bitsLSIG,failCheck,eqSymLSIG] = 

wlanLSIGRecover(rxLSIG,chEstLLTF,... 
        nVar,p.ChannelBandwidth,cfgRec); 
    assignin('base','current_infoLSIG',bitsLSIG); 
    assignin('base','current_nVar',nVar); 
    assignin('base','current_eqSymLSIG',eqSymLSIG); 

         
% ReceptionBits & Reception Symbols 
    waveformDemod = waveform_received_AWGN(ind.NonHTData(1):... 
        ind.NonHTData(2),:); 
    assignin('base','waveformDemod',waveformDemod); 
    [bitsReceivedPre,eqSym,cpe] = wlanNonHTDataRecover(waveformDemod,... 
        chEstLLTF,nVar,p,cfgRec); 
    bitsReceivedPre = double(bitsReceivedPre); 
    assignin('base','current_eqSym',eqSym); 
    [Nsd, Nsym, Nss] = size(eqSym); 
    eqSym = reshape(eqSym, Nsd*Nsym, Nss); 
    assignin('base','current_eqSym',eqSym); 
    assignin('base','current_cpe',cpe); %Common Phase Error 
    assignin('base','current_bitsReceivedPre',bitsReceivedPre); 

  
% DemappedData (Constellation Map) 
    current_NumBPSCS = evalin('base','current_NumBPSCS'); 
    demappedData = 

wlanConstellationMap(bitsReceivedPre,current_NumBPSCS); 
    assignin('base','current_demappedData',demappedData); 

  
% Biterr  
        for j=1:length(bitsReceivedPre) 
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        bitsReceived(j,k) = bitsReceivedPre(j); 
        end 

  
    end 
    bitsTransmitted = evalin('base','current_bitsTransmitted'); 
    assignin('base','current_bitsReceived',bitsReceived); 
    [numerr,biterror] = biterr(bitsTransmitted,bitsReceived); 
    arrayBER(i) = biterror; 
    assignin('base','current_biterr',biterror); 
    assignin('base','current_numerr',numerr); 

     
    if (MCS == 0 || MCS == 1) 
        theoreticalBer(i) = berawgn(EBNO,'psk',2,'diff'); 
        assignin('base','current_theoreticalBER',theoreticalBer); 
    end 
    if (MCS == 2 || MCS == 3) 
        theoreticalBer(i) = berawgn(EBNO,'psk',4,'diff'); 
        assignin('base','current_theoreticalBER',theoreticalBer); 
    end 
    if (MCS == 4 || MCS == 5) 
        theoreticalBer(i) = berawgn(EBNO,'qam',16); 
        assignin('base','current_theoreticalBER',theoreticalBer); 
    end 
    if (MCS == 6 || MCS == 7) 
        theoreticalBer(i) = berawgn(EBNO,'qam',64); 
        assignin('base','current_theoreticalBER',theoreticalBer); 
    end 

  
    i = i+1; 

  
end 
save ('SimulationMCS0.mat', 'theoreticalBer', 'arrayBER'); 
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Glossari 

(1): ITS = Intelligent Transportation Systems. 

(2): V2V = Vehicle to vehicle. Comunicacions entre vehicles. 

(3): V2I = Vehicle to infrastructure. Comunicacions entre vehicle i infraestructura vial. 

(4): V2X = Vehicle to X. Comunicacions entre vehicles i X, referint-se a qualsevol cosa.  

(5): IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

(6): LTE = Long Term Evolution. 

(7): WAVE = Wireless Access in Vehicular Environments. 

(8): OFDM = Orthogonal Frequency Division Multiplexing.  

(9): BPSK = Binary Phase Shift Keying. 

(10): QPSK = Quadrature Phase Shift Keying. 

(11): 16QAM = 16 Quadrature Amplitude Modulation. 

(12): 64QAM = 64 Quadrature Amplitude Modulation.  

(13): VANET = Vehicular Ad Hoc Network 

(14): IDFT = Inverse Discrete Fourier Transform. 

(15): DFT = Discrete Fourier Transform. 

(16): PPDU = PLCP Protocol Data Unit. 

(17): VCO = Voltage Controlled Oscillator. 

(18): SNR = Signal to Noise Ratio. 

(19): STS = Short Training Symbol. 

(20): LTS = Long Training Symbol. 

(21): PSDU = Physical layer Service Data Unit. 

(22): EDCA = Enhanced Distributed Channel Access. 

(23): CSMA = Carrier Sense Multiple Access. 

(24): ACK = Acknowledgement. 

(25): LSTF = Legacy Short Training Field. 

(26): LLTF = Legacy Long Training Field. 

(27): LSIG = Legacy Signal. 

(28): PSDU = Physical Layer Service Data Unit. 

(29): BER = Bit Error Ratio. 

 

 


