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RESUM

Aquest projecte està fet com a treball de final de Grau de Ciències i Tecnologies de 

Telecomunicació. El que es pretén és plantejar, executar i exposar un projecte de 

telecomunicacions. 

S’analitzen tres escenaris simulats on es despleguen una xarxa principal i una xarxa 

cognitiva, de forma que la densitat i la potencia de transmissió de la segona es varien per tal 

d’aconseguir un throughput elevat.  

Es simulen tres escenaris. El primer un escenari en el qual la majoria dels dispositius 

cognitius poden carregar la seva bateria en algun moment. El segon fa la mateixa 

consideració però sense ser limitat per la bateria, és a dir, no li caldrà carregar la bateria 

perquè la suposarem il·limitada. I finalment, el tercer considera les limitacions del circuit de 

harvesting. 

Es conclou que tot i que l’escenari que presenta la xarxa principal on la interferència entre 

transmissors primaris és molt elevada, la xarxa secundària pot aconseguir un throughput alt 

comparat amb el de la xarxa primària. I que la xarxa secundària pot aprofitat que el número 

de transmissors primaris actius és molt petit per transmetre més ràpid. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 FINALITAT DEL PROJECTE 

Aquest projecte està fet en el marc del treball de fi de Grau de Ciències i Tecnologies de 

Telecomunicació, i com a tal, té per objectiu aplicar els coneixements assolits per mitjà del 

plantejament i execució d’un projecte de telecomunicacions. 

En concret, en aquest treball s’analitza l’eficiència d’una xarxa cognitiva que opera sobre 

una xarxa amb llicència en termes del throughput aconseguit. També s’analitza el 

comportament de la bateria dels transmissors cognitius perquè es carreguen amb l’energia 

de les transmissions primàries. 

Per tant, els objectius d’aquest projecte es resumeixen en: 

I. Plantejament, execució i defensa d’un projecte de telecomunicacions. 

II. Aplicar els coneixements de radiocomunicacions per analitzar un escenari concret. 

III. Implementar un software en Matlab que permeti la simulació de l’escenari plantejat. 

IV. Extreure i analitzar els resultats obtinguts de les simulacions. 

V. Presentar els resultats obtinguts en el projecte de forma clara i entenedora. 

1.2 REQUISITS I ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE 

Aquest projecte consisteix en el disseny d’un programa de Matlab per tal de simular diferents 

escenaris. En els quals es despleguen dues xarxes, una d’elles que té lliure disposició de 

l'espectre i una altra cognitiva que utilitzarà el mateix espectre que la primera però no la 

podrà interferir. 

Per tant, les especificacions del projecte es poden resumir en els següents punts: 

I. Simulació d’una xarxa principal o primària que té capacitat per transmetre en 

qualsevol moment. 

II. Simulació d’una xarxa cognitiva o secundària que transmet a la mateixa freqüència 

que la xarxa principal i no pot transmetre alhora que aquesta. 

III. Els dispositius de la xarxa secundaria no poden transmetre si no tenen prou energia 

a la bateria. La bateria es carrega amb la energia electromagnètica de les 

transmissions primàries. 
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IV. Es consideren tres escenaris en els quals la probabilitat de què un transmissor 

cognitiu no pugui carregar la bateria en algun moment és baixa. 

1.3 MÈTODE I PROCEDIMENT 

La base d’aquest projecte és presentada en l’article [1]. La proposta era simular l’escenari 

presentat a l’article desenvolupant un software en Matlab. 

L’article defineix un escenari i calcula expressions tancades per diferents paràmetres 

d’aquest, per fer això s’assumeixen algunes aproximacions. En aquest projecte, s’eviten 

aquestes aproximacions i s’amplia l’escenari estudiat a [1], tal i com s’explica a les seccions 

3.1 i 3.2. 

1.4 PLANIFICACIÓ 

La planificació ha variat significativament respecte el primer plantejament. No només en 

termes de temps, sinó que també en la modificació de tasques. Això és degut a un canvi en 

l’enfocament del projecte, ja que en un principi es volien analitzar dos escenaris on es 

simulava el sensat de l’espectre i altres paràmetres de la xarxa cognitiva. Finalment 

s’assumeix que el sensat és ideal i es simulen tres escenaris diferents que analitzen el 

throughput, la probabilitat de transmetre i la probabilitat de carregar la bateria de la xarxa 

secundària. 

Les noves tasques definides s’organitzen de la següent manera: 

DEFINICIÓ DE LA SIMULACIÓ PT: 1 

Major component: Programació de la simulació 

Breu descripció: 
Descripció de la simulació i programació d’aquesta. 

Data de començament planificada: 
16/02/15 

Data de finalització planificada: 
23/06/15 

Tasca interna T1: Definició dels models (xarxa 
primària, secundària, sensat, harvesting i canal). 

Tasca interna T2: Programació de la simulació. 

Entregues: 

Proposta i pla de 
treball 

Revisió crítica 

Data: 

05/03/15 

05/05/2015 
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Taula 1 Paquet de treball 1. 

SIMULACIÓ DELS ESCENARIS PT: 2 

Major component: Parametrització, programació i extracció de resultats. 

Breu descripció: 
Parametrització de la simulació i execució d’aquesta. 
Anàlisi de resultats. 

Data de començament planificada: 
24/06/15 

Data de finalització planificada: 
11/10/15 

Tasca interna T1: Parametritzar la simulació. 

Tasca interna T2: Execució de la simulació. 

Tasca interna T3: Comprovació de resultats. 

Tasca interna T4: Retoc dels paràmetres de la 
simulació i execució. 

Tasca interna T5: Extracció de resultats finals. 

Entregues: 
- 

Data: 
- 

Taula 2 Paquet de treball 2. 

COMPARACIÓ DE RESULTATS PT: 3 

Major component: Extracció de resultats. 

Breu descripció: Extracció de conclusions i 
representació dels resultats. 
 

Data de començament planificada: 
12/09/15 

Data de finalització planificada: 
15/10/15 

Tasca interna T1: Comparació de resultats. 
Entregues: 

- 
Data: 

- 

Taula 3 Paquet de treball 3. 

REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA PT: 4 

Major component: Extracció de resultats. 

Breu descripció: Redacció de resultats i conclusions. 
 

Data de començament planificada: 
18/07/15 
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Data de finalització planificada: 
15/10/15 

Tasca interna T1: Redacció de la memòria. 

Entregues: 

Memòria final del 
projecte. 

Data: 

15/10/15 

Taula 4 Paquet de treball 4. 

Finalment queden representades al diagrama de Gantt de l’Annex 1: Diagrama de Gantt. 

1.5 INCIDÈNCIES I PROBLEMES 

El primer problema que va aparèixer en el desenvolupament del projecte va ser a les tres 

setmanes de començar, un cop desenvolupat el programa per començar a fer les 

simulacions. Aquesta primera versió tenia errors i alguns van ser difícils de detectar i els 

resultats que presentava no eren clars. 

En mig d’aquest problema que es podia resoldre dedicant-li temps, va sorgir un problema 

personal greu que va aturar el desenvolupament del projecte durant una setmana. Aquesta 

aturada sobtada va fer lenta la resolució de la incidència amb la programació. Un cop el 

programa va estar bé, van començar els problemes de la simulació. 

Les simulacions calien de un número considerable de mostres i es va requerir d’accés als 

servidors del laboratori de la UPC per tal de executar les simulacions amb més 

processadors. Tot i així, les simulacions eren massa llargues i es va necessitar fer una 

optimització del programa per tal que ocupés menys memòria de CPU. 

Finalment, i el més greu dels inconvenients que va fer que el projecte es prorrogués fins 

l’octubre, va ser que per motius laborals la dedicació de 20 hores setmanals al projecte va 

ser reduïda a la meitat.  
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2 TECNOLOGIES TRACTADES EN AQUEST PROJECTE 

Com ja s’ha comentat, aquest projecte tracta de xarxes de radiocomunicacions i 

especialment de radio cognitiva. També s’introdueixen alguns conceptes d’electrònica quan 

es parla dels llindars i punts de treball de les bateries auto-recarregables. 

2.1 RADIOCOMUNICACIONS 

Els paràmetres de les radiocomunicacions que es presenten en aquest projecte es poden 

dividir de la següent manera: 

1. Divisió i utilització del espectre. 

2. Model de propagació. 

3. Model de canal. 

4. Probabilitat de outage. 

2.1.1 DIVISIÓ I UTILITZACIO DE L’ESPECTRE  

En aquest cas, s’utilitza en tot moment un ample de banda fix per cada transmissió. De 

forma que les comunicacions es faran sempre amb la mateixa freqüència i es defineixen 

zones de cobertura per cada transmissor.  

Respecte la utilització de l’espectre, es defineix una divisió temporal en slots. D’aquesta 

manera, cada transmissor de la xarxa primària accedeix a l’espectre amb probabilitat pactiu en 

cada slot i l’ocupa durant tslot. 

Tot i així, amb la introducció de la xarxa cognitiva, el que es pretén es augmentar aquesta 

utilització de l’espectre i que, durant els slots en que la xarxa primària no està transmetent, 

puguin transmetre els transmissors secundaris. 

2.1.2 MODEL DE PROPAGACIÓ 

Després de revisar diferents models, s’ha escollit el model de path–loss simplificat de [2]: 

Prebuda = Ptransmessa · G · (
d

d0
)

−∝

; d > d0 

on α és el exponent de path-loss, d és la distancia entre transmissor i receptor, d0 és la 

distancia de referencia i G el guany del canal. 
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Les distancies calculades seran sempre referenciades a d0 i majors que aquesta, per tal que 

el model funcioni (model de camp llunyà). 

2.1.3 MODEL DEL CANAL 

En aquest cas, el canal és el mateix tant per la xarxa primària com per la xarxa secundària i 

entre xarxes. 

Amb la idea de presentar un escenari pessimista, el canal amb el qual es treballen les 

simulacions és Rayleigh. Es considera un canal pessimista perquè assumim que no hi ha 

visió directe entre emissor i receptor i que el senyal que arriba és la suma constructiva i 

destructiva de diferents reflexions del senyal original. 

S’assumeix també que el temps de coherència és el temps del slot i l’ample de banda de 

coherència també és l’ample de banda que utilitzen les comunicacions. D’aquesta forma, en 

cada slot tindrem un guany fix degut al canal que serà independent del guany en el següent 

slot. 

Es considera també que la distància física entre dispositius és sempre superior a la longitud 

d'ona i, per tant, el guany del canal de tots els enllaços existents és independent. 

 

2.1.4 PROBABILITAT DE OUTAGE 

La probabilitat de outage de la xarxa principal, Poutp, és la mesura de qualitat de la xarxa 

primària. Es defineix una Poutp màxima que no podrà superar-se quan la xarxa secundària 

transmeti. 

La forma de calcular la probabilitat de outage per cada xarxa serà diferent i s’explica en 

2.1.4 i 3.3.2.3. 

La probabilitat de outage permetrà calcular el throughput de les xarxes definida com: 

𝑅𝑏 = (1 − 𝑃𝑜𝑢𝑡) log2(1 + 𝜃) 

On Pout és la probabilitat de outage i θ és la SINR mínima. 
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D’aquesta forma es defineix el throughput com número de bits per segon que aconsegueix 

descodificar-se al receptor. I la θ es defineix a partir de: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑏{𝑆𝐼𝑁R < θ} ≤ ε 

on ε és la probabilitat de outage màxima que permet la xarxa. 

L’objectiu final és maximitzar el throughput de la xarxa secundària sense incomplir les 

restriccions de la xarxa primària. 

2.2 RADIO COGNITIVA 

Aquest concepte és un dels més importants en aquest projecte. Com ja s’ha anticipat, la 

radio cognitiva tracta d’afegir una xarxa secundaria que treballa a la mateixa freqüència que 

la xarxa principal, amb l’objectiu d’incrementar la utilització de l’espectre. 

La condició més important per poder transmetre la xarxa secundària, és no interferir a la 

xarxa primària. És a dir, que la xarxa principal no pot veure malmeses les seves 

comunicacions a causa de la interferència afegida per la xarxa cognitiva. De fet, en la 

realitat, la xarxa primària és una xarxa amb llicència que té assignada la utilització d’una 

banda de l’espectre. Però aquesta xarxa té pics d’utilització i hi ha moments en que deixa 

lliure en certa àrea una freqüència per falta de transmissions. Aquests espais són els que es 

proposa ocupar mitjançant una xarxa cognitiva. 

La idea principal de una xarxa cognitiva és escoltar l’espectre i quan estigui lliure introduir la 

seva transmissió. Això implica o bé un coneixement previ de la xarxa principal o bé que la 

xarxa cognitiva aprengui com funciona la xarxa principal a través de les mesures que pren in 

situ. No només això, sinó que a més a més s’ha d’assegurar la correcta detecció d’ocupació 

de l’espectre, per tal de tenir els mínims errors de detectar la xarxa lliure quan està ocupada, 

però també minimitzar els errors de detectar la xarxa ocupada quan està lliure perquè 

perjudicaria el principal objectiu de la radio cognitiva d'aprofitar els espais lliures de 

l’espectre. 

En aquest cas, s’ha assumit una detecció ideal de l’estat d’ocupació de l’espectre, és a dir, 

que el transmissor secundari sap on estan els transmissors primaris, si estan actius i quins 

són els radis de guarda i de harvesting. Es defineix una zona de guarda al voltant dels 

transmissors primaris, de forma que es pot assumir que fora d’aquesta zona no existeix 

interferència al receptor primari. El raonament d’aquest fet s’explica a [3] on s'explica perquè 
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els transmissors cognitius poden agafar com a referencia els transmissors primaris en lloc 

dels receptors (on es produeix la interferència). Als transmissors secundaris els hi és molt 

més fàcil aprendre on són els transmissors primaris que els receptors. Així, definint el radi de 

guarda suficientment major que el radi de cobertura del transmissor principal s’eviten les 

interferències. 

De fet en aquest cas, rg≥dp+ds on ds és el radi de cobertura de la xarxa secundària. 

D’aquesta manera, s’assegura que un receptor secundari no tindrà en el seu radi de 

cobertura a cap receptor principal i no interferirà en la recepció. 

2.3 CÀRREGA I DESCÀRREGA DE LA BATÈRIA 

Com a valor afegit a la xarxa cognitiva, els seus terminals carreguen la seva pròpia bateria 

per mitja de l’energia transmesa en les transmissions de la xarxa primària. Aquest és el punt 

més rellevant d’aquest treball. 

Aquest plantejament permet que quan els transmissors cognitius no poden transmetre 

perquè el espectre està ocupat, siguin capaços de recollir l’energia detectada i utilitzar-la per 

carregar la seva bateria i transmetre més tard quan l'espectre estigui disponible. 

Un punt a analitzar seria dimensionar la bateria de forma que tingui la mínima capacitat però 

sigui capaç de acumular suficient energia com per permetre fer el màxim número de 

transmissions quan calgui. Aquest estudi no s'ha dut a terme en el projecte però s'han 

considerat dos escenaris extrems; en un la capacitat de la bateria és mínima i només permet 

una transmissió i, en l'altre, la capacitat de les bateries és prou gran com per poder fer totes 

les transmissions possibles. 

Per altra banda, no es pot iniciar la carrega de la bateria si el circuit de captació d’energia no 

rep un mínim de potència. Com es veurà, això resultarà un problema perquè el llindar 

d’aquest circuits és molt més elevat que la sensibilitat de un receptor i, per rebre prou 

energia, el transmissor cognitiu s’haurà de situar molt a prop del transmissor primari. 

Aquest temes proporcionaran els tres escenaris de simulació que es tracten en aquest 

projecte. Per una banda tindrem un escenari en el qual la majoria dels transmissors 

cognitius estaran a prop d’un transmissor primari, de forma que es podran carregar en algun 

moment, encara que  estaran limitats per la bateria ja que només emmagatzema energia per 

fer una transmissió. Per altra banda es simula un escenari sense limitació de bateria, és a dir 
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que la bateria pot emmagatzemar energia per fer moltes transmissions. I finalment, un 

escenari on la mínima potencia per fer harvesting és molt menor que la sensibilitat dels 

receptors primaris. 
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3 METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

Aquest projecte es basa principalment en un disseny i anàlisi teòric, acompanyat per un 

programa de Matlab per simular, comprovar i resoldre els plantejaments proposats. 

La primera part va consistir en llegir tota la informació possible sobre el tema en el qual es 

volia centrar el projecte. Aquesta fase incloïa estudiar i assimilar l'article que es la base per 

aquest treball [1] i aprofundir en els plantejaments mitjançant els articles de referencia del 

mateix o buscant altres referencies. 

Un cop recavada la informació, s’havia d’acotar l’abast del projecte i fer un plantejament 

coherent. En aquest moment, es redacta i es presenta el pla de treball i els requeriments. 

La programació de la simulació ha ocupat la major part del temps, tot i així, no ha estat la 

part principal. La part principal ha estat l’extracció de resultat i la parametrització de la 

simulació, ja que s’havia de definir una xarxa primària de forma que ella mateixa no es 

causes gaire interferència i donar sentit als valors dels radis de harvesting i guarda. Després 

per extreure els paràmetres que realment es volien simular i definien l’escenari. 

Finalment, també ha ocupat gran part del projecte la síntesi de dades i la redacció de la 

memòria. 

3.1 LA BASE DEL PROJECTE 

A l’article [1] es considera l’estudi d’una xarxa cognitiva amb terminals que carreguen la seva 

bateria a través de l’energia electromagnètica rebuda de la transmissió d’una xarxa primària. 

El transmissor primari és part d’una xarxa primària que té assignat l'espectre i, per tant, pot 

transmetre quan ho requereixi. 

Per fer l’anàlisi, es considera que tant la xarxa primària com la secundària es despleguen 

aleatòriament segons processos homogenis de Poisson en 2 dimensions. Es divideix el 

temps en slots i cada transmissor primari transmet en cada slot amb probabilitat pactiu. 

Els transmissors secundaris, per la seva banda, només poden transmetre si tenen prou 

energia a la bateria per fer la seva transmissió i, a la vegada, estan fora de la zona de 

guarda. La zona de guarda és l’àrea circular de radi rg de centre els transmissors primaris. 
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Tal i com explica l’article [1], aquest radi per protegir les transmissions primàries de les 

secundàries hauria de ser al voltant dels receptors primaris i no dels transmissors. En aquest 

cas però, es permet aquest plantejament perquè s’assegura que rg>>dp, on dp és la 

distancia fixa entre transmissor i receptor primari. I tal com s’explica en [3], la restricció 

que s’ha de complir per poder definir rg al voltant dels primaris és que 𝑟𝑔 ≥ 𝑑𝑝 + 𝑑𝑠 on ds, en 

aquest cas, és la distancia fixa entre transmissor i receptor secundari. A [1] considera 

que ds<<dp i, per tant, complint rg>>dp es complirà 𝑟𝑔 ≥ 𝑑𝑝 + 𝑑𝑠. 

En cas que el transmissor secundari no pugui transmetre perquè no té prou energia, aquest 

intentarà carregar la seva bateria. Per carregar la bateria del secundari, aquest ha de rebre 

prou energia per activar el circuit de harvesting. Per aquest motiu es defineix una zona de 

harvesting on els secundaris reben prou potència per començar a carregar-se. La zona de 

harvesting és un cercle de radi rh al voltant dels transmissors primaris actius. 

Si el transmissor secundari no pot transmetre i no necessita carregar-se, es manté en 

estat de repòs (idle). 

A [1] es considera una bateria de capacitat fixa, de forma que amb la bateria plena només 

es pot transmetre un cop, és a dir, durant un slot. Per carregar aquesta bateria es 

considera que només es carrega amb l’energia provinent del primari actiu més proper 

(sempre que estigui dins de la seva zona de harvesting). I es plantegen 3 casos: 

A. En un slot es pot carregar tota la bateria. 

B. Calen com a màxim dos slots per carregar la bateria. Això vol dir que, o bé passa 

com en el cas A, o bé en un slot carreguem la meitat de la bateria i en el següent 

l’altra meitat. 

C. El cas general en que es necessiten com a màxim M slots per carregar la bateria. 

Pels dos primers casos [1] arriba a una expressió tancada del throughput de la xarxa 

secundària , mentre que en el últim cas, només s’aconsegueixen derivar fites de les 

prestacions del sistema. 

3.2 CONSIDERACIONS 

L’article [1] fa el seu plantejament de cara a fer un anàlisi matemàtic, de forma que 

mitjançant aproximacions i simplificacions, pot arribar a expressions tancades dels diferents 

paràmetres a analitzar. Un cop programada la simulació s’han modificat diferents aspectes 
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perquè en el nostre cas es pretén caracteritzar el sistema per simulació numèrica i no és 

necessari ser restrictiu amb el plantejament. De forma que en aquest projecte es 

considerarà que: 

1. Les distancies entre transmissor i receptor en la simulació no són fixes. Es 

desplega una xarxa uniforme i homogènia de receptors i cada transmissor (tant 

primari com secundari) transmetrà a un receptor aleatori d’entre aquells que es 

troben dins del seu radi de cobertura, on el radi de cobertura és fix. 

El radi de cobertura es troba fixant la potencia de transmissió. De forma que es 

calcula de diferent manera per la xarxa principal que per la xarxa cognitiva. Com es 

calcula, s’explica a les Seccions 3.3.1.1 i 3.3.2.2. 

D’ara endavant, dp i ds seran el radi de cobertura dels transmissors principals i 

cognitius respectivament.  

2. La bateria no té perquè ser de capacitat limitada i es pot dimensionar per suportar 

més d’una transmissió. 

3. Tot i que es proposa que la bateria només es carrega amb l’energia provinent del 

primari actiu més proper, el receptor està rebent l’energia de tots els transmissors, 

primaris i secundaris, actius. Per tant, es carrega amb tota l’energia provinent tant 

de la xarxa primària com de la cognitiva. 

4. Com a conseqüència del punt 3, no es pot afirmar que l’energia rebuda en funció de 

rh ompli la bateria sencera (cas A de la Secció 3.1) o mitja (cas B) sinó que el nivell 

de la bateria de cada transmissor secundari pot ser diferent. 

5. Al article [1] no es considera cap xarxa de 

receptors, ja que s’assumeix que sempre hi 

haurà un receptor a distancia dp o ds. En 

aquest cas, com ja s’ha comentat, a la 

simulació sí que es consideren les xarxes 

receptores primària i secundària. Per tal de 

cobrir tot l’espai de simulació la xarxa 

receptora es desplega uniformement per tota 

l’àrea de simulació. El receptor per cada 

transmissor és un dels que són dins del radi de 

Figura 1 Escenari on es mostra un 

transmissor actiu i tots els possibles 

receptors. De tots els receptor un escollit 

aleatòriament serà el receptor. 
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cobertura d’aquest, de tots els possibles s’escull aleatòriament un (Figura 1). 

Aquest plantejament es pot fer perquè es considera que els receptors poden ser a 

qualsevol lloc dins de l'àrea de cobertura. 

6. A l’article [1] es considera que les interferències rebudes son molt més grans que el 

soroll i, per tant, no es considera soroll. En aquest cas es considera soroll ja que és 

possible trobar-se amb un escenari limitat per soroll i la seva implementació és 

senzilla. 

3.3 DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI  DE SIMULACIÓ. 

3.3.1 LA XARXA PRIMÀRIA. 

L’escenari de simulació consta de una xarxa primària els transmissors de la qual es 

despleguen segons un procés homogeni de Poisson amb densitat fixa λp. En cada slot cada 

transmissor primari s’activa amb probabilitat pactiu i transmet amb potència Pp. 

3.3.1.1 LA POTÈNCIA DE TRANSMISSIÓ DE LA XARXA PRIMÀRIA 

Per tal de calcular la potència de transmissió de la xarxa primària Pp, i conseqüentment el 

radi de cobertura dp, primer s’ha d’analitzar quin tipus d’escenari es vol simular. En aquest 

cas, es considera un escenari en el qual l’àrea de harvesting ocupa la majoria de l’àrea de 

simulació, d’aquesta forma la majoria dels transmissors cognitius es podran carregar en 

algun moment i podran transmetre quan estiguin carregats. 

Per aconseguir aquest escenari, es desplega la xarxa primària i una xarxa de transmissors 

secundaris molt densa i es calcula el tant per cent de secundaris que es queden fora de 

l’àrea de harvesting (probpèrdua). Per cada valor diferent del radi de harvesting s’obté la 

següent corba Figura 2: 
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Quant més densa és la xarxa primària més petit ha de ser el radi de harvesting perquè els 

transmissors primaris estan més junts. Amb el model de propagació amb que es treballa, rh 

ha de ser major que d0, la distancia de referencia del model de propagació, i l’elecció d’una 

densitat de primaris o altra es farà amb aquesta consideració. 

Segons el valor que s’obtingui de rh, es calcula la potència de transmissió de la xarxa 

primària, que serà fixa per tots els transmissors, de la següent manera: 

𝑃𝑝 = 𝑃ℎ

1

ℎ𝑅𝑎𝑦𝑙𝑒𝑖𝑔ℎ
(

𝑟ℎ

𝑑0
)

∝

 

on Ph és la potència mínima que necessita el circuit de harvesting del transmissor secundari 

per començar a carregar la bateria, hRayleigh és la mitja del fading Rayleigh, d0 és la distancia 

mínima de referència per treballar en camp llunyà i α és l’exponent del path-loss. 

I, fixat el valor de Pp trobat, es calcula el radi de cobertura de la xarxa primària: 

𝑑𝑝 = 𝑑0 √
𝑃𝑝ℎ𝑅𝑎𝑦𝑙𝑒𝑖𝑔ℎ

𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠𝑝

∝

 

on Psensp és la sensibilitat dels receptors primaris. 

Figura 2 Probabilitat de pèrdua de ST segons el rh. Paràmetres: Ph=10
-3

, λs=1>>λp,  d0=0.01<<rh. 
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En aquest cas, es treballa en escenaris on la probabilitat de què un transmissor secundari 

no es pugui carregar és baixa (Figura 3). Això es degut a que es valora la possibilitat de què 

tots els usuaris secundaris estiguin interconnectats i, per tant, la xarxa secundària pugui fer 

arribar la informació d’una banda a una altra de l’àrea de simulació. 

En el cas de considerar l’escenari amb alta probabilitat de pèrdua de transmissors cognitius 

(Figura 4), aquests quedarien concentrats al voltant dels transmissors primaris. D’aquesta 

forma, els transmissors secundaris queden limitats pel seu radi de cobertura ,ds, i només 

podrien transmetre informació a d’altres secundaris sota la mateixa àrea de harvesting o 

àrees de harvesting adjacents. 

 

3.3.1.2 RESTRICCIONS DE LA XARXA PRIMÀRIA 

La mesura de qualitat d’aquesta xarxa és la probabilitat de outage. Per garantir que la 

qualitat de la xarxa primària és suficient s'imposa la següent restricció: 

𝑃𝑜𝑢𝑡𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏{𝑆𝐼𝑁𝑅𝑝 < 𝜃𝑝} ≤ 𝜀𝑝 

Aquesta restricció es defineix sense la presencia de la xarxa secundària. Un cop trobat θp 

per una εp donada, s’analitza quin és l’impacte de la xarxa cognitiva en la probabilitat de 

Figura 3 Escenari amb probabilitat de pèrdua 

de secundaris del 25%. 

Figura 4 Escenari amb probabilitat de pèrdua 

de secundaris del 80%. 
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outage de la xarxa primària. D’aquesta forma es pot definir una tolerància en la probabilitat 

de outage de la xarxa principal que permeti que la xarxa secundaria transmeti. 

En Figura 5 s’ha obtingut la corba de θp per cada valor de pactiu per una εp del 10% en el cas 

que la xarxa secundària no estigui activa. 

 

Quan pactiu=0 no té sentit pensar en termes de θp ja que no hi ha transmissors actius. Però 

quan pactiu és petita la θp està en la majoria dels casos limitada per soroll (No) ja que hi ha 

pocs transmissors i, per tant, poca interferència dels primaris. A mesura que pactiu augmenta, 

la θp disminueix a causa de la interferència entre els primaris. S’ha de trobar un equilibri 

entre pactiu i θp per tal que la xarxa primària tingui unes bones prestacions (Rb=log2(1+ θp)), és 

a dir, que la pactiu sigui elevada per transmetre molts cops i θp també per transmetre ràpid. 

Com s’observa, θp decau molt ràpidament i la xarxa primària sempre està limitada per 

interferència. Això és degut a la distribució homogènia de Poisson, de forma que es tenen 

conjunts de transmissors molt junts o bé transmissors molt aïllats. De forma que quan 

s’augmenta el radi de cobertura, de seguida s’interfereixen uns primaris amb d’altres com es 

pot veure en la Figura 3. 

Figura 5 SINR mínima de la xarxa principal per una probabilitat de outage mínima del 10%. 

Paràmetres: εp=0.1, λp=0.001,  λs=0, Psensp=Ph=10
-3

, probpèrdua=0.25, rh=dp=23.27>>d0=1, α=4, 

No=10
-6

. 
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Si la xarxa primària es distribuís de forma uniforme els resultats canvien considerablement. 

Només observant gràficament l’escenari (Figura 6) es pot suposar que els resultats seran 

més favorables ja que la interferència entre 

primaris és molt menor. 

En aquest cas s’ha marcat una Rb=1bps/Hz, que 

correspon a θp=1 (SINR=0dB). Aquest valor 

correspon a una probabilitat d'activitat dels 

transmissors primaris del 8% per la densitat de 

transmissors primaris simulada (λp=0.001). Això 

repercutirà en la probabilitat de transmissió de la 

xarxa secundària ja que hi haurà poques 

oportunitats per transmetre si els transmissors 

estan limitats per la bateria. 

Un cop trobada la probabilitat de outage de la 

xarxa principal quan la xarxa secundària està 

apagada, s'haurà de deixar un marge que permeti a la xarxa secundària transmetre ja que 

afegirà interferència i es reduirà la SINR de la xarxa primària. 

3.3.2 LA XARXA COGNITIVA. 

Es desplega una xarxa cognitiva, els transmissors de la qual segueixen un procés homogeni 

de Poisson amb densitat fixa λs  i només utilitzen l’energia que poden carregar a la seva 

pròpia bateria per transmetre. Els receptors d’aquesta xarxa es despleguen de forma 

uniforme per tota l’àrea de simulació. La font d’energia que utilitza és l’energia 

electromagnètica que rep tant de les transmissions primàries com de les transmissions 

secundàries. 

3.3.2.1 CONDICIONS DE TRANSMISSIÓ DE LA XARXA COGNITIVA 

Les condicions que s’han de complir perquè un transmissor d’aquesta xarxa secundària 

transmeti són: que tingui suficient energia a la bateria per fer la transmissió, Ps·tslot, i que no 

estigui dins de la zona de guarda. Definint la zona de guarda com el cercle de radi rg al 

voltant d’un transmissor primari actiu, tal que rg≥dp+ds [3]. 

Figura 6 Escenari amb distribució 

uniforme de la xarxa principal i 25% de 

probabilitat de pèrdua de transmissors 

secundaris. 
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Cal destacar que es considera que no es produeixen errors al detectar l’estat d’ocupació de 

l’espectre. És a dir, el transmissor secundari coneix en tot moment si està o no en zona de 

guarda. 

També es considera, que tot i que les bateries es carreguen amb energia tant dels 

transmissors primaris com dels secundaris, que només amb les transmissions secundàries 

no serà possible engegar el circuit de captació d’energia. Per això, necessiten mínim un 

transmissor primari i això vol dir, estar dins de la zona de harvesting. 

3.3.2.2 PARÀMETRES DE DISSENY DE LA XARXA SECUNDÀRIA 

Per fer el disseny de la xarxa cognitiva s’agafaran com a variables la densitat de 

transmissors secundaris, λs, i la potencia de transmissió del transmissor secundari, Ps. Variar 

Ps també repercutirà en el valor de ds, i conseqüentment en el de rg, ja que es calculen de la 

següent manera: 

𝑑𝑠 = 𝑑0 √
𝑃𝑠ℎ𝑅𝑎𝑦𝑙𝑒𝑖𝑔ℎ

𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠𝑠

∝
 i 𝑟𝑔 = 𝛾(𝑑𝑝 + 𝑑𝑠) 

on Psenss és la sensibilitat dels receptors secundaris i γ>1 és un factor de protecció per les 

transmissions primàries per tal que es compleixi rg>dp+ds quan el receptor està al límit de la 

zona de cobertura de la xarxa primària. 

3.3.2.3 LA PROBABILITAT DE OUTAGE DE LA XARXA SECUNDÀRIA 

A l’article [1] es calcula el throughput de la xarxa secundària com: 

𝐶𝑠 = 𝑝𝑡𝑥 log2(1 + 𝜃𝑠) = 𝑝𝑓𝑝𝑔 log2(1 + 𝜃𝑠) 

On ptx és la probabilitat de transmissió d’un transmissor secundari, pf és la probabilitat d’un 

transmissor secundari de tenir suficient bateria per transmetre i pg és la probabilitat d’un 

transmissor secundari d’estar dins de la zona de guarda. 

En la presentació de resultats hem optat per incorporar la probabilitat d'outage 

(𝑝𝑟𝑜𝑏{𝑆𝐼𝑁𝑅𝑠 < 𝜃𝑠} ) dins de la fórmula de throughput, tal com s'explica en la secció següent. 
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3.3.2.4 EL THROUGHPUT DE LA XARXA SECUNDÀRIA 

Segons el punt 3.3.2.3 el throughput de cada transmissor secundari, i, es calcula de la 

següent manera: 

𝐶𝑠𝑖
= 𝑝𝑡𝑥′ log2(1 + 𝜃𝑠) 

on ptx’ inclou la probabilitat que el transmissor i estigui fora de la zona de guarda (pg), que 

tingui la bateria plena (pf) i que el receptor no estigui en outage (1-Pouts). 

I per calcular el throughput útil mig de la xarxa secundària: 

𝐶𝑠 =
1

𝑁𝑡𝑥
∑ 𝐶𝑠𝑖

∀𝑖

  

on Ntx és el número de transmissors secundaris totals. 

3.3.2.5 L’EFICIENCIA DEL CIRCUIT DE HARVESTING 

Com ja s’ha comentat, es planteja un model molt simple del circuit de captació. Es suposa 

que independentment de la potència rebuda el circuit de harvesting sempre treballa amb una 

eficiència fixa ηharvesting. Per tant, de tota la energia captada només s’emmagatzema: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝜂ℎ𝑎𝑟𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 · 𝑃𝑟𝑒𝑏𝑢𝑑𝑎 

on Precolectada és la potencia que aconseguim emmagatzemar i Prebuda és la potencia total 

rebuda pel circuit de harvesting. 

3.3.3 EL CANAL 

Per simular aquests escenaris es considera un canal Rayleigh de mitja hRayleigh=1 (en mitja, 

no atenua ni amplifica el senyal) que es manté constant durant un slot i tot l’ample de banda. 

També es considera un factor de propagació 𝛼 = 4, ja que considerem un escenari urbà 

amb macrocel·les [2]. 

També es considera que hi ha un nivell de soroll fix per totes les transmissions No. 

Cal destacar que aquest canal aplica a totes les transmissions, tant primàries com 

secundàries. 
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Figura 7 Probabilitat de transmissió de la xarxa 

secundària (ptx’). Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, 

Ph=Psensp=10
-3

, γ=1.1, M=1, ηharvesting=0.25. 

4 RESULTATS 

4.1 ESCENARI AMB PROBABILITAT DE PÈRDUA BAIXA 

Es considera un escenari amb baixa probabilitat de pèrdua de dispositius secundaris. Es 

força aquest escenari escollint la probabilitat de pèrdua i a partir de Figura 2, s’obté el radi 

de harvesting. 

En aquest cas, es considera que la potència mínima necessària en un dispositiu secundari 

perquè comenci a recol·lectar energia és la mateixa que necessita la xarxa primària per 

descodificar la informació rebuda. Per tant, el radi de cobertura de la xarxa primària i el radi 

de harvesting són iguals. Amb això es planteja un cas molt favorable ja que amb la 

tecnologia actual, la potència mínima per fer harvesting és molt major que la sensibilitat dels 

receptors i, per tant, el radi de harvesting és molt més petit que el radi de cobertura de la 

xarxa primària. Això s’analitza més detalladament en la Secció 4.3. 

En aquest escenari es considerarà també que la bateria dels transmissors secundaris 

només pot emmagatzemar l’energia d’una transmissió Ps·tslot. 

Es planteja la xarxa primària de forma que es limita la velocitat de transmissió de la xarxa 

primària a 1bps/Hz com ja s’ha comentat en la Secció 3.3.1.2 i per tant per una λp=0.001, 

εp=0.10, la màxima pactiu que es pot considerar és pactiu=0.08. 

4.1.1 PROBABILITAT DE TRANSMISSIÓ DE LA XARXA COGNITIVA. 

En aquest cas, la probabilitat de 

transmissió de la xarxa secundària 

(Figura 7) és baixa ja que els 

transmissors estan molt de temps dins de 

la zona de guarda (Figura 9Figura 8). 

I a més, la probabilitat de carregar-se és 

molt baixa, al voltant de 0.1, és a dir, la 

probabilitat de que els transmissors 

primaris estiguin actius. Això vol dir que 

quan els transmissors primaris estan 
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actius els secundaris aprofiten per carregar-se però després els hi és difícil transmetre 

perquè estan en zona de guarda. Com s’ha comentat en 3.3.1.2, els transmissors primaris 

poden estar molt junts deguts a la distribució de Poisson, per aquest motiu les zones de 

guarda es solapen i és normal que un transmissor secundari pertanyi a la zona de guarda de 

diferents transmissors primaris. 

   

A Figura 9 també s’observa com a mesura que Ps augmenta, i conseqüentment ds, la 

probabilitat de que un transmissor secundari estigui dins de la zona de guarda també 

augmenta degut a que rg=γ(dp+ds) 

Com s’ha comentat, la probabilitat de carregar és molt baixa i això és degut a que encara 

que els transmissors estiguin molt de temps dins de la zona de harvesting, ja tenen la 

bateria plena i no necessiten carregar-se, estan esperant a estar fora de la zona de guarda. 

També s’ha de tenir en compte, que fora de la probabilitat de carregar està el 25% dels 

transmissors que no podran carregar mai. 

Figura 8 Probabilitat de carregar la bateria d'un 

transmissor secundari. Paràmetres: λp=0.001, 

pactiu= 0.08, Ph=Psensp=10
-3

, γ=1.1, M=1, 

ηharvesting=0.25. 

Figura 9 Probabilitat de que un transmissor 

secundari estigui dins de la zona de guarda. 

Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, 

Ph=Psensp=10
-3

, γ=1.1, M=1, ηharvesting=0.25. 
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4.1.2 THROUGHPUT DEL SISTEMA. 

En aquest cas el throughput de la xarxa secundària augmenta a mesura que s’augmenta λs. 

Aquest resultat sembla a primera vista contradictori ja que quant més transmissors 

secundaris hi ha, més interferència es provoquen entre ells mateixos. A més, a l’anterior 

apartat s’ha observat que la probabilitat de transmissió era molt baixa. No obstant, tal com 

explicarem a continuació, aquest comportament de la xarxa secundària és coherent amb 

l'escenari simulat. 

 

En primer lloc el que està mostrant la gràfica del throughput de la secundària és que quan 

augmentem λs augmenta el número de transmissions exitoses. Vol dir que dels pocs 

transmissors secundaris que estan actius, fora de zona de guarda i amb prou bateria (Figura 

7), afegint més transmissors estem augmentat la probabilitat de que alguna de les 

transmissions sigui exitosa, és a dir, disminuint la probabilitat de outage (Figura 11). 

Com es pot observar en la Figura 11, l’escenari amb el qual es treballa és molt dolent per la 

xarxa secundària ja que tenim una probabilitat de outage molt gran. 

Figura 10 Throughput de la xarxa secundaria vs. probabilitat de outage de la xarxa principal. 

Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, Ph=Psensp=10
-3

, γ=1.1,  M=1, ηharvesting=0.25. 
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Per altra banda, s’observa que la probabilitat de outage de la xarxa principal es manté 

pràcticament constant i l’empitjorament per la incorporació de la xarxa secundària no arriba 

al 3%. Com s’ha dit, hi ha molt pocs transmissors secundaris actius i no arriben a interferir a 

la xarxa primària. 

Si s’observa la variació del throughput de la xarxa secundària per diferents valors de θs, 

observem que el throughput augmenta a mesura que augmenta θs, però arriba un moment 

que no augmenta més i si continuéssim augmentant, començaria a reduir-se perquè les 

transmissions exitoses es reduirien. 

Figura 11 Probabilitat de outage de la xarxa secundària. Paràmetres: λp=0.001, 

pactiu= 0.08, Ph=Psensp=10
-3

, γ=1.1,  M=1, ηharvesting=0.25. 
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4.2 ESCENARI SENSE LIMITACIÓ DE BATERIA. 

Es considera un escenari com l’anterior però sense limitació de la bateria. Amb la bateria 

plena els transmissors secundaris poden fer un número il·limitat de transmissions. 

4.2.1 PROBABILITAT DE TRANSMISSIÓ DE LA XARXA SECUNDÀRIA. 

La probabilitat de transmissió de la xarxa secundària en aquest escenari (Figura 13) 

augmenta significativament respecte la probabilitat de transmissió de l’escenari limitat per 

bateria (Figura 7) degut a que els transmissors cognitius no han d’esperar a carregar la 

bateria un cop han fet una transmissió. 

A més a més s’observa com en aquest cas, la probabilitat de transmetre és justament la 

probabilitat de no estar dins de la zona de guarda. 

Figura 12 Throughput de la xarxa secundària en funció dels valors de la SINR mínima. 

Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, Ph=Psensp=10
-3

, γ=1.1, M=1, ηharvesting=0.25, εs=0.1. 
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4.2.2 THROUGHPUT DEL SISTEMA 

En aquest cas, la probabilitat de transmissió ha augmentat molt respecte l’escenari anterior i 

això queda reflectit en el throughput (Figura 15). 

El número de transmissions és molt més elevat i, per tant, també ho és el número de 

transmissions exitoses. Això provoca que quan s’afegeixen més transmissors secundaris (λs 

més gran) comencin a interferir-se entre ells i, igualment, quan s’augmenta la Ps, s’afegeix 

més interferència. La variació respecte Ps, no és tant pronunciada perquè al augmentar Ps, 

rg=γ(dp+ds) augmenta i més transmissors secundaris quedaran inactius. 

En aquest cas també es veu com s’introdueix interferència en la xarxa primària i la 

probabilitat de outage de la xarxa primària augmenta fins un 4%. 

Com s’observa l’escenari és ben diferent al escenari plantejat en 4.1. L’anterior escenari és 

tan desfavorable que només augmentant el número de transmissors s’aconsegueix 

augmentar la probabilitat de que les transmissions siguin exitoses. En aquest, en canvi, ja hi 

ha moltes transmissions i els transmissors s’interfereixen entre ells. 

Figura 13 Probabilitat de transmissió de la 

xarxa secundària. Paràmetres: λp=0.001, 

pactiu= 0.08, Ph=Psensp=10
-3

, γ=1.1, M=1000, 

ηharvesting=0.25. 

Figura 14 Probabilitat de un transmissor 

secundari d'estar dins de la zona de guarda. 

Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, 

Ph=Psensp=10
-3

, γ=1.1, M=1000, ηharvesting=0.25. 
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4.3 ESCENARI LIMITAT PER LA POTÉNCIA MÍNIMA DE HARVESTING 

Es considera un escenari limitat per la bateria dels transmissors secundaris però en aquest 

cas, la potència mínima per arrencar el circuit de captació d’energia no és igual a la potència 

de sensibilitat dels receptors, sinó que és significativament més gran. 

Com es continua considerant una probabilitat de pèrdua baixa dels transmissors cognitius, el 

radi de harvesting no variarà respecte del primer escenari però sí que augmentarà el radi de 

cobertura de la xarxa primària i, per tant, el radi de guarda. 

4.3.1 PROBABILITAT DE TRANSMISSIÓ DE LA XARXA SECUNDÀRIA 

Es pot observar com la probabilitat de transmissió de un transmissor secundari ha disminuït 

una mica respecte el primer escenari (Figura 16). 

La probabilitat de carregar en aquest escenari també és baixa (Figura 17) com al primer cas. 

Això és degut a que el radi de harvesting es manté i si abans la zona de guarda no deixava 

transmetre la energia que s’havia recol·lectat, ara la zona de guarda el que ocupa tant de 

espai que no és possible trobar un slot on transmetre (Figura 18). 

Figura 15 Throughput de la xarxa secundaria vs. probabilitat de outage de la xarxa principal. 

Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, Ph=Psensp=10-3, γ=1.1, M=1000, εs=0.1, ηharvesting=0.25. 
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Figura 16 Probabilitat de transmissió de la xarxa secundària. Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 

0.08, Ph=10
-3

, Psensp=10
-2

, γ=1.1, M=1, εs=0.1, ηharvesting=0.25. 

Figura 17 Probabilitat de un ST de carregar. 

Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, Ph=10
-3

, 

Psensp=10
-2

, γ=1.1, M=1, εs=0.1, ηharvesting=0.25 

Figura 18 Probabilitat de un transmissor 

secundari d'estar dins de la zona de 

guarda. Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, 

Ph=10-3, Psensp=10-2, γ=1.1, M=1, εs=0.1, 

ηharvesting=0.25 
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4.3.2 THROUGHPUT DE LA XARXA SECUNDÀRIA 

Aquest cas és semblant a l’escenari en 4.1, la probabilitat de transmissió és tant baixa que al 

augmentar el número de transmissors secundaris el throughput de la xarxa cognitiva 

augmenta (Figura 19). 

 

D’altra banda, el radi de cobertura de la xarxa primària dp ha augmentat respecte rh i la 

Figura 5 ja no assegura una probabilitat de outage de la xarxa principal del 10%. Els 

transmissors primaris s’interfereixen molt més entre ells (Figura 20). 

 

Figura 19 Throughput de la xarxa secundària vs. probabilitat de outage de la xarxa secundària. 

Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 0.08, Ph=10-3, Psensp=10-2, γ=1.1, M=1, ηharvesting=0.25, εs=0.1. 

Figura 20 Escenari on rh<<dp. 

Paràmetres: λp=0.001, pactiu= 

0.08, Ph=10-3, Psensp=10-2, γ=1.1, 

M=1, ηharvesting=0.25, εs=0.1. 
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5 PRESSUPOST 

En aquest projecte es poden reconèixer tres recursos pels quals es generarà un cost. 

El primer és la llicència de Matlab, sense la qual no es podrien realitzar les simulacions i és 

requisit del projecte. Tant el suport a l’aplicació com d’altres ajudes es poden aconseguir 

lliurement a la comunitat pròpia de Matlab i no generen un cost afegit. 

El segon és cost de la persona que executa el projecte. En aquest cas, es parla d’un gestor 

de projectes sense experiència, el qual haurà de ser remunerat en funció de les hores de 

dedicació. 

I el tercer és el cost de la direcció de projecte, ja que existeix una figura que dedica unes 

hores a la revisió del projecte i fa un seguiment proper. En aquest cas, es parla d’un gestor 

de projectes amb experiència. En aquest cas els costos es calcularan com la fracció de sou 

que es dedica a aquest projecte respecte un sou mensual. 

D’aquesta manera es calcula un cost fix per software, un contracte laboral per dedicació i 

una fracció d’un contracte fix. 

I. Software 

 

II. Personal 

 

El cost total del projecte és: 

 

Per més detalls del càlcul del cost del projecte, veure Annex 2: Cost del projecte. 

Llicencia de Matlab per ús acadèmic 500,00 € 

 
Sou mensual brut 

(12 pagues) 
Dedicació 

Aportació total empresa 
(7 mesos) 

Enginyer novell 833,33 € 100% 7.612,50 € 

Director de projecte 2.500,00 € 12,5% 2.828,44 € 

TOTAL   10.440,94 € 

Taula 5 Cost resumit de personal. 

Cost del projecte 10.940,94 € 
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6 CONCLUSIONS I FUTUR DESENVOLUPAMENT 

En aquest projecte s'ha simulat una xarxa cognitiva amb terminals auto-recarregables que 

operen en el mateix canal que una xarxa primària que s'ha desplegat aleatòriament i que 

presenta una baixa probabilitat d'activitat. Les conclusions que es poden extreure són: 

 Degut al desplegament de la xarxa primària segons un procés homogeni de Poisson, 

la seva SINR de funcionament, θp, es redueix ràpidament al augmentar el número de 

transmissors primaris actius (pactiu). 

 Tot i tenir una probabilitat de transmissió dels secundaris molt baixa, el throughput és 

prou elevat i, quan es tenen pocs transmissors primaris actius com a la Secció 4.1, la 

xarxa principal gairebé no es veu afectada per les transmissions de la secundària. 

 Si la capacitat de la bateria dels terminals secundaris és prou gran, la probabilitat de 

transmissió dels secundaris augmenta molt i, tot i que el throughput es redueix quan 

s’augmenta la Ps o la λs, s'aconsegueix un throughput mig significativament més gran 

que el que té la xarxa primària. 

 La conclusió que s'extreu de les simulacions, tant pel que fa a la xarxa primària com 

a la secundària, és que quan la probabilitat de transmetre és molt baixa, quan 

finalment es pot transmetre, s’ha de aprofitar per transmetre a molta velocitat per tal 

de aprofitar el slot. Mentre que quan les transmissions són més consecutives es pot 

reduir la velocitat de transmissió i mantenir el  throughput mig. 

Les xarxes cognitives són un camp molt extens i hi ha moltes branques que no s’han pogut 

estudiar en aquest treball. Seria de molt interès afegir els següents punts al estudi: 

 Incorporació de errors en el sensat de l’espectre i l’impacte d’aquest errors en la 

capacitat de la xarxa cognitiva i en la probabilitat de transmissió dels seus 

dispositius. 

 Cooperació de la xarxa principal. La xarxa principal podria dedicar alguns dels bits 

enviats per tal d’informar als dispositius cognitius de la seva posició, posició dels 

receptors, potència emesa, etc. 

 Anàlisi de què passa quan dp≈ds. La xarxa secundària podria carregar-se només amb 

les seves pròpies transmissions. 

 Optimització del número de transmissions que pot suportar la bateria. 
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ANNEX 1: DIAGRAMA DE GANTT 

Figura 21 Diagrama de Gantt. 
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ANNEX 2: COST DEL PROJECTE 

Cost de software: 

 

Cost de personal: 

 
Sou anual 

brut 

Sou mensual 
brut 

(12 pagues) 

Contractació 
(hores/setmana) 

Dedicació al 
projecte 

(hores de 
dedicació / 

contractació) 

Grup de 
cotització 

Contingència Atur FOGASA 

Aportació 
total 

empresa 
(7 mesos) 

Enginyer novell 10.000,00 € 833,33 € 15,0 100,0% 2 Comú 23,60% 
Tiemps 
parcial 

6,70% 0,20% 7.612,50 € 

Director de 
projecte 

30.000,00 € 2.500,00 € 40,0 12,5% 1 Comú 23,60% 
Tipus 

general 
5,50% 0,20% 2.828,44 € 

TOTAL 10.440,94 € 

Taula 7 Càlcul en detall del cost de personal. 

Referència: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm  

Cost final del projecte: 10.940,94 € 

Llicencia de Matlab per 
ús acadèmic 500,00 € https://es.mathworks.com/pricing-licensing/index.html?intendeduse=edu&s_tid=htb_learn_gtwy_cta2 

Taula 6 Cost de la llicencia de Matlab. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm
https://es.mathworks.com/pricing-licensing/index.html?intendeduse=edu&s_tid=htb_learn_gtwy_cta2
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GLOSARI 

Acrònim Significat 

Cs Capacitat de la xarxa cognitiva. 

d Distancia entre transmissor i receptor. 

d0 Distancia de camp llunyà del model de propagació. 

dp Radi de la zona de cobertura d'un transmissor de la xarxa principal. 

ds Radi de la zona de cobertura d'un transmissor de la xarxa cognitiva. 

G Guany. 

M 
Número de slots necessaris per carregar per complet la bateria d'un transmissor 
cognitiu. 

Mb 
Número de transmissions consecutives que pot fer un transmissor cognitiu amb la 
bateria plena. 

pactiu Probabilitat de que un transmissor primari estigui actiu en un slot. 

Ph Potència mínima de harvesting. 

Pp Potencia de transmissió d'un transmissor primari. 

Psensp Sensibilitat de la xarxa primària. 

Prebuda Poténcia rebuda. 

pf Probabilitat que la bateria de un dispositiu cognitiu estigui plena en un slot. 

pg Probabilitat que un dispositiu cognitiu estigui fora de la zona de guarda. 

Poutp Probabilitat de outage de la xarxa principal. 

Pouts Probabilitat de outage de la xarxa cognitiva. 

Probpèrdua 
Probabilitat de un dispositiu cognitiu de estar fóra de qualsevol zona de harvesting en 
qualsevol slot. 

ptx Probabilitat de transmetre en un slot un transmissor cognitiu. 

Ps Potencia de transmissió d'un dispositiu cognitiu. 

PT Transmissor de la xarxa principal. 

Ptransmessa Poténcia transmessa. 

rg Radi de guarda. 

rh Radi de harvesting. 

SINR Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio. Relació senyal a soroll més interferència. 

SINRp Relació senyal a soroll més interferència de la xarxa principal. 

SINRs Relació senyal a soroll més interferència de la xarxa cognitiva. 

ST Transmissor de la xarxa cognitiva. 

tslot Durada d'un slot. 

α Exponent de path-loss. 

ϵp Probabilitat de outage mínima de la xarxa principal. 

ϵs Probabilitat de outage mínima de la xarxa cognitiva. 

θp SINR mínima de la xarxa principal. 
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θs SINR mínima de la xarxa cognitiva. 

λp Densitat de la xarxa principal. 

λs Densitat de la xarxa cognitiva. 

 


