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Abstract 

This thesis is focused to the study of the behaviour of Wi-Fi networks, taking into account 
the effects of mechanisms to ensure compatibility between the different amendments of 
the standard (802.11, 802.11b, 802.11g and 802.11g) and management frames. 

Firstly, a study of the network's maximum capacity under ideal conditions is performed for 
each amendment. Then, we study what happens when different stations are working with 
the same amendment but at different data rate. The next step is to analyse the problems 
faced by the medium access control mechanism (CSMA/CA) when having different stations 
transmitting with different amendments that use different modulations. In this part, we 
analyse in detail the mechanisms proposed by the standard to cope with this problem. 

Finally, a field survey is performed to be aware of how real networks are configured, 
especially those that provide a public service. 
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Resum 

Aquest treball té per objectiu estudiar el comportament de les xarxes Wi-Fi tenint en 
compte els efectes que tenen els mecanismes per assegurar la compatibilitat entre les 
diverses versions de l'estàndard (802.11, 802.11b, 802.11g i 802.11n) i els paquets de 
gestió de la xarxa. 

Es realitza un estudi de la capacitat màxima que permeten els diferents estàndards 
funcionant de forma ideal. A continuació, s'estudia què succeeix quan es tenen diverses 
estacions funcionant amb la mateixa versió però a diferents velocitats de transmissió. El 
següent pas és analitzar la problemàtica que representa per al mecanisme de control al 
medi (CSMA/CA) el fet que diferents estacions treballin amb diferents versions que utilitzen 
diferents modulacions. Aquí s'analitzen en detall els mecanismes que proposa l'estàndard 
per solventar aquesta problemàtica.  

Finalment, es realitza un estudi de camp i s'observa com estan configurades les xarxes 
reals, especialment les que pretenen donar un servei públic. 
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Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo estudiar el comportamiento de las redes Wi-Fi teniendo en 
cuenta los efectos que tienen los mecanismos para asegurar la compatibilidad entre las 
diversas versiones del estándar (802.11, 802.11b, 802.11g y 802.11g) y los paquetes de 
gestión de la red. 

Se realiza un estudio de la capacidad máxima que permiten los diferentes estándares 
funcionando de forma ideal. A continuación se estudia qué sucede cuando se tienen 
diversas estaciones funcionando con la misma versión pero a diferentes velocidades de 
transmisión. El siguiente paso es analizar la problemática que representa para el 
mecanismo de control de acceso al medio (CSMA/CA) el hecho que diferentes estaciones 
trabajen con diferentes versiones que utilizan diferentes modulaciones. Aquí se analizan 
en detalle los mecanismos que propone el estándar para solucionar esta problemática. 

Finalmente, se realiza un estudio de campo y se observa como están configuradas las 
redes reales, especialmente las que pretender dar un servicio público. 
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1. Introducció i objectius 

Avui en dia, l'estàndard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 o 
comunament anomenat Wi-Fi (Wireless Fidelity), s'ha convertit en l'estàndard de facto de 
les comunicacions sense fils de curt abast (fins a uns 100 metres). 

Aquest estàndard ha evolucionat moltíssim des dels seus orígens, incrementant 
notablement les seves prestacions. La característica més remarcable és la velocitat 
nominal màxima, que era de 2 Mbps en el primer estàndard de l'any 1997 i actualment és 
de 600 Mbps a la banda de 2,4 GHz utilitzant el 802.11n o de 6,9 Gbps a la banda de 5 
GHz utilitzant el 802.11ac. 

De tota manera, la característica més important d'una xarxa és la seva capacitat de 
transmetre dades d'usuari o throughput. En el cas de l'IEEE 802.11 aquest throughput és 
excepcionalment baix comparat amb altres xarxes com la Ethernet (IEEE 802.3). 
L'eficiència de l'Ethernet per a trames de longitud màxima és propera al 98% mentre que 
en la Wi-Fi és de l'ordre del 60%. Degut a aquest fet, els estàndards 802.11n i 802.11ac 
especifiquen tècniques de millora de throughput com ara enviar ràfegues de trames. 

Per altra banda, la xarxa 802.11 té característiques que fan decrementar el throughput. La 
primera són els paquets de control que utilitzen una part de l'amplada de banda. Aquí cal 
considerar que s'està transmetent de forma permanent el paquet de control anomenat 
beacon (unes 10 vegades per segon) i altres paquets que també es transmeten molt sovint, 
sobre tot en xarxes públiques, són els probe request o probe reply utilitzats per dispositius 
d'usuari per intentar descobrir xarxes. 

L'altre efecte que fa decrementar la capacitat d'aquest estàndard són els mecanismes de 
equiparació de justícia. Per tal de que totes les estacions associades al mateix Basic 
Service Set (BSS) tinguin la mateixa probabilitat d'accés, quan hi ha estacions transmetent 
amb diferents estàndards dins el mateix BSS (per exemple una amb 802.11n i una altra 
amb 802.11b), totes han d'utilitzar els mateixos paràmetres de funcionament, els més 
restrictius que són els definits en els estàndards més antics. Aquest fet penalitza les 
estacions transmetent amb els estàndards més nous. 

El tercer efecte que perjudica el throughput són els mecanismes de compatibilitat enrere. 
També quan hi ha estacions transmetent amb diferents estàndards associades dins el 
mateix BSS, les estacions funcionant amb estàndards més avançats poden utilitzar unes 
capçaleres físiques més llargues que les habituals, per tal de que les estacions amb 
estàndards més antics reconeguin aquestes transmissions com a paquets 802.11 i es 
redueixi el nombre de col·lisions. 

En base al marc de funcionament anterior, aquest projecte té els següents objectius: 

1. Estudiar analíticament la capacitat màxima teòrica, sense tenir en compte 
col·lisions, dels estàndards IEEE 802.11 que treballen a 2,4 GHz (b/g/n). 

2. Estudiar analíticament la pèrdua de capacitat que representen els paquets de 
control. 

3. Estudiar analíticament l'efecte que tenen els mecanismes per proveir justícia en 
BSSs on hi ha estacions treballant a diferents estàndards. 

4. Estudiar analíticament l'efecte que tenen els mecanismes de compatibilitat enrere. 
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5. Analitzar xarxes reals per veure la freqüència en que es produeixen els efectes 
citats anteriorment i que decrementen el throughput. 

6. Extreure conclusions sobre la capacitat real de les xarxes Wi-Fi en Hot-Spots 
públics.  

Per tal d'aconseguir aquest objectius es defineixen els següents requeriments: 

1. Estudi de la capacitat teòrica de les versions 802.11b/g/n treballant a 2,4 GHz. Es 
desenvoluparà la fórmula de càlcul a partir de les capçaleres i procediments de 
l'estàndard i es representaran gràficament. 

2. S'estudiarà el temps de transmissió per a cada paquet de control de l'estàndard i 
en quina freqüència apareixen en una xarxa 802.11. 

3. Es configurarà un software de captura en un ordinador personal, que capturi les 
capçaleres de tots els paquets presents en la xarxa. Només es guardaran les 
capçaleres importants per tal d'estalviar espai en el disc del dispositiu de captura. 

4. Es configurarà un software de captura com l'anterior en una Raspberry pi 2 de 
forma que s'executi automàticament només d'activar la Raspberry. També es 
configurarà la Raspberry per a que sigui possible un accés remot. 

5. Es registraran tots els efectes que puguin produir una pèrdua de capacitat de la 
xarxa. 

6. S'analitzaran un mínim de 5 xarxes reals amb captures de com a mínim 3 hores. 
En dues d'elles s'han de fer captures de com a mínim un dia sencer. 

7. S'analitzarà la capacitat real d'aquetes xarxes i es compararà amb les teòriques. 

8. S'escriurà una memòria resum de no més de 30 pàgines on es descriguin els 
objectius més importants assolits. 

L'aspecte més crític del projecte és poder capturar les trames adequades per realitzar la 
valoració de la capacitat real de les xarxes Wi-Fi en base als càlculs teòrics. Per això, les 
especificacions mínimes  a tenir en compte són: 

1. Analitzar la freqüència en que apareixen els paquets de control en diferents BSS 
públics. 

2. Analitzar en quina freqüència es troben BSS que tenen terminals a treballant en 
diferents estàndards. 

3. Analitzar la utilització de mecanismes de compatibilitat per part dels BSS. 

4. Analitzar si els BSS no permeten certes velocitats de transmissió per eliminar els 
efectes negatius de les velocitats baixes. 

5. Analitzar la presencia o no de paquets RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send), 
i a partir de quina longitud de paquet ho utilitzen.  

6. Presencia o no de ràfegues de paquets especificades en els estàndards 802.11e/n. 

7. Quina amplada de banda del canal utilitza el 802.11n, 20 MHz o 40 MHz. 

Aquest treball no prové de cap altre projecte. Per tal de realitzar els càlculs teòrics, les 
especificacions de la xarxa s'extrauran directament de l'estàndard IEEE 802.11 [1] i [2] i 
es derivaran les fórmules del throughput. Per tal l'anàlisi de xarxes Wi-Fi reals, s'avaluaran 
diferents analitzadors de xarxa i s’escollirà el més adequat. 
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El treball ha estat dividit en els següents paquets de treball: 

PT1: Estudi dels estàndards IEEE802.11b/g/n a 2,4 GHz. 

PT1-T1: Estudi del funcionament general dels estàndards IEEE802.11b/g/n. 

PT1-T2: Estudi dels mecanismes de compatibilitat entre els estàndards 802.11b/g/n. 

PT1-T3: Estudi dels paquets de control dels estàndards 802.11b/g/n. 
PT2: Càlcul de la capacitat teòrica dels estàndards IEEE802.11b/g/n a 2,4 GHz. 

PT2-T1: Càlcul de les capacitats sense mecanismes de compatibilitat. 

PT2-T2: Càlcul de les capacitats amb mecanismes de compatibilitat. 

PT2-T3: Càlcul de la càrrega introduïda pels paquets de control. 
PT3: Hardware i software de captura. 

PT3-T1: Estudi d'eines de captura de lliure distribució. 

PT3-T2: Instal·lació i configuració de l'eina seleccionada en un ordinador portàtil. 

PT4: Captura trànsit IEEE 802.11 en entorns reals. 

PT4-T1: Captura de trànsit representatiu d'entorns reals. 

PT5: Anàlisi de dades reals i comparació amb els càlculs teòrics. 

PT5-T1: Anàlisi de les captures de trànsit realitzades i càlcul de la capacitat. 

PT6: Presentació de resultats i del TFG. 

PT6-T1: Presentació de resultats i documentació del projecte. 

Taula 1: Paquets de treball. 

Degut a diferents problemes, el treball que estava planificat començar el mes de setembre 
de 2015, va començar realment després dels exàmens de febrer. Així mateix, en lloc de 
presentar-se el mes de maig es presenta finalment el mes de juliol. 

La tasca de captura de dades mitjançant plataformes reduïdes com les Blackberry Pi, 
planificada en un principi, es va suprimir. 

Amb totes aquestes modificacions, el pla de treball ha quedat de la següent forma: 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt del projecte. 
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2. Estàndard IEEE 802.11 

L'any 1997 es va publicar la primera especificació de l'estàndard IEEE 802.11 que 
permetia velocitats d'1 i 2 Mbps a la freqüència de 2,4 GHz, utilitzant FHSS (Frequency 
Hopping Spread Spectrum), DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i tecnologia de 
llum infraroja (IR). Més tard, a l'any 1999 va sortir el 802.11b que incloïa velocitats de 
transmissió més elevades a 5,5 i 11 Mbps a 2,4 GHz amb DSSS. També en l'any 1999, es 
va publicar el 802.11a que proveïa comunicacions a altes velocitats fins a 54 Mbps (6, 9, 
12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbps) a 5 GHz amb modulació OFDM (Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing). De tota manera, aquesta especificació no era compatible amb els 
equips anteriors degut a que funcionava a una altra freqüència. L'any 2003, va aparèixer 
l'estàndard 802.11g, que oferia les mateixes velocitats amb la mateixa modulació que el 
802.11a però funcionant a la banda de 2,4 GHz. 

L'any 2009, es va emetre l'especificació 802.11n que incloïa millores per permetre alta 
capacitat (HT: High Throughput) a velocitats de fins a 600 Mbps, operant a les dues bandes 
de 2,4 GHz i de 5 GHz. El 802.11n utilitza una modulació OFDM modificada, canals amb 
amplades de banda duplicades (20 MHz o 40 MHz), mecanismes d'agregació de trames i 
un FEC (Forward Error Correction) millorat. De tota manera, la característica més 
important és que permet multiplexació espacial de fins a 4 fluxos espacials. Això és 
possible gràcies a tècniques de MIMO (Multi-Input Multi-Output). En aquest cas, la velocitat 
de transmissió és directament proporcional al nombre de fluxos espacials. De tota manera, 
com major sigui el nombre de fluxos, major serà el nombre d'antenes requerides i de 
connectors RF (Ràdio Freqüència), que alhora implica un increment en el consum 
d'energia. A més, la separació física entre antenes a de ser major d'1/3 de longitud d'ona, 
i això fa que dispositius petits només puguin portar 1, 2 o 3 antenes. Notem que per poder 
aconseguir transmetre 4 fluxos espacials es requereixen 4 antenes tant a l'AP (Access 
Point) com al dispositiu que s'hi connecta. Cada flux permet transmetre 150 Mbps, per tant 
en dispositius amb 3 antenes, com a molt podrem transmetre 450 Mbps. Els 600 Mbps 
només s'aconsegueixen amb 4 fluxos espacials i canals de 40 MHz. 

Tots aquests estàndards es varen ajuntar en un sol document l'any 2012 [1]. 

Més tard, l'any 2013 es va publicar una nova modificació, el 802.11ac, per a molt alta 
capacitat (VHT: Very High Throughput) amb velocitats de fins a 6,9 Gbps, però només 
opera a la banda dels 5 GHz [2]. Permet ampliar l'amplada de banda dels canals (20, 40, 
80 i 160 MHz), té modulació d'alta densitat (fins a 256-QAM), millora la FEC, permet 
agregació de trames, fins a 8 fluxos espacials, MU-MIMO (multiuser - MIMO) per poder 
transmetre diferents fluxos a diferents receptors de forma simultània i beam-forming, una 
tècnica que permet apuntar l'antena cap al receptor de les dades, podent-se modificar 
l'apuntament de paquet a paquet.  

Aquestes molt altes velocitats permeten enviament de vídeo d'alta qualitat a terminals 
mòbils i són adequades per a entorns d'alta densitat amb un gran nombre de clients per 
AP. 

Apart dels estàndards referents a les velocitats de transmissió, el grup de treball de l'IEEE 
802.11 ha emès altres modificacions o adaptacions com ara: 

− 802.11h (2003) inclou extensions per a la gestió de l'espectre i control de potència: 
Dynamic Frequency Selection (DFS) and Power Control (PC). 

− 802.11i (2004) inclou mecanismes de seguretat. 
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− 802.11e (2005) proporciona millores de la capa MAC (Medium Access Control) per 
prioritzar classes de trànsit. 

− 802.11p (2010) presenta una modificació de l'estàndard per permetre 
comunicacions dins dels vehicles, entre vehicles i de vehicles a infraestructures de 
comunicacions. 

− 802.11s (2011) permet construir xarxes mallades multisalt amb interfícies de xarxa 
802.11. 

− 802.11ad (2012) conté modificacions que permeten l'operació a la banda de 60 
GHz. 

− 802.11aa (2012) presenta millores per a la transmissió robusta d'àudio i vídeo 
coexistint amb altres trànsits. 

− Draft 802.11ah permetrà operar en bandes inferiors a 1 GHz, a distàncies molt 
majors que les actuals i el nombre de dispositius associats a cada AP podrà ser 
molt major que l'actual. Està pensada per ser utilitzada en la Internet de les Coses. 

− Draft 802.11ax serà el successor del 802.11ac que permetrà millorar la capacitat 
en entorns d'alta densitat d'usuaris. 

Veient tots els estàndards relacionats amb les velocitats de transmissió (802.11/a/b/g/n/ac) 
hom podria pensar que sempre s'utilitza el més avançat. És a dir, el 802.11ac, però això 
no és cert ja que la velocitat de transmissió està inversament relacionada amb la distància 
de cobertura. Llavors, aquells usuaris que estan més lluny de l'AP utilitzaran velocitats més 
baixes, podent arribar els més llunyans a utilitzar la velocitat d'1 Mbps de l'estàndard 
802.11b. En la Figura 2 es mostren les sensibilitats de cada velocitat d'operació d'un AP 
Cisco Aironet 3700, hi podem veure que la que requereix menys potència rebuda per poder 
funcionar és precisament la d'1 Mbps. 

Ara bé, els usuaris que treballen a velocitats baixes deterioren la capacitat dels altres 
usuaris treballant a velocitats altes, degut a la denominada "anomalia de rendiment", que 
es detallarà més endavant, i als mecanismes de compatibilitat entre estàndards. 

 
Figura 2: Sensibilitats d'un punt d'accés Cisco Aironet 3700. 
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L'estàndard IEEE 802.11 defineix les dues capes inferiors de l'arquitectura de protocols 
de la OSI (Open Systems Interconnection): la capa física (PHY) i la capa d'enllaç de 

dades (    

Figura 3). 

2.1. Capa física del 802.11 (PHY) 

En la capa física es defineixen dues subcapes: Physical Medium Dependent (PMD) i 
Physical Layer Convergence Protocol (PLCP). La subcapa PMD és la que controla la 
modulació i les diverses bandes de freqüència de treball. La subcapa PLCP és la 
responsable d'interactuar entre la capa MAC (Medium Access Control) i la subcapa PMD. 
El seu objectiu principal és fer que la capa MAC pugui ser el més agnòstica possible a les 
diferents especificacions físiques.  

    
Figura 3: Arquitectura de 

protocols del 802.11. 
Figura 4: Capçalera PHY 802.11 amb format llarg. 

La subcapa PLCP defineix un preàmbul i una capçalera que permet que cada trama 
pugui ser transmès a una velocitat diferent. Aquesta capçalera sempre es transmet a la 

mateixa velocitat i el camp SIGNAL especifica a quina velocitat viatja la resta de la trama 
que inclou la capçalera MAC i les dades de protocols superiors ( 

Figura 4). El receptor, després de detectar i mesurar la potència del preàmbul de la trama, 
adapta el seu guany a la potencia mitjana. Posteriorment, utilitza el conjunt de símbols 
d’entrenament inclosos en el preàmbul per sincronitzar-se amb el transmissor. Un cop 
sincronitzat correctament, el receptor descodifica la capçalera PLCP. Si es rep la capçalera 
correctament (la qual cosa es verifica amb un bit de paritat), passa a l'estat de recepció i 
descodifica la resta de la trama. Per verificar la correcta recepció de la trama, s'utilitza el 
CRC al final de la mateixa. La capçalera física proporciona informació sobre la configuració 
de les trames, com ara el format, la velocitat de transmissió de dades, etc. La capa física 
també incorpora una funció anomenada CCA (Clear Channel Assessment) que serveix per 
avisar a la capa MAC quan el canal està ocupat. 

El primer estàndard d'aquesta família va ser l'IEEE 802.11 legacy, on s'especificaven 
dues velocitats de transmissió d'1 i 2 Mbps. En aquesta primera versió es va definir 
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també el protocol d'accés al medi CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with 
Collision Avoidance), que utilitzava la detecció de portadora per evitar col·lisions i definia 

la capçalera física de la  

Figura 4. Molt poc temps després va aparèixer el 802.11b, que apart d'augmentar la 
velocitat màxima de transmissió fins a 11 Mbps, definia una capçalera física opcional més 
eficient (Figura 5) que en lloc de durar 192 µs com l'anterior, només dura 96 µs, és 
l'anomenada 802.11b format curt. 

En la versió llarga el preàmbul ocupa 128 bits i tota la capçalera física es transmet a la 
mínima velocitat, 1 Mbps. La capçalera MAC i les dades tenen la velocitat de transmissió 
d'1 o 2 Mbps. En la versió curta el preàmbul ocupa 56 bits i es transmet a 1 Mbps, la resta 
de capçalera física és de la mateixa mida, 48 bits, però es transmet a 2 Mbps. La capçalera 
MAC i les dades es poden transmetre a 2, 5,5 o 11 Mbps. 

El 802.11b utilitza DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) i DQPSK (Differential  
Quadrature Phase Shift Keying) per a les taxes de transmissió d'1 i 2 Mbps, i CCK 
(Complementary Code Keying) per a taxes de transmissió més elevades (5,5 i 11 Mbps). 

El següent pas va ser el 802.11a on es va proposar emprar la banda de 5 GHz utilitzant 
52 subportadores amb modulació OFDM (Orthogonal Frequency Division Modulation) 
obtenint velocitats de fins a 54 Mbps. Poc després es van introduir les modificacions 
necessàries per operar de la mateixa forma a 2,4 GHz amb el que va aparèixer el 802.11g.  

Les capçaleres físiques d'aquests dos estàndards són pràcticament iguals i poden veure's 
a la Figura 6, on el camp de preamble més el el de SIGNAL tenen una duració de 20 µs. 
La diferència entre els dos radica en que el 802.11g necessita un camp de Signal 
Extension de 6 µs al final de la trama que el 802.11a no requereix. 

 
Figura 5: Capçalera PHY 802.11b 

format curt. 
Figura 6: Capçalera PHY 802.11g i 802.11a.

Finalment, la darrera especificació que treballa a 2,4 GHz és la 802.11n, i que es basa en 
les seves predecessores (sobretot 802.11g) afegint l'ús de tècniques MIMO (Multiple Input 
- Multiple Output) i l'ampliació de l'amplada de banda del canal amb la tècnica anomenada 
Channel Bonding per permetre l'ús simultani de dos canals de comunicació consecutius 
(40 MHz). A més, proposa afegir l'agregació de trames a la capa MAC per reduir la 
ineficiència introduïda per tot el protocol. La seva capçalera física té diferents longituds 
depenent de si s'activa la compatibilitat amb estàndards anteriors i del nombre de cadenes 
MIMO que s'estiguin utilitzant (Figura 8). 

2.1.1. Compatibilitat enrere 
La compatibilitat enrere té a veure amb el CCA, operació per detectar activitat en el canal 
abans de transmetre. El CCA es pot realitzar de dues maneres. La primera és detectant 
un nivell d'energia en el canal per sobre un llindar, en aquest cas el llindar d'Energy 
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Detection (ED) està especificat a -76 dBm. La segona aprofita que les estacions estan 
escoltant el medi de forma permanent per tal de rebre paquets. En aquest cas, quan 
detecten un paquet, descodifiquen la capçalera física, llegeixen la capçalera MAC i 
decideixen si accepten el paquet o no depenent de l'adreça destí. El nivell de detecció de 
paquets (sensibilitat) és molt menor a -76 dBm, pot arribar a ser fins i tot de -101 dBm 
(Taula 1), amb lo que és molt més sensible. Per tant, una estació que estigui escoltant el 
medi de forma permanent pot saber si hi ha un paquet o no transmetent-se amb el sol fet 
de descodificar la capçalera física.  

D'aquesta manera, quan una estació vulgui transmetre un paquet, decidirà si fer-ho 
immediatament o no, depenent de si sap que hi ha un paquet transmetent-se o no 
(mecanisme CSMA/CA). Si entén la capçalera del paquet que s'està transmetent, 
s'esperarà en aquells casos en que la potència rebuda del paquet en transmissió sigui 
superior a -101 dBm, en cas de no entendre la capçalera física s'esperarà només si la 
potència rebuda del paquet en transmissió és superior a -76 dBm. Per tant, el primer cas 
és molt més sensible que el segon. 

Es poden donar situacions en que una estació antiga (802.11b) està en un BSS on hi ha 
moltes estacions més modernes (802.11g o 802.11n). En aquells casos en que estigui molt 
lluny de les altres (suposem que rep menys de -76 dBm de les transmissions d'aquestes) 
i com que no entén les seves capçaleres físiques, podrà transmetre sempre que vulgui 
provocant un gran nombre de col·lisions.  

Per tal de solventar aquestes situacions, els estàndards IEEE 802.11g i 802.11n preveuen 
unes capçaleres físiques addicionals que es transmeten abans de la pròpia per tal de que 
estacions amb especificacions més antigues puguin detectar que hi ha un paquet Wi-Fi en 
transmissió i no provoquin col·lisions. 

La Figura 7 mostra la capçalera de compatibilitat enrere del 802.11g. Abans de la 
capçalera física OFDM es transmet una capçalera DSSS de 192 µs o 96 µs (long/short 
format) de duració per a que les estacions 802.11b entenguin que aquesta trama és 802.11. 

 
Figura 7: Capçalera PHY del 802.11g amb compatibilitat (long format) per ser rebuda per 

estacions 802.11b. 
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Figura 8: Capçaleres PHY de l’estàndard 802.11n. 

L'estàndard 802.11n defineix 3 capçaleres diferents (Figura 8): 

− Preamble Non-HT (Non High Throughput): Utilitza les especificacions del 802.11g, 
per tant no és HT, però es considera dins l'estàndard per donar-li coherència. 

− HT-mixed format: La primera part de la capçalera física és igual que el 802.11g i 
pot ser descodificada per aquestes estacions. La resta de la trama és 802.11n i les 
estacions 802.11g no el poden descodificar. 

− HT-greenfield format: Tota la trama és 802.11n i les estacions 802.11g no poden 
descodificar cap part. És el format més eficient. 

2.2. Capa MAC del 802.11 

La capa d'enllaç es divideix en dues subcapes, una de control d'accés al medi (MAC) i una 
de control de l'enllaç lògic (LLC) que és comú per a tots els estàndards 802.X. El control 
d'accés al medi és el conjunt de mecanismes i protocols pels que diversos nodes es posen 
d'acord per compartir un mitjà de transmissió comú.  

Estàndard 802 PLCP Preamble DIFS SIFS CWmin CWmax Slot  

11b long format 192 µs 50 µs 10 µs 32 1024 20 µs 

11b short format 96 µs 50 µs 10 µs 32 1024 20 µs 

11a 20 µs 34 µs 16 µs 16 1024 9 µs 

11g 20 µs 28 µs 10 µs 16 1024 9 µs 

11n HT Mixed (2,4 MHz) 20 µs + 16 µs + 
variable* 28 µs 10 µs 16 1024 9 µs 

11n HT Greenfield (2.4  MHz) 24 µs + variable* 28 µs 10 µs 16 1024 9 µs 

11n HT Mixed (5 MHz) 20 µs + 16 µs + 
variable* 34 µs 16 µs 16 1024 9 µs 

11n HT Greenfield (5 MHz) 24 µs + variable* 34 µs 16 µs 16 1024 9 µs 
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802.11ac VHT 36 µs + variable* 34 µs 16 µs 16 1024 9 µs 
      *variable depèn del nombre de fluxos espacial (Taula 4) 

Taula 2: Valors de les capes PHY i MAC per a les diferents especificacions del 802.11. 

La capa MAC del 802.11 es basa en el CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / 
Collision Avoidance) i funciona de la següent forma. Abans d'iniciar una transmissió, una 
estació escolta el canal per determinar si està ocupat. Si el medi s'escolta lliure durant un 
període de temps anomenat Distributed Inter-Frame Space (DIFS), l'estació transmet. Si 
el medi està ocupat, la transmissió es retarda fins que el canal estigui lliure un altre cop. 
En aquest cas, s'escull un temps de backoff que és un nombre d'unitats de temps 
(SLOT), escollit de forma aleatòria entre [0, CW-1]. CW és la finestra de contenció o 
Contention Window que comença amb un valor inicial CWmin i es va duplicant cada cop 
que s'ha de retransmetre la trama. Aquest increment pot produir-se fins un valor màxim 
anomenat CWmax. Quan el medi queda lliure per un temps DIFS comença a 
decrementar-se el comptador de backoff. Quan el comptador de backoff arriba a zero 
l'estació pot transmetre. Si durant el decrement, el medi es torna a escoltar ocupat, 
l'estació atura el decrement. Quan el medi torna a quedar lliure per més d'un DIFS es 
torna a posar el marxa el decrement del comptador. Després de cada transmissió de 
dades correcta, el receptor envia un paquet de reconeixement (ACK - Acknowledgement) 
després d'un període de temps anomenat Short Inter-Frame Space (SIFS). En cas de 
produir-se un error de transmissió o una col·lisió, l'ACK no s'enviarà i el transmissor 
iniciarà la retransmissió de la trama seguint el mateix procediment. Els valors DIFS, 
SIFS, SLOT i CWmin són diferents per cada especificació del 802.11 (      *variable depèn del 
nombre de fluxos espacial (Taula 4) 

Taula 2). Així per exemple el 802.11g té un DIFS de 28 µs mentre que el 802.11b el té de 
50 µs, essent doncs el primer més eficient. Un dels efectes que té la co-existència 
d'estacions funcionant a diferents especificacions en el mateix BSS, és que tots les 
estacions han d'utilitzar els mateixos valors d'aquests paràmetres, els més restrictius, per 
a no prioritzar unes enfront d'altres. L'efecte resultant és que les estacions més avançades 
perden eficiència al no poder els seus valors naturals que són més eficients. 

2.2.1. Trames de la capa MAC 
Les trames MAC es poden classificar segons tres tipus: 

− Trames de dades. Les trames de dades s’encarreguen de transportar la informació 
de les capes superiors (Figura 9). 

− Trames de control. Les trames de control s’utilitzen en l’entrega de dades entre 
estacions. 

− Trames de gestió.  Les trames 802.11 de gestió estan bàsicament relacionades 
amb l'associació i autenticació de les estacions.  
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Figura 9: Capçalera MAC d'una trama de dades. 

Trames de control Bytes Trames de gestió Trames de gestió 

Acknowledgement 
(ACK) 14 Beacon Disassociation 

Request To Send 
(RTS) 20 Association Request Authentication 

Clear To Send (CTS) 14 Association 
Response Deauthentication 

Power Saving Poll (PS-
Poll)  20 Reassociation 

Request Action 

Collision Free End (CF-
End) 20 Reassociation 

Response Action No ACK 

Collision Free End + 
Collision Free Ack 20 Probe Request Announcement Traffic 

Indication Mes. (ATIM) 

Block Ack Request 22+variable Probe Response Time Advertisement 

Block Ack 22+variable   

Taula 3: Llistat de trames de control (amb la longitud de la capçalera MAC) i de gestió. 

A continuació es comenten els tipus de trames més rellevants per al càlcul de la capacitat 
de les xarxes Wi-Fi i que apareixen amb més freqüència: el Beacon, els probe request i 
response i els RTS/CTS. 

Beacon: És una trama que transmet el punt d'accés (AP) per anunciar la presencia del 
BSS que ell defineix. Conté tota la informació sobre la xarxa i no està xifrat. Manté el 
sincronisme entre les estacions que utilitzen la mateixa capa física. La informació rellevant 
per al projecte es troba en els següents camps: 

− SSID (Service Set Identifier): Indica la identitat de l’emissor. 

− Short Preamble: Indica si pot utilitzar el preamble curt del 802.11b. 

− DSSS-OFDM: Indica si es poden utilitzar les capçaleres de compatibilitat de 
l'OFDM (802.11g) envers el DSSS (802.11b). 

− Block ACK: Indica si es poden transmetre ACK de bloc per fer més eficient la 
transmissió. 

− Suported rates: Velocitats suportades. Dependrà de la tecnologia utilitzada. Aquí 
es pot veure si hi ha alguna velocitat prohibida. Si les velocitats baixes no apareixen 
és degut a que l'administrador del sistema no vol que es produeixi l'anomalia de 
rendiment". 

− Extended Supported Rates: El camp anterior només conté espai per ubicar 8 
velocitats, aquest camp s'utilitza per indicar-ne més, si és el cas.  

− ERP (Extended Rate PHY): Indica la necessitat d’activar mecanismes de 
compatibilitat amb dispositius 802.11 més antics. Aquest camp estarà pressent 
només en 802.11g i 802.11n i 802.11ac. Inclou tres banderes: Non ERP Station 
present, Use protection i Barker preamble mode. 
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− HT Capabilities: Ens proporciona la informació sobre les capacitats HT, si la xarxa 
suporta l’estàndard 802.11n: si es pot utilitzar l'agregació de trames a nivell de 
protocol (A-MPDU), quants fluxos espacials MIMO suporta, ... 

− Transmit Beam Forming: Indica si suporta Beam Forming. 

Probe Request / Probe Response: Els dispositius mòbils amb interfície 802.11, com ara 
els ordinadors portàtils i smartphones, quan es connecten una vegada a un BSS, recorden 
el seu SSID. Durant la utilització del dispositiu i si tenen la interfície Wi-Fi activa però no 
estan associats a cap punt d'accés, intenten connectar-se a qualsevol dels SSID que tenen 
emmagatzemats. Per tal de fer això, envien un Probe Request amb cadascun dels SSID 
per tal de que si el punt d'accés que el defineix el rep, contesti amb un Probe Response i 
així es pugui associar ràpidament. L'efecte que té aquest mecanisme és que apareixen 
molts d'aquests paquets, enviats en broadcast, i que redueixen l’eficiència de les xarxes. 

Request to Send (RTS) / Clear to Send (CTS):  Els RTS i CTS proporcionen un 
mecanisme opcional per reduir de col·lisions en cas de tenir estacions ocultes entre sí 
(hidden terminal problem) i on el mecanisme de CSMA/CA no funciona. Funciona de la 
següent forma. Quan una estació vol enviar un paquet de dades, primer envia un paquet 
RTS amb el temps estimat de duració de tot el procés d'enviament, amb l'ACK inclòs. Si 
aquest paquet és rebut correctament pel receptor, aquest envia un CTS indicant el mateix 
temps de duració del procés. En rebre aquest paquet, s'envien les dades i a continuació 
l'ACK. Tots aquests paquets estan separats per períodes SIFS. Les estacions del BSS, en 
rebre un RTS o un CTS, estableixen un temporitzador anomenat NAV (Network Allocation 
Vector), durant el qual no podran intentar transmetre, encara que observin el canal lliure. 
De tot aquest procés, l'únic paquet que pot col·lisionar és el RTS, però com que té una 
duració molt petita, la col·lisió no és excessivament important. Aquest mecanisme, tot i 
que disminueix l'efecte perjudicial de les col·lisions, disminueix l'eficiència del protocol ja 
que representa enviar dos paquets de control més per a cada paquet de dades. 

Les trames de gestió i control únicament contenen capçaleres PHY i MAC. Les trames de 
dades contenen capçaleres PHY, MAC i LLC (Logical Link Control). La capçalera LLC 
s'utilitza per indicar quin tipus de protocol viatja en el camp de dades i té una longitud de 
8 bytes. 

Finalment comentar que els 802.11n i 802.11ac permeten dos nivells d'agregació de 
trames: 

− El primer nivell anomenat A-MSDU (Aggregate - MAC Service Data Unit) agrega 
varis paquets de nivell superior en una sola trama MAC, amb una sola capçalera 
MAC 802.11. Aquesta trama A-MSDU té una longitud màxima de 7935 bytes. 
Aquesta agregació no és d'obligatori compliment. 

− El segon nivell d'agregació que permeten el 802.11n i el 802.11ac, és l'anomenat 
A-MPDU (Aggregate - MAC Protocol Data Unit). Aquesta agregació permet agregar 
moltes trames MAC utilitzant un sol preamble de nivell físic (PHY). Aquesta 
agregació és d’obligatori compliment. 

Per crear una trama agregada A-MPDU s'agregen subtrames A-MPDU que cadascuna 
conté un delimitador de 4 bytes, la capçalera MAC 802.11 de dades, les dades de nivell 
superior, i un camp de farciment per a que tota aquesta subtrama tingui una longitud 
múltiple de 4 bytes.  
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En les trames agregades utilitzant A-MPDU, la trama de control de reconeixement (ACK) 
es substitueix per un reconeixement de bloc (Block Acknowledgement - BA), que també 
s'envia després d'un SIFS. La longitud del BA depèn del tipus de variant de BA, el cas més 
típic és el Compressed BlockAck que té una duració total de 32 bytes. 

En el 802.11n, la longitud màxima permesa d'una A-MPDU és de 65535 bytes (64 Kbytes). 
També existeix una limitació en quant al temps màxim en que es pot estar transmetent 
una trama física (PPDU - Physical Protocol Data Unit) que és de 10 ms. Finalment, en una 
trama A-MPDU només hi poden haver 64 subtrames degut a que el mapa de bits del Block 
Ack només té 64 posicions per reconèixer trames.  

3. Capacitat teòrica de l'estàndard IEEE 802.11  

En aquest apartat s'ha estudiat la capacitat teòrica de les diferents versions de  
l'estàndard 802.11 tenint en compte les capçaleres dels nivells PHY i MAC i els diferents 
temps IFS (Inter-Frame Space) definits en les especificacions. Les diverses versions de 
l'estàndard presenten diferències en el preàmbul i en la durada de capçalera de capa 
física (PLCP), com es pot observar a la       *variable depèn del nombre de fluxos espacial (Taula 4) 

Taula 2 i en les velocitats de transmissió (Taula 4 i Taula 5). L'IEEE 802.11b inclou una 
capçalera PLCP llarga i una curta. L'IEEE 802.11g té el format normal i el de compatibilitat 
enrere. Finalment, l'IEEE 802.11n presenta tres formes de transmissió (no HT, HT mixt i 
HT Greenfield) i per tant tres tipus de preàmbul, amb una part variable depenent del 
nombre de fluxos espacials MIMO que utilitzi. 

Estàndards IEEE Velocitats de transmissió en Mbps 

802.11 legacy 1, 2 

802.11b 1, 2, 5.5, 11 

802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

802.11n Diferents MCS (Modulation and Coding Schemes) fins a 600 Mbps 

802.11ac Diferents MCS (Modulation and Coding Schemes) fins a 6,9 Gbps 

Taula 4: Velocitats de transmissió dels diferents estàndards 802.11. 
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Taula 5: Paràmetres dels diferents MCS del 802.11n. 

El nostre escenari d'avaluació consisteix en un sol enllaç de ràdio compost per dues 
estacions (un transmissor i un receptor) que s'envien trames de dades en condicions ideals 
i sense considerar els temps de backoff. Es mostra la capacitat màxima de transferència 
o també anomenada throughput màxim. 

El càlcul de throughput (S) en Mbps segueix expressió següent: 

 

𝑆𝑆 = 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑×8
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚

   𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 + 𝛿𝛿 + 𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆 + 𝛿𝛿 + 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  

 

Ldata consisteix en la longitud del camp de dades (payload) de les trames de dades en 
bytes. DIFS i SIFS són els temps entre trames que es poden trobar a la       *variable depèn 
del nombre de fluxos espacial (Taula 4) 

Taula 2, δ representa el retard de propagació que es pot menysprear a les distàncies 
típiques d'operació de l'IEEE 802.11, TACK correspon a la durada d'una trama ACK i Tdata 
representa el temps de transmissió d'una trama de dades que depèn principalment de la 
longitud del camp de dades i de la capçalera PHY. Els temps estan expressats en µs. 

3.1. Anàlisi de l'IEEE 802.11b o DSSS 

En l'estàndard IEEE 802.11b l’expressió Tdata i Tack queden de la següent forma: 
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𝑇𝑇𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 =  𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚/ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 + (𝐿𝐿ℎ𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑒𝑒+𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)×8
𝑝𝑝

    𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 =  𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚/ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 + (𝐿𝐿𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎)×8
𝑝𝑝

 

On r és la velocitat de transmissió en Mbps, els valors de Tpreamble/header es troben a la       
*variable depèn del nombre de fluxos espacial (Taula 4) 

Taula 2 i Lheader són 38 bytes que contenen la capçalera MAC (Figura 9 sense el camp 
Address4) i la capçalera LLC. Ldata és el nombre de bytes de dades a enviar. Lack és la 
capçalera MAC del reconeixement i té una durada de 14 bytes (Taula 3). 

Els resultats obtinguts s'expressen en forma de gràfica de throughput en funció del payload 
(Figura 10). 

 
Figura 10: Throughput del 802.11b sense mecanismes de compatibilitat. 

 

Payload 100 Bytes 1500 Bytes 

IEEE 802.11b Throughput 
(Mbps) Eficiència % Throughput 

(Mbps) Eficiència % 

1 Mbps 0.48 48.20 0.93 93.30 

2 Mbps 0.87 43.30 1.86 92.90 

5.5 Mbps 1.69 30.75 4.72 86.95 

11 Mbps 2.21 20.06 8.69 79.01 

Taula 6: Throughput del 802.11b. 

La Taula 6 mostra la variabilitat d'eficiència que pot tenir l'estàndard, i, evidentment, depèn 
molt de la longitud del camp de dades. Si prenem com a referència el sistema configurat 
per obtenir el màxim throughput, treballant a la màxima velocitat de transmissió i amb la 
màxima longitud del camp de dades, observem que l'eficiència màxima és del 79.01%. 

3.2. Anàlisi de l'IEEE 802.11a o OFDM i de l'IEEE 802.11g o ERP (Extended Rate 
PHY)  

En cas de 802.11a que treballa a 5 GHz les expressions queden (temps expressats en 
µs): 
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Tdata =  Tpreamble/header + 4 × � 
22 + (Lheader + Ldata) × 8

NDBPS
 � 

Tack =  Tpreamble/header + 4 × � 
22 + Lack × 8

NDBPS
 � 

Respecte al 802.11g que treballa a 2,4 GHz, la única diferència amb el 802.11a és que la 
modulació OFDM del 802.11g requereix d'un camp de Signal Extension al final de la trama 
amb una durada de 6 µs. Llavors les expressions per al 802.11g queden de la següent 
forma: 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 =  𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚/ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 + 4 × �
22 + (𝐿𝐿ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚) × 8

𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
� + 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑝𝑝_𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 =  𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚/ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 + 4 × �
22 + (𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎) × 8

𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
� + 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑝𝑝_𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆 

En els dos casos es suma el temps de la capçalera física al nombre de símbols OFDM 
multiplicats per la seva durada. La multiplicació per 4 fa referència a que cada símbol 
OFDM dura 4 µs. Els 22 bits que es sumen fan referència als camps Service i Tail que la 
capçalera física incorpora en la part de la capçalera MAC. NDBPS és el nombre de bits de 
dades codificats en cada símbol OFDM, que en els casos dels 802.11a i 802.11g equival 
a quatre vegades la velocitat de transmissió en Mbps (per exemple, a 6 Mbps NDBPS = 24 
bits de dades per símbol OFDM). Finalment,  els símbols    signifiquen un arrodoniment 
al número enter superior. 

Amb això, els resultats entre els estàndards 802.11a i 802.11g són tan similars que només 
es presenten en una sola gràfica (Figura 11). 

 
Figura 11: Throughput dels 802.11a/g sense mecanismes de compatibilitat. 

Payload 100 Bytes 1500 Bytes 

IEEE 802.11a/g Throughput 
(Mbps) Eficiència % Throughput 

(Mbps) Eficiència % 

6 Mbps 2.65 44.15 5.53 92.17 

9 Mbps 3.42 37.99 8.12 90.21 

12 Mbps 4.04 33.67 10.62 88.49 
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18 Mbps 4.94 27.43 15.27 84.82 

24 Mbps 5.48 22.83 19.54 81.43 

36 Mbps 6.35 17.64 27.40 76.10 

48 Mbps 6.78 14.13 33.90 70.62 

54 Mbps 6.78 12.55 36.81 68.17 

Taula 7: Throughput del 802.11a i del 802.11g. 

La Taula 7 mostra els nivells d'eficiència més rellevants per als estàndards 802.11a i 
802.11g. En el millor dels casos, observant el cas de màxim throughput que s'obté 
transmetent a 54 Mbps amb payload de 1500 bytes, aconseguim una eficiència del 
69,01%. També remarcar que quan enviem paquets petits (100 bytes de payload) 
l'eficiència és molt baixa, de 13,00% per al cas de 54 Mbps. 

3.3. Anàlisi de l'IEEE 802.11n o HT  

El 802.11n té tres modes de funcionament: Non-HT, HT Mixed i HT Greenfield. 

El 802.11n Non-HT és una forma d'expressar que s'estan utilitzant altres especificacions 
més antigues, en concret la 802.11b, 802.11a i 802.11g. Per tant, els càlculs són 
exactament els presentats en els apartats anteriors 3.1 i 3.2. 

El 802.11n HT Mixed segueix les següents expressions on tots els temps estan en µs: 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚/ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 4 × �
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 × 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚

4
� + 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑝𝑝_𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4 × (𝑁𝑁𝐿𝐿𝑇𝑇𝐿𝐿 − 1)     𝑁𝑁𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚 = � 16+6×𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸+(𝐿𝐿ℎ𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑒𝑒+𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) ×8
𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸

� 

El temps Tpreamble_streams és la part variable de la capçalera física (Taula 2) que depèn del 
nombre de fluxos espacials MIMO que s'estiguin utilitzant i que defineixen el nombre de 
seqüències llargues d'entrenament (NLTF, Number of Long Training Sequences) segons la 
Taula 8. 

Nombre de fluxos espacials 802.11n - NLFT 802.11ac - NVHTLTF 
1 1 1 
2 2 2 
3 4 4 
4 4 4 
5 - 6 
6 - 6 
7 - 8 
8 - 8 

Taula 8: Nombre de seqüencies llargues d'entrenament per a 802.11n i 802.11ac. 

Tsym correspon a la durada del símbol que pot ser de 4 µs quan l'interval de guarda entre 
símbols (GI) val 800 ns, i 3.6 µs quan el GI val 400 ns. 

Nsymbols és el nombre de símbols a enviar que correspon al nombre enter immediatament 
superior de la divisió de tots els bits a enviar dividits pel nombre de bits de dades codificats 
en cada símbol (NDBPS) i que depèn del MCS utilitzat (pag. 1771 de [1]). 
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El nombre de bits a enviar són 16 bits del camp Service de la capçalera física, 6 bits per a 
cada codificador BCC (Binary Convolutional Code) per al camp de dades (NES) i que depèn 
del MCS utilitzat (pag. 1771 de [1]), i els bytes corresponents a la capçalera MAC i dades. 

TSignal_Extension val 6 µs quan s'opera a 2,4 GHz i 0 µs quan s'opera a 5 GHz. 

En 802.11n HT Greenfield el temps de transmissió es calcula de forma molt similar, amb 
tots els valors iguals que el HT-Mixed excepte el Tpreamble/header que és més curt (Taula 2): 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚/ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 × 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚  + 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑝𝑝_𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆 

 

Per calcular Tack es segueixen les mateixes expressions però substituint Lheader + Ldata per 
14 bytes que és la longitud de la capçalera MAC de la trama de reconeixement. 

En el 802.11n les trames es poden transmetre de forma individual o agregades en forma 
de A-MPDU com s'ha explicat en l'apartat 2.2.1. En cas d'utilitzar A-MPDU l'expressió per 
calcular el nombre de símbols és: 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚 = �
 16 + 6 × 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐷𝐷 + (𝐿𝐿ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚)  × 8 + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑑𝑑 × (𝐾𝐾 − 1) × 8

𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
� 

 

On K és el nombre de trames agregades i Ldelimit la longitud del delimitador en bytes, 4. 

Es pren una duració del Block Ack de 32 bytes, que es calcula amb la mateixa expressió 
que Tdata sense agregació i substituint Lheader + Ldata per 32. 

A continuació es mostren els throughputs de varies configuracions del 802.11n que poden 
canviar respecte al MCS (de 1 a 32), l'amplada del canal (20 MHz o 40 MHz), duració de 
l'interval de guarda (GI = 800 ns o GI = 400 ns) i tipus de preamble (HT Mixed o HT 
Greenfield). 

Així mateix s'analitzen les capacitats quan s'envien trames independents com en els casos 
anteriors o trames agregades (A-MPDU). En aquest cas, quan s'analitzi amb un payload 
de 100 bytes, significa que la trama agregada conté 64 subtrames de 100 bytes de dades 
(en un A-MPDU com a màxim es poden enviar 64 subtrames). Quan s’analitzi amb un 
payload de 1500 bytes significa que s'enviaran 42 subtrames de 1500 bytes i una de 733 
bytes. Amb això, el nombre total de bytes d'aquestes 43 subtrames, més les seves 
capçaleres MAC de 38 bytes, més els delimitadors entre subtrames de 4 bytes, resulta en 
la màxima longitud d'una trama A-MPDU, 65635 bytes. 
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HT 
Mixed Payload 100 bytes A-MPDU de 100 

bytes 1500 bytes A-MPDU de 1500 
bytes 

MCS Canal 
MHz 

Vel 
Mbps Thr. Efic. 

(%) Thr. Efic. 
(%) Thr. Efic. 

(%) Thr. Efic. 
(%) 

0 20 7.2 2.61 36.31 5.00 69.49 6.46 89.71 7.10 98.65 

7 20 72.2 5.48 7.59 44.99 62.31 39.74 55.03 68.96 95.51 

15 20 144.4 5.48 3.79 80.25 55.58 54.05 37.43 135.25 93.66 

31 20 288.9 5.06 1.75 127.36 44.09 61.86 21.41 258.82 89.59 

0 40 15.0 3.81 25.40 10.24 68.29 12.47 83.16 14.78 98.52 

7 40 150.0 5.80 3.86 83.39 55.59 57.14 38.10 140.77 93.85 

15 40 300.0 5.63 1.88 134.03 44.68 67.42 22.47 270.35 90.12 

31 40 600.0 5.20 0.87 186.86 31.14 68.97 11.49 496.95 82.83 

Taula 9: Throughput (Mbps) i eficiència del 802.11n HT Mixed amb GI = 400 ns. 

 

HT 
Green Payload 100 bytes A-MPDU de 100 

bytes 1500 bytes A-MPDU de 1500 
bytes 

MCS Canal 
MHz 

Vel 
Mbps Thr. Efic. 

(%) Thr. Efic. 
(%) Thr. Efic. 

(%) Thr. Efic. 
(%) 

0 20 7.2 2.88 39.97 5.02 69.67 6.56 91.10 7.12 98.90 

7 20 72.2 6.69 9.26 45.99 63.70 43.73 60.57 69.22 95.87 

15 20 144.4 6.65 4.60 83.44 57.79 61.22 42.40 136.26 94.36 

31 20 288.9 6.02 2.09 135.59 46.93 71.09 24.61 262.33 90.80 

0 40 15.0 4.34 28.92 10.30 68.67 12.86 85.73 14.82 98.80 

7 40 150.0 7.12 4.74 87.13 58.09 65.08 43.38 141.74 94.49 

15 40 300.0 6.85 2.28 144.47 48.16 78.53 26.18 274.24 91.41 

31 40 600.0 6.19 1.03 206.45 34.41 81.52 13.59 509.67 84.94 

Taula 10: Throughput (Mbps) i eficiència del 802.11n HT Greenfield amb GI = 400 ns. 

 

En el cas de les velocitats a 7.2 Mbps i 15 Mbps no és possible transmetre A-MPDUs de 
64 Kbytes perquè la seva durada és superior a 10 ms. Per a 7.2 Mbps només es podran 
transmetre 5 subtrames de 1500 bytes i 1 de 1235 bytes. Per a 15 Mbps només es podran 
transmetre 12 subtrames de 1500 bytes i 1 de 119 bytes. Amb això la durada d'aquestes 
A-MPDUs és pràcticament 10 ms. 

3.4. Anàlisi del 802.11 amb estacions a diferents velocitats dins el mateix BSS 

3.4.1. Problemàtica de l'anomalia de rendiment 
Un dels problemes que presenta el 802.11 és l'anomalia de rendiment. Aquest fet es 
produeix quan hi ha nodes a diferents velocitats dins el BSS i és degut a que totes les 
estacions tenen la mateixa prioritat d'accés al medi. Per tant, si tenim dues estacions, una 
treballant a molta alta velocitat i una altra a molt baixa velocitat, totes dues tindran la 
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mateixa taxa d'accés al medi, en mitjana podríem dir que accedeix un cop cadascuna. El 
problema radica en que l'estació lenta, quan accedeix, tarda molt més temps que la ràpida 
en transmetre les seves dades, i per tant, si mirem el percentatge de temps d'ocupació del 
canal per cada una de les estacions, l'estació lenta estarà transmetent un percentatge de 
temps molt major que l'estació ràpida. Al final, si la longitud del camp de dades és igual 
per a les dues, les dues acaben obtenint el mateix throughput, encara que de partida 
sembla que la ràpida n'hauria d'obtenir més. 

En un escenari on hi hagi dues estacions intentant transmetre el màxim possible, amb una 
longitud de dades igual per a les dues (Ldata), les expressions per al throughput individual i 
el throughput agregat són: 

𝑆𝑆_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑×8
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚1 + 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚2

   𝑆𝑆_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 2×𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ×8
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚1 + 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚2

 

A la Taula 11 es presenten varis casos amb els estàndards 802.11b, 802.11g i 802.11n on 
es tenen dues estacions, una transmetent a la màxima velocitat de l'estàndard i una altra 
a la mínima i es compara amb el què passa quan es tenen dues estacions transmetent a 
la màxima i dues a la mínima. 

 Dues estacions a 
mínima velocitat 

Dues estacions a 
màxima velocitat 

Una estació a mínima 
Una estació a màxima 

 S_indiv 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

S_indiv 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

S_indiv 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

802.11b 
v_min = 1 Mbps 

v_max = 11 Mbps 
0.47 0.93 4.35 8.69 0.84 1.69 

802.11g 
v_min = 6 Mbps 

v_max = 54 Mbps 
2.65 5.53 19.41 36.81 4.81 9.62 

802.11n 
v_min = 7.2 Mbps 
v_max = 600 Mbps 

3.23 6.46 40.76 81.52 5.98 11.97 

Taula 11: Comparació del throughput amb dues estacions en un BSS, una transmetent a 
la màxima velocitat de l'estàndard i una a la mínima. Payload de 1500 bytes. 

El següent nivell d'anomalia de rendiment es produeix quan dins el BSS tenim estacions 
treballant a diferents velocitats però amb estàndards que tinguin diferents DIFS, SLOT i 
CWmin. És el cas de tenir una estació amb 802.11n o 802.11g amb una altra de 802.11b. 

Recordem que el DIFS dels 802.11g i 802.11n a 2,4 GHz val 28 µs i el DIFS del 802.11b 
val 50 µs, el SLOT dels 802.11g i 802.11n val 9 µs i el SLOT del 802.11b val 20 µs , i la 
CWmin dels 802.11g i 802.11n val 15 i la CWmin del 802.11b val 32. 

En aquests casos, per tal de igualar les prioritats d'accés, totes les estacions adopten els 
mateixos valors, que són els més restrictius, és a dir, els del 802.11b. Així, les estacions 
802.11g i 802.11n encara perden més eficiència pel fet de tenir d'utilitzar les 
temporitzacions del protocol de major magnitud. El cas on es nota més és amb MTUs 
menors. La Taula 12 mostra aquests efectes. 
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802.11g a 6 Mbps i 
802.11b a 1 Mbps 

802.11g a 54 Mbps i 
802.11b a 1 Mbps 

802.11n a 7.2 Mbps i 
802.11b a 1 Mbps 

802.11n a 600 Mbps i 
802.11b a 1 Mbps 

S_indiv 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

S_indiv 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

S_indiv 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

S_indiv 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

0.40 0.81 0.44 0.89 0.41 0.82 0.44 0.88 

Taula 12: Comparació del throughput amb dues estacions en un BSS, una amb 802.11b i 
l'altre amb 802.11g o 802.11n Greenfield. Payload de 100 bytes. 

 

El 802.11n té l'avantatge sobre el 802.11b i 802.11g de què pot transmetre trames 
agregades (A-MPDU), així quan l'estació 802.11n agafa el medi pot enviar fins un màxim 
de 64 trames, amb les restriccions comentades anteriorment, i no es veu tan perjudicat per 
les estacions lentes (Taula 13). 

802.11n a 7.2 Mbps A-MPDU i 802.11b a 1 Mbps 802.11n a 600 Mbps A-MPDU i 802.11b a 1 Mbps 

S_indiv 11b 
(Mbps) 

S_indiv 11n 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

S_indiv 11b 
(Mbps) 

S_indiv 11n 
(Mbps) 

S_agreg 
(Mbps) 

0.07 4.30 4.36 0.41 26.53 26.94 

Taula 13: Comparació del throughput amb dues estacions en un BSS, una amb 802.11b i 
l'altre amb 802.11n Greenfield. Payload de 100 bytes i A-MPDU. 

 

Com es pot observar en les dues taules anteriors, el fet de tenir estacions a baixa velocitat 
perjudica a les estacions que transmeten a alta velocitat. El fet de poder transmetre a més 
o menys velocitat és inversament proporcional a la distància entre l'estació i el punt d'accés. 
En xarxes privades aquest fet no és crític perquè normalment l'usuari prioritza poder tenir 
cobertura en qualsevol lloc de l'habitatge més que perdre amplada de banda. Pel contrari, 
en xarxes públiques o hot spots (biblioteques, centres comercials, àrees turístiques, ...), 
els administradors dimensionen les xarxes per tenir la màxima capacitat possible, i el fet 
de tenir usuaris que es connectin des de posicions llunyanes perjudica als que estan prop 
del punt d'accés. En aquests casos el que es fa és prohibir associar-se al punt d'accés per 
sota una certa velocitat, o el que és el mateix, prohibir certes velocitats. Si l'usuari vol 
connectar-s'hi, s'haurà d'apropar al punt d'accés. 

Una altra forma de mitigar els efectes dels terminals lents és fer ús del TXOP 
(Transmission Opportunity). El concepte del TXOP va sorgir amb l'estàndard de qualitat 
del 802.11, l'anomenat 802.11e. En aquesta actualització s'especificaven mètodes per 
prioritzar diferents tipus de trànsit (veu, vídeo, best effort i background, de més a menys 
prioritat). També s'afegia el concepte d'oportunitat de transmissió que significa que quan 
una estació aconsegueix transmetre correctament una trama, pot transmetre més trames 
de forma consecutiva de manera sempre i quan no superi un temps màxim anomenat 
TXOP Limit. Així, com que totes les estacions tenen el mateix temps màxim per transmetre, 
aquelles que vagin més ràpid podran transmetre més dades. En lloc de tenir un sistema 
que equilibri les oportunitats d’accés, el TXOP permet tenir un sistema que equilibra el 
temps en que cada estació pot transmetre. De tota manera, el problema rau en que per 
defecte només s'utilitza el TXOP per a trànsits de veu i vídeo, i no per a la resta de dades. 
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Tipus de trànsit TXOP Limit per a 802.11 i 
802.11b 

TXOP Limit per a 802.11a, 
802.11g i 802.11n 

Background 0 0 

Best effort 0 0 

Vídeo 6.016 ms 3.008 ms 

Veu 3.264 ms 1.504 ms 

Taula 14: TXOP Limit per als diferents tipus de trànsit. 

El punt d'accés emet dins el beacon informació sobre les velocitats permeses i paràmetres 
a utilitzar. Els camps: 

− Suported rates, 

− Extended supported rates, 

− HT Capabilities → RX Supported Modulation and Coding Scheme Set → RX 
Supported Modulation and Coding Scheme 

informen de les velocitats permeses. El camp: 

− ERP Information → Non ERP Present  

informa de si hi ha alguna estació 802.11b i s'han d’utilitzar els DIFS, SLOT i CWmin menys 
eficients.  

En el capítol següent es faran captures de beacons de diverses xarxes Wi-Fi i s'analitzarà 
l'ús real que es fa d'aquestes limitacions de velocitats. 

En aquests estudi es tenen en compte només els estàndards a 2,4 GHz perquè és a la 
freqüència on es pot utilitzar el 802.11b que és qui presenta la problemàtica. Les estacions 
mòbils escolliran alguna de les velocitats del 802.11b perquè permeten assolir més 
distància de cobertura. A 5 GHz trobem el 802.11a on la velocitat més robusta és de 6 
Mbps, i els 802.11n i 802.11ac que disposen del MCS 0 a 6.5 Mbps, que és tant robust 
com el del 802.11a. Per tant, el 802.11a no s'utilitzarà pràcticament mai perquè el 802.11n 
i 802.11ac assoleix les mateixes distàncies. L'únic cas seria una situació on hi hagués una 
estació molt antiga que no suportés cap d'aquests estàndards més moderns. Però aquests 
casos van desapareixen amb el temps. 

3.4.2. Problemàtica de la compatibilitat enrere: Mecanismes de protecció 
L'altre aspecte a tenir en compte quan hi ha estacions de diferents estàndards (802.11b, 
802.11g i 802.11n) operant dins la mateixa àrea, és que puguin realitzar de forma correcta 
el CSMA i per això necessiten avaluar si el canal està ocupat o lliure (CCA: Clear Channel 
Assessment) de la forma més precisa possible. Si una estació vol transmetre i no és capaç 
de detectar una transmissió d'una altra estació provocarà una col·lisió inevitable i repetitiva, 
ja que les retransmissions també col·lisionaran perquè el problema està en que les 
estacions no es detecten quan transmeten. En l'apartat 2.1.1 s'ha explicat aquesta situació. 

Per detectar que hi ha una altra estació transmetent només hi ha dues solucions: 

− Detectar un nivell d'energia en el canal superior a un llindar. Mecanisme menys 
precís. 
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− Rebre la trama que s'està transmetent o al menys la seva capçalera física, per tal 
de decidir que l'energia que hi ha en el canal ràdio és una transmissió 802.11. 
Mecanisme més precís però que comporta un decrement de l'eficiència de la xarxa. 

Per utilitzar aquest segon mecanisme les estacions amb estàndards més antics han de ser 
capaços d'entendre que hi ha la transmissió d'un estàndard més nou. Per tal de fer això hi 
ha tres solucions o mecanismes de protecció: 

− Utilitzar capçaleres físiques mixtes, una part amb la modulació antiga i una part 
amb la més moderna.  

− El 802.11g disposa de la capçalera amb compatibilitat (Figura 7) per ser 
compatible amb el 802.11b, però en el cas del long format s'està substituint 
el preàmbul del 802.11g de 20 µs per un altre que dura 204 µs, és 10 
vegades més gran.  

− El 802.11n disposa de la capçalera HT-Mixed format (Figura 8) per ser 
detectat per estacions 802.11g. En particular, el camp L-SIG de la part de 
capçalera que pot ser descodificada per estacions 802.11g indica la 
velocitat i la longitud de la trama i el seu ACK, i per tant, la resta d'estacions 
calculem el temps durant el qual han de romandre en silenci. 

− El 802.11n disposa també del format Non-HT per ser compatible amb 
802.11b i 802.11g. Non-HT significa realment no utilitzar el 802.11n i utilitzar 
el 802.11g o el 802.11b. En aquest cas el que es pot fer si la BSS permet 
l'ús de TXOP (Transmission Oportunities), és transmetre una primera trama 
de dades del TXOP amb el format Non-HT i tota la resta del temps de TXOP 
enviar trames amb format Greenfield.  

− Utilitzar paquets RTS/CTS a 1 Mbps i després enviar la trama 802.11g o 802.11b. 
Significa un increment important de dades de control i decrementa molt l'eficiència. 

− Com que en aquest cas suposem que no tenim una situació de terminal ocult, 
simplement el que es vol és que totes les estacions coneguin que hi haurà una 
transmissió d'un paquet, es pot enviar directament el CTS sense el RTS. Aquest 
mecanisme s'anomena CTS-to-self, és com donar-se permís a sí mateix. La 
problemàtica que existeix és que si el CTS col·lisiona no es detecta la col·lisió 
abans d'enviar la trama de dades, en cas d’utilitzar RTS/CTS la possible col·lisió 
es detecta en el RTS i ja no s'envia el paquet de dades. El CTS-to-self té l'avantatge 
que estalviem enviar el paquet RTS. 

El Beacon informa sobre les diverses possibilitats que suporta un BSS i les seves 
estacions. En particular els següents camps del beacon contenen informació rellevant per 
a la protecció: 

− Capabilities Information → DSSS-OFDM: indica si es pot utilitzar aquesta capçalera 
de compatibilitat. 

− ERP Information → Use Protection: indica si s'ha d'utilitzar la capçalera de 
protecció. 

− HT Information Subset →  Operating mode of BSS: indica en quin mode s'ha de 
treballar (Non-HT, HT-Mixed, HT-Greenfield). 
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− HT Information → Non-greenfield STAs present: indica si totes les estacions 
suporten 802.11n HT Greenfield. 

− HT Information → OBSS non-HT STAs present: indica si hi ha estacions d'altres 
BSS (OBSS = Overlaping BSS), que no siguin 802.11n i s'hagi d'utilitzar protecció. 

802.11g 
Vel. 

trans. 

Payload 
(bytes) 

Thr. 
inicial 

Thr. 
long 

header 
802.11b 

Thr. 
RTS/ 
CTS 

Thr. 
CTS-to-

self 

Pèrdua 
amb 

802.11b 

Pèrdua 
amb 
RTS/ 
CTS 

Pèrdua 
amb 

CTS-to-
self 

6 Mbps 
100 2.65 1.16 0.80 1.25 56.36% 69.80% 52.66% 

1500 5.53 4.69 4.18 4.79 15.23% 24.34% 13.41% 

12 Mbps 
100 4.04 1.36 0.89 1.50 66.33% 77.90% 62.92% 

1500 10.62 7.89 6.56 8.19 25.66% 38.18% 22.92% 

24 Mbps 
100 5.48 1.49 0.95 1.66 72.76% 82.70% 69.71% 

1500 19.54 11.95 9.15 12.63 38.84% 53.20% 35.37% 

48 Mbps 
100 6.78 1.57 0.98 1.76 76.77% 85.54% 74.01% 

1500 33.90 16.13 11.41 17.39 52.42% 66.35% 48.70% 

54 Mbps 
100 6.78 1.57 0.98 1.76 76.77% 85.54% 74.01% 

1500 36.81 16.76 11.72 18.13 54.47% 68.16% 50.76% 

Taula 15: Pèrdua de throughput (Mbps) del 802.11g degut a tècniques de compatibilitat 
enrere per a 802.11b. 

A continuació s'analitzen les pèrdues que pateixen els estàndards 802.11g i 802.11n quan 
han d'utilitzar alguna d'aquestes tècniques de compatibilitat enrere. Els resultats es 
presenten comparant-los amb la capacitat que s'obté utilitzant l'estàndard parametritzat 
per ser el màxim d'eficient, resultats presentats en la Taula 7 per al 802.11g i Taula 10 per 
al 802.11n amb HT-Greenfield. 

Com podem veure en la Taula 15, els valors obtinguts pateixen moltes pèrdues degut a 
les tècniques de compatibilitat enrere. Les pèrdues més grans les tenim en el cas de 
RTS/CTS, la pèrdua màxima pot ser fins i tot del 84.38%. En comparació amb les resultats 
de la taula anterior, podem dir que el 802.11n no perd tant de througput degut a tècniques 
de compatibilitat enrere com en el cas de 802.11g amb 802.11b. Les pèrdues degut als 
RTS/CTS i CTS-to-self són bastant similars, tot i que el througput és millor en cas de 
802.11n, la situació millora considerablement quan s’afegeix l'agregació de trames. 
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802.11n 
Vel. 

trans. 

Payload 
(bytes) 

Thr. 
inicial 

Greenfd 

Thr. HT-
Mixed 

Thr. 
RTS/ 
CTS 

Thr. 
CTS-to-

self 

Pèrdua 
amb 

802.11b 

Pèrdua 
amb 
RTS/ 
CTS 

Pèrdua 
amb 

CTS-to-
self 

MCS 0   
20 MHz 
7.2 Mbps 

100 2.88 2.61 0.82 1.30 9.17% 71.52% 54.72% 

A-MPDU 
100 5.02 5.00 4.69 4.85 0.26% 6.5% 3.24% 

1500 6.56 6.46 4.75 5.54 1.52% 27.62% 15.52% 

A-MPDU 
1500 7.12 7.10 6.48 6.70 0.25% 9.05% 5.89% 

MCS 31   
20 MHz 
288.9 
Mbps 

100 6.02 5.06 0.96 1.71 15.95% 84.02% 71.67% 

A-MPDU 
100 135.59 127.36 47.60 71.75 6.07% 64.89% 47.09% 

1500 71.09 61.86 13.84 23.77 12.99% 80.53% 66.56% 

A-MPDU 
1500 262.33 258.82 193.02 223.67 1.34% 26.42% 14.74% 

MCS 0   
40 MHz 
15 Mbps 

100 4.34 3.81 0.91 1.54 12.17% 79.10% 64.57% 

A-MPDU 
100 10.30 10.24 9.01 9.64 0.54% 12.48% 6.43% 

1500 12.86 12.47 7.36 9.45 2.99% 42,79% 26,47% 

A-MPDU 
1500 14.62 14.78 12.45 13.31 0.28% 14,85% 8.98% 

MCS 31   
40 MHz 

600 
Mbps 

100 6.19 5.19 0.97 1.72 16.10% 84.38% 72.23% 

A-MPDU 
100 206.45 186.86 54.12 87.67 9.49% 73.78% 57.53% 

1500 81.52 68.97 14.20 24.83 15.40% 82.58% 69.54% 

A-MPDU 
1500 509.67 496.95 300.21 381.53 2.50% 41.10% 25.14% 

Taula 16: Pèrdua de throughput (Mbps) del 802.11n Greenfield degut a tècniques de 
compatibilitat enrere per a 802.11b. 

4. Estudi de la capacitat real de l'estàndard IEEE 802.11 

Tal com s'ha vist en els capítols anteriors, el fet de permetre estacions a baixes velocitats 
i el fet d'utilitzar mecanismes de protecció contra col·lisions produïdes per estacions 
treballant a estàndards antics, perjudica greument el throughput global de les xarxes WiFi. 
Per això és possible denegar l'accés a aquest tipus d'usuaris. De fet, el que s'està 
promovent amb aquesta prohibició, és que els usuaris s'acostin al punt d'accés i treballin 
a velocitats més elevades, o que maquinari antiquat no es pugui associar. Les xarxes que 
practiquen aquestes polítiques solen ser xarxes públiques, de pagament o gratuïtes, i que 
ho anuncien a través de les trames de gestió beacon. En aquest capítol es presenten els 
resultats de captures de trames 802.11 en diversos punts geogràfics i s'intenta esbrinar 
quines polítiques segueixen els seus administradors. 
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4.1. Equips de captura de trànsit IEEE 802.11 

Per realitzar les captures s'han utilitzat l'analitzador de protocols Wireshark (Figura 12) i la 
seva versió per a consola Tshark. El Wireshark disposa d'una interfície gràfica, molt 
amigable a l'usuari i que permet descodificar els paquets capturats. De tota manera, quan 
es realitza un procés només de captura que no requereix interacció de l'usuari, és més 
versàtil i efectiu el Tsark. Per aquest motiu, les diferents captures s'han realitzat amb el 
Tshark i analitzat posteriorment amb el Wireshark. També es van fer proves amb el Kismet. 

 
Figura 12: Interfície gràfica del Wireshark. 

4.2. Anàlisi de les configuracions de l'estàndard IEEE 802.11 en diverses xarxes 

En aquest punt es presenten els resultats de l'anàlisi de les característiques dels BSS. Els 
paràmetres analitzats són un primer bloc sobre les prestacions dels punts d'accés i un 
segon bloc sobre la configuració dels BSS en quant a l'anomalia de rendiment i 
mecanismes de compatibilitat enrere (Taula 17): 

− Tipus d'estàndards que suporten. Tots els analitzats suporten 802.11b i 802.11g, 
es marcarà només si suporten 802.11n (el 802.11ac no s’analitza perquè només 
es funciona a 5 GHz). 

− Màxim MCS permès: Permet analitzar les capacitats de prestacions. 

− Màxim nombre de fluxos espacials. 

− Short GI: Permet analitzar si es pot utilitzar l'interval de guarda curt. 

− 40 MHz: Permet analitzar si s'utilitzen canals amb el doble d'amplada de banda. 

− A-MPDU: Permet analitzar si s'utilitza agregació de trames. 

− Beam forming: Permet analitzar si s'utilitzen aquest tipus d'antenes del 802.11ac. 

− Short preamble: Informa si es permet utilitzar el preamble curt del 802.11b. 

− Short SLOT in use: Informa si s'utilitza el slot de 9 µs o d 20 µs. Només s'utilitzarà 
el llarg si hi ha associada alguna estació 802.11b. 

− DSSS-OFDM: Informa si es permet l'ús de capçaleres de protecció mixtes 
DSSS/OFDM (Figura 7). 
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− Block ACK: Informa de si es permet utilitzar Block ACK en el 802.11g per així poder 
enviar ràfegues de trames sense tenir-les de confirmar una a una. Aquesta 
característica pertany al 802.11e i afecta únicament al 802.11g perquè el 802.11n 
ja disposa del Block ACK de forma permanent. 

− Mínima velocitat permesa: Permet analitzar si el BSS pot tenir problemes 
d'anomalia de rendiment. 

− 802.11b permès: Permet analitzar si el BSS pot tenir els problemes derivats 
d'utilitzar els paràmetres SLOT, CWmin i DIFS menys eficients, i dels mecanismes 
de protecció. 

− Non ERP present: Informa si hi ha alguna estació que estigui funcionant amb 
802.11b. 

− Use protection: Informa de si s'han d'utilitzar mecanismes de protecció. 

En base als beacons capturats (Taula 17) podem dir que la majoria de les Wi-Fi trobades 
tenen característiques bàsiques, pràcticament totes suporten l'estàndard 802.11n amb 2 
fluxos espacials. La gran majoria permeten la compatibilitat amb el 802.11b per lo que 
perden la capacitat explicada anteriorment. Només alguns punts d'accés de hot spots 
prohibeixen les velocitats baixes i no permeten estacions 802.11b, a la taula es poden 
veure que aquests són els eduroam de la UPC, mentre que els eduroam de la UAB ho 
permeten tot. 

4.3. Anàlisi dels paquets de control enviats en diverses xarxes 

En aquest apartat es vol analitzar el volum de trames de gestió transmeses en xarxes Wi-
Fi i la seva influència en la disminució de la seva capacitat. En la Taula 18 es presenta un 
llistat de les trames de gestió capturades, la seva taxa de transmissió mitjana i la seva 
longitud mitjana. 

Es pot veure que les més nombroses són els beacons. El període de beacon sol ser de 
100 ms, malgrat això s'ha observat una taxa de 20 beacons per segon. A l’analitzar la raó 
de que les captures a la UAB no coincidissin amb lo esperat, s'ha vist que a aquesta 
freqüència es trobaven dos punts d'accés, cadascun enviant 10 beacons per segon. 
Aquestes trames s'envien sempre a la mínima velocitat, és a dir normalment a 1 Mbps, i 
com que tenen una longitud mitjana d'uns 210 bytes, tarden uns 1905 µs, si considerem 
que s'envien es capturen a una freqüència de 20 beacons per segon, això representa un 
3,8% del temps de xarxa ocupat per beacons. La pèrdua d'eficiència que representa, no 
és tan sols degut al volum de trames enviades, sinó també al fet de que trobem dos BSS 
solapats. 

La resta de trames de gestió capturades s'envien a les velocitats que la qualitat del canal 
de transmissió permet a cada estació. Així, de cada tipus en trobem a 1 Mbps, a 12 Mbps, 
a 18 Mbps o a altres velocitats. Aquest fet fa difícil calcular l'eficiència perduda per a la 
presència d'aquestes trames. De tota manera podem dir que entre tota la resta de trames 
de gestió sumades (12,37 trames per segon) no són tant perjudicials com ho són els 
beacons per sí sols. Amb tot podem estimar que la pèrdua de capacitat per trames de 
gestió pot estar entre un 4% i un 6% 
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Taula 17: Configuració dels BSS capturats. 

Ubicació ISSID Marca n Max 
MCS

Spatial 
Streams

Short 
GI

40 
MHz

A-MPDU 
64KB

Beam 
Forming

Short 
pre

Short slot in 
use

DSSS-
OFDM

BLOCK 
ACK

Min Rate 
(Mbps)

802.11b 
permès

Non ERP 
Present

Use 
protection

L-SIG 
TXOP

UPC-C3 ENTELBCN Cisco 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
UPC-C3 wng-wifi Cisco 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
UPC-C3 dd-wrt-306 TP-Link 1 15 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0

UAB eduroam ArubaNet 1 23 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
UAB eduroam D-LinkIn 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
UAB UAB ArubaNet 1 23 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
UPC eduroam Cisco 1 23 3 1 0 1 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0
UPC Broadcast Cisco 1 23 3 1 0 1 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0
UPC XSF-UPC Cisco 1 23 3 1 0 1 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0

Cornellà TPH_EXPO ameter Elem 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Cornellà Broadcast Unknown 1 15 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Cornellà RedWifi ameter Elem 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Cornellà IRECT-WU-BRAVI WPS 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0
Cornellà SPLAU_FREE_WIameter Elem 1 23 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Cornellà WLAN_11B0 ameter Elem 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Cornellà xplace WPS 1 15 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Cornellà MOVISTAR_1953 WPS 1 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

BCN WIFI_GV2 WPS 1 15 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
BCN PRF RalinkTe 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
BCN Broadcast mation Elem 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0
BCN WLAN_5758 ameter Elem 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

BGRF Broadcast Cisco 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0
BGRF MiniWifi Tp-LinkT 1 23 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Masquefa vodafoneA676 WPS 1 15 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Masquefa Jazztel_C967 Broadcom 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Masquefa MOVISTAR_B178ameter Elem 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Masquefa MOVISTAR_3141ameter Elem 1 15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Masquefa Broadcast ameter Elem 1 15 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Masquefa mora Epigram 1 15 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Masquefa MSFmo25 WPS 1 15 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0

Can Parellada MSFM51 ameter Elem 1 15 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Can Parellada MSFM20 ameter Elem 1 15 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Martorell SETUP Broadcom 1 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell rincon_especial ameter Elem 1 15 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell virus infirmatico WPS 1 15 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell LENTREPA WPS 1 15 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell WIFI_Aj_Martorell RuckusWi 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell evolo-00B3BD90E1 WPS 1 15 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Jazztel_pqxn  nformation E 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Jazztel_vREQ nformation E 1 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Jazztel_52dz ameter Elem 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Orange-4C76 ameter Elem 1 15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Orange-4528 ameter Elem 1 15 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Msrtorell VodafoneE6EE Broadcom 1 15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Martorell WLAN_F01F Epigram 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell VodafoneBB68 Epigram 1 15 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Orange-DEA0 WPS 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Movistar_CC18 RealtekS 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Orange-1947 WPS 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Movistar_F5B2 WPS 1 15 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Movistar_E0D2 RealtekS 1 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Martorell Carrefour-Conecta Cisco 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0
Martorell Broadcast Cisco 1 15 2 1 1 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0
Martorell RFWlan11 Cisco 1 15 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0
Martorell ROMAN ROMAN 1 15 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Prestacions del punts d'accés Anomalia de rendiment i compatibilitat enrereXarxa Wi-Fi
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Taula 18: Estadística dels paquets de gestió capturats. 

5. Estudi de costos 

Els costos associats a aquest projecte provenen de 4 aspectes:  

− Maquinari: s'ha utilitzat un ordinador personal durant 6 mesos. Un ordinador 
personal de gama mitjana amb sistema operatiu Windows i paquet Office costa de 
uns 1200 € i té un temps de vida útil de 3 anys. Per tant l'amortització corresponent 
a 6 mesos és de 200 €. 

− Programari: per a la captura de les trames Wi-Fi s'ha utilitzat únicament programari 
lliure (Wireshark, Tshark, iStumbler, ...). 

− Els estàndards per realitzar l'anàlisi a data de juny de 2016 es poden descarregar 
de forma gratuïta. 

− Mà d'obra de becari: actualment els becaris que realitzen convenis de cooperació 
educativa a l'ETSET cobren 8 €/hora. En aquest projecte s'hi han dedicat unes 600 
hores. Per tant el cost de la mà d'obra correspon a 2400 €. 

El cost total del projecte és de 2600 €. 

6. Conclusions i treball futur  

En aquest treball s'ha estudiat en detall el funcionament de l’estàndard 802.11, en 
particular el format de les trames físiques i MAC, analitzant el seu comportament i la 
capacitat de la xarxa. El fet de treballar directament amb l'estàndard ha estat complexa i 
s'hi ha tingut de dedicar més temps del planificat en un principi. 

Primerament, es presenten els resultats de capacitat de la xarxa Wi-Fi per separat segons 
les seves diferents versions. Aquí es pot veure que per a les versions més noves, com el 
802.11n, el fet d'augmentar la velocitat de transmissió fins a 600 Mbps no garanteix una 
capacitat per a l'usuari d'aquest ordre de magnitud, de fet només s'arriba fins a 81,52 Mbps 
utilitzant MTUs de 1500 Bytes. Aquest fet és degut a que hi ha un temps fixe que es perd 
per a cada trama enviada: el DIFS, les capçaleres físiques, els reconeixements. Per 
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augmentar l'eficiència s'utilitza l'agregació de trames, que permet enviar una ràfega de 
trames consecutives i un sol reconeixement en bloc al final. Amb aquesta tècnica es pot 
arribar a una capacitat de 509,67 Mbps molt superior a l'anterior. 

El segon punt estudiat és l'anomenada anomalia de funcionament, on les estacions lentes 
perjudiquen greument a les ràpides ja que la política d'accés permet enviar el mateix 
nombre de trames a totes les estacions. Llavors les estacions lentes ocupen molt més 
temps el canal que les ràpides. Aquí s'han avaluat aquest efecte i s'han presentat les 
diferents capacitats de funcionament. Un altre cop, per evitar aquesta anomalia de 
funcionament, l’estàndard de recolza en l'agregació de trames, permetent enviar una 
ràfega de trames fins a un temps màxim. Així, totes les estacions, les lentes i les ràpides, 
poden ocupar la xarxa un percentatge de temps igual.  

A continuació s'han estudiat els mecanismes de compatibilitat enrere del 802.11. Es 
presenten els motius pels quals s'utilitza la compatibilitat i els efectes que produeix. Es 
presenten els càlculs analítics i els valors de pèrdua de capacitat que produeixen. 

Seguidament s'ha volgut veure quines xarxes reals intenten protegir-se sobre aquests 
efectes contraproduents de l'anomalia de funcionament i de la compatibilitat enrere. 
S'analitzen les trames de beacon capturades en diferents llocs i es veu que la gran majoria 
no es preocupen d'aquest aspecte. Només s'ha vist que la xarxa eduroam de la UPC i la 
del Carrefour de Martorell apliquen mecanismes per evitar-ho. 

Finalment, es presenta un llistat de les trames de gestió utilitzades per la Wi-Fi i la 
freqüència a la que s'envien. Amb això es fa una estimació de la pèrdua de capacitat que 
representen, arribant a ser del voltant d'un 4% - 6%. 

Com a línies futures caldria estendre l'estudi a altres àrees geogràfiques i realitzar unes 
estadístiques amb més mostres i de més llarga duració. També es podria pensar en 
incloure programari de captura i anàlisi de paquets en dispositius reduïts, com ara 
Raspberry Pi, que ens permetessin realitzar captures i estadístiques en molts llocs 
simultàniament. Finalment, caldria estendre l'estudi a l'estàndard més recent que és el 
802.11ac. 
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Glossari 

ACK  Acknowledgement. 

A-MSDU Aggregate - MAC Service Data Unit. 

A-MPDU Aggregate - MAC Protocol Data Unit. 

AP  Access Point. 

ATIM  Announcement Traffic Indication Message. 

BA  Block Acknowledgement. 

BCC  Binary Convolutional Code. 

BSS  Basic Service Set. 

CCA  Clear Channel Assessment. 

CCK  Complementary Code Keying. 

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. 

CTS  Clear to Send. 

CW  Contention Window. 

DBPSK Differential Binary Phase Shift Keying. 

DFS  Dynamic Frequency Selection. 

DIFS  Distributed Inter-Frame Space. 

DQPSK Differential Quadrature Phase Shift Keying. 

DSSS  Direct Sequence Spread Spectrum. 

ED  Energy Detection. 

ERP  Extended Rate PHY. 

FEC  Forward Error Correction. 

FHSS  Frequency Hopping Spread Spectrum. 

Gbps  Giga bits per segon. 

GI  Guard Interval. 

HT  High Throughput. 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IFS  Inter-Frame Space. 

IR  Infrared. 

LLC  Logical Link Control. 

MAC  Medium Access Control. 

Mbps  Mega bits per segon. 

MCS  Modulation and Coding Scheme. 

MIMO  Multi-Input Multi-Output. 
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MU-MIMO  Multiuser - Multi-Input Multi-Output. 

NAV  Network Allocation Vector. 

Non-HT Non High Throughput. 

OBSS  Overlaping BSS. 

OFDM  Orthogonal Frequency-Division Multiplexing. 

PC  Power Control. 

PHY  Physical Layer. 

PLCP  Physical Layer Convergence Protocol. 

PMD  Physical Medium Dependent. 

PPDU  Physical Protocol Data Unit. 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation. 

RF  Ràdio Freqüència. 

RTS  Request to Send. 

SIFS  Short Inter-Frame Space. 

SSID  Service Set Identifier. 

TXOP  Transmission Opportunity. 

VHT  Very High Throughput. 

Wi-Fi  Wireless Fidelity. 
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