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1 Introducció i objectius 
 

Des de l’aparició del sistema per posicionament GPS (Global Position System) creat 

pels EUA a nivell civil, la societat que ha anat adquirint els receptors GPS ha trobat en 

aquest sistema una forma ràpida i eficaç per posicionar-se a qualsevol indret del planeta 

de forma força ràpida i precisa. Europa, per no ser menys i poder tenir un sistema de 

posicionament propi, va voler crear l’equivalent GPS a Europa anomenant-lo Galileo. 

La idea que persegueix el sistema de posicionament terrestre Galileo és crear un sistema 

més modern i precís al GPS a nivell mundial però de propietat i control europeus, entre 

altres coses. 

Aquest treball es centra en el disseny de l’enllaç en CDMA de 6 estacions base amb els 

satèl·lits Galileo. S’ha dissenyat el codi del transmissor de les sis estacions base, una 

anomenada Galileo i les altres Eris, les quals es comuniquen alhora amb diferents 

satèl·lits. Cada un dels satèl·lits només es comunica amb una estació base, que és la que 

li donarà les ordres pertinents. Per tant, caldrà dissenyar el codi del receptor, el qual serà 

el mateix per a cada satèl·lit però amb un codi diferent que el diferenciarà dels altres. 

Així doncs, cada satèl·lit tindrà un codi identificatiu. El codi del receptor es basa en 

implementar la fase d’adquisició i de tracking del senyal que arriba. Es calcularà la 

probabilitat de falsa alarma i la probabilitat de detecció en funció de la relació C/No 

(relació potència de la senyal portadora amb la potència del soroll interferent) per a 

diferents probabilitats de falsa alarma. 

Aquest treball es centra, doncs, en el que seria la capa física d’un sistema OSI. S’ha 

ignorat la part de la comprensió dels paquets i anàlisi de les dades (de la capa 2 fins a la 

7 d’un sistema OSI). 

En resum, s’enviaran bits aleatoris des de cada una de les estacions base a tots els 

satèl·lits i cada satèl·lit capturarà els seus bits discriminant els altres, tot fent proves de 

les probabilitats de falsa alarma i detecció degut al soroll en la transmissió. 

Per veure millor quina part s’ha dissenyat del que és tot el sistema complert, vegem el 

pas previ i posterior al que s’ha dissenyat. 

Els bits que es reben al transmissor provenen d’alguna aplicació que ha dissenyat 

paquets, els quals contenen bits, i implicaran alguna acció quan arribin al satèl·lit. 
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El transmissor agafa cada un d’aquests bits i els condiciona per ser transmessos pel 

canal. 

A l’altre costat del sistema, un cop el receptor ha decidit quins bits són bons, els envia 

cap a les capes superiors. Aquestes ja s’encarregaran de determinar si el que reben és 

correcte o no. 

La feina del receptor serà decidir si cada un dels bits que arriben són correctes o no. 

Tot plegat fa que hi hagi quatre possibilitats: 

- Bit rebut correctament 

- Bit irreconeixible degut a un excés del soroll 

- Bit en posició de fals positiu 

- Bit en posició de fals negatiu 

Cada un d’aquests quatre casos provocaran accions diferents al receptor i a les capes 

superiors. Si el bit es rep correctament o bé hi ha un fals positiu (es pensa que s’ha rebut 

correctament un bit i en veritat es fals) s’enviarà. En els altres dos casos, el receptor no 

enviarà res. Si durant uns quants bits no n’hi ha cap de bo, es reiniciarà la fase 

d’adquisició fins que es sincronitzi de nou. El cas del bit en posició de fals negatiu vol 

dir que el bit era correcte però el receptor ha pensat que no ho era, de manera que actua 

de la mateixa manera com si fos un bit erroni. Aquest fenòmen es pot donar degut al 

soroll de les interferències. 

 

Amb aquesta petita introducció es pot veure, doncs, quin serà l’objectiu del treball dins 

d’un projecte de tant gran envergadura com és el sistema Galileo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Degut que la majoria de fonts d’informació són angleses, hi ha noms que no s’han traduït per mantenir els 

noms originals. A més, hi ha noms que no tenen traducció oficial al català. 

NOTA 2: L’eina de simulació i implementació de codi ha estat el Matlab 
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2 Sistema Galileo 
 

2.1. Què és el sistema Galileo? 
 

El sistema Galileo pretén ser el sistema global de navegació i posicionament Europeu al 

món donant un servei civil de gran precisió i sent operable amb els altres dos sistemes 

de posicionament actualment existents, el GPS (Global Positionament System, 

www.garmin.com/aboutGPS) creat pels EUA i el GLONASS (The Global Navigation 

Satellite System, www.glonass-center.ru) creat per Rússia. 

El sistema es basa en captar, des de qualsevol indret de la terra, un mínim de quatre 

satèl·lits per tal d’obtenir la posició del receptor sobre la terra en un espai tridimensional 

unes quantes vegades per segon i així tenir un seguiment en temps real amb un marge 

d’error de l’ordre de metres. Amb aquest requisit s’assegura que no només el receptor 

sap sempre i en cada moment quins satèl·lits veu, sinó que, a més, li permet obtenir 

adequadament la seva posició fins i tot en casos extrems. És molt important que els 

sistemes que fan servir el Galileo per posicionar-se, com ara avions, no perdin el senyal, 

doncs del contrari podrien perdre’s. Si es fa un seguiment de cada un dels punts 

emmagatzemats al receptor, es poden calcular altres dades, com la velocitat, la direcció i 

sentit de moviment, estimacions en distància i temps des del punt on es troba el receptor 

a un punt fixat, etc. 

El 12 de juliol de 2003 La Vanguardia va publicar que al segon semestre de 2005 es 

llançarien els primers satèlits experimentals per valor de 100 milions d’euros. La ESA 

(European Spatial Agency) va complir amb el termini i el 28 de desembre de 2005 es va 

llençar a l’espai el primer satèl·lit experimental amb l’objectiu d’investigar les 

característiques tecnològiques que havia de requerir el sistema. Durant aquest temps, 

s’han estat fent investigacions que encara ara han de donar el vist i plau de tot el sistema 

perquè comenci a funcionar definitivament el 2008. 
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Imatge 1: representació d’un satèl·lit que envia dades sobre la seva posició a l’espai cap a la Terra. 
 

Els primers 4 satèl·lits operacionals es van llençar entre 2005 i 2006 per validar l’enllaç 

Terra-satèl·lit Galileo i completar, així, la fase inicial. La resta de satèl·lits s’aniran 

llençant fins el 2008, data en què el sistema hauria de funcionar completament. 

El sistema Galileo constarà de 30 satèl·lits (27 operatius i 3 de reserva) que donaran 

voltes a 23000 km d’altitud (Òrbita mitjana de la Terra, MEO) en tres òrbites circulars i 

un angle d’inclinació de 56 graus respecte el pla equatorial. D’aquesta manera donarà 

cobertura fins i tot a latituds per sobre dels 75 graus nort, que corresponen al pol nord i 

més enllà. 

 Tots aquests satèl·lits estaran controlats des dels centres de control repartits per la terra 

segons una configuració determinada. Dos d’ells, els GCC (Galileo Control Centres) 

estaran a Europa per poder tenir-ne el control des del mateix continent. Aquests centres 

rebran dades de 20 centres repartits pel planeta anomenats GSS (Galileo Sensor 

Stations) els quals estaran connectats en xarxa i que serviran per obtenir informació de 

tots els satèl·lits en temps real i sincronitzar el rellotge de cada un dels satèl·lits amb els 

de les estacions base. Les estacions base es comunicaran amb els satèl·lits (up-link) a 

través de 5 canals en la banda S (entre f=2.0-2.2 GHz) i 10 canals en la banda C (entre 

f=0.5-1 GHz). 
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Imatge 2: Constel·lació dels 30 satèl·lits describint les 3 òrbites a alçada MEO. 
 

És aquí on entra en joc aquest projecte, dissenyar aquest enllaç up-link. Es contemplarà 

un transmissor genèric, que pot ser el de qualsevol estació base, i un receptor també 

genèric, que podrà ser el de qualsevol satèl·lit. Com dèiem abans, el que diferenciarà un 

satèl·lit d’un altre, és un codi propi que tindrà cada un d’ells. Les estacions base usaran 

un codi o un altre en funció del satèl·lit amb el qual es vulguin comunicar. Cada un dels 

satèl·lits discriminarà el senyal que no sigui per a ell. El senyal que enviï cada estació 

base es decidirà des de l’estació base central. De manera que si es vol enviar un senyal a 

tots els satèl·lits alhora, cada estació base haurà de saber amb quin satèl·lit es 

comunicarà i usar el seu codi (dependrà dels satèl·lits que tingui al seu abast). 

Un servei que completa el sistema Galileo, enfront dels altres dos, és un sistema SAR 

(Search&Rescue), el qual permet que l’usuari pugui emetre, en cas d’emergència, un 

avís de rescat que serà captat per alguna de les bases de rescat que inclou el sistema 

Galileo, les quals detectaran la posició de l’usuari sobre la Terra per poder-lo ajudar. És 

un sistema molt novedós i revolucionari pel que fa al rescat de gent en petill. 
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Vegem unes imatges de l’aspecte que té una estació base i d’un satèl·lit, respectivament, 

per entendre millor quins elements entraran en joc en aquest projecte. 

 
Imatge 3: Antena de 25m de l’observatori Chilbolton, des del qual es comunica amb els satèl·lits 

Galileo, situat a UK. 

 
Imatge 4: Simulació d’un dels satèl·lits donant cobertura a la sevà area d’abast. Està a uns 23000km 

d’alçada i triga 14h i 23’ en fer una volta sencera a la Terra. 
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2.2. Principis del posicionament per satèl·lit 
 

Qualsevol punt de l’espai U es pot trobar si se saben les coordenades d’altres punts de 

referència Si i la distància xi d’aquests al punt U. A través d’una equació senzilla podem 

trobar tots els punts que es troben a una distància x1 d’un punt S1, de coordenades (x,y). 

Tots aquests punts dibuixen una circumferència al llarg d’aquest punt Si. Vegem-ho 

gràficament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, a més a més, sabem que estem a una distància x2 d’un altre punt S2, podem veure 

que la intersecció de les dues circumferències ens donen 2 punts possibles d’on podem 

trobar-nos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sortir de dubtes, només cal tenir el coneixement d’un tercer punt S3 i la seva 

distància x3 i veure amb quin dels dos punts anteriors hi ha una intersecció. D’aquesta 

manera haurem sortit de dubtes. 

 

       x1        

              

                  S1 

 x2 

          S2 
     x1 

 

                  S1 
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La intersecció dels tres cercles serà el punt U, el punt on es troba l’usuari. 

 

Així doncs, podem veure que amb un sol cercle no podem tenir informació de cap punt 

en concret. Amb dos cercles que interseccionen trobem dos punts, que units donen una 

recta (figura geomètrica d’una sola dimensió). Amb tres cercles obtenim 4 punts 

d’intersecció, 1 d’ells compartit pels tres cercles, el punt U. Si unim els altres 3 punts 

entre sí, obtenim un triangle, que té com a un dels centres el punt U. El triangle és la 

figura geomètrica amb menys vèrtex que forma dues dimensions. Si aconseguíssim 

dibuixar un 4t cercle podríem obtenir la 3a dimensió, però en dues dimensions no ho 

podem dibuixar. Així doncs, hem vist que ens cal un mínim de 3 punts per trobar una 

posició en l’espai de 2 dimensions. Cada punt d’aquests és la posició d’un satèl·lit. Els 

receptors saben la posició dels satèl·lits en cada moment perquè cada satèl·lit té un codi 

i aquests els envien informació sobre la seva posició. La distància entre la terra i els 

satèl·lits és sabuda, però l’usuari pot estar a diferents alçades respecte el mar. Aquesta 

alçada es tradueix en un error que es pot solucionar. Per tant, com que el receptor sap la 

posició dels satèl·lits que veu i la distància aproximada a la que està d’ells, pot fer uns 

càlculs complexos per determinar la seva posició sobre la terra. D’aquí es dedueix que, 

com més satèl·lits pugui veure el receptor, millor precissió tindrà i, a més, podrà 

determinar l’alçada de l’usuari. 
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També cal tenir en compte que la sincronització dels receptors amb la dels satèl·lits no 

és trivial. Cada receptor té la seva fase de rellotge, malgrat tots tinguin el mateix valor 

nominal. Això implica que amb un sol satèl·lit un receptor no pot sincronitzar-se. En 

calen més per poder establir la fase del rellotge i poder adquirir correctament tots els 

senyals que pugui veure. Aquest nombre eleva a 5 els satèl·lits necessaris. 

En cas que no se’n vegin 5, amb 4 també podem arribar a la mateixa solució. Això ho 

aconseguim perquè aquest error de sincronització farà que amb 4 satèl·lits obtinguem 

dos resultats: un punt es troba sobre la superfície de la terra i l’altre a l’espai. 

Òbviament, el punt que es troba sobre la superfície de la terra serà escollit el bo. 

La conclusió final és que calen 5 satèl·lits per trobar correctament la posició de l’usuari. 

Si se’n tenen 4, per eliminació, podem trobar la posició de l’usuari. Si se’n tenen 3 

només es podrà trobar la posició en 2 dimensions de l’usuari sobre la terra a base 

d’ignorar possibles altres resultats incoherents, però no podrem saber l’alçada, ja que hi 

haurà massa incognites per resoldre. 

Anem a veure, matemàticament, com es resolen aquestes equacions a partir de 3 

satèl·lits i suposant que coneixem exactament la distància de l’usuari a cada satèl·lit. 

Si el receptor adquireix la posició del satèl·lit 1, r1 (x1, y1, z1), la del 2, r2 (x2, y2, z2), la 

del 3, r3 (x3, y3, z3), suposa la posició de l’usuari U en el punt ru (xu, yu, zu) i es coneix 

que la distància entre el punt r1 a ru és ρ1, la de r2 a ru és ρ2 i la de r3 a ru és ρ3, podem 

escriure aquestes tres distàncies com  

 

 
 

Com que tenim 3 incògnites i 3 equacions podem determinar el punt ru. La forma de 

trobar ru pot fer-se mitjançant diferent mètodes matemàtics, com la linealització o 

iteracions successives. El resultat de fer les operacions pertinets ens donaria les 

coordenades del punt ru. Vegem la següent figura on es veu determinat el punt ru a partir 

de r1, r2 i r3 gràcies al coneixement de les distàncies ρ1, ρ2 i ρ3. 
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El receptor, com és obvi, no sap les distàncies ρ1, ρ2 i ρ3, però hi ha una manera de 

trobar una aproximació força ajustada d’aquesta distància. 

Si suposem que el senyal viatge a la velocitat de la llum al buit, c=2.99e8m/s i donem 

per suposat que tots els satèl·lits i receptors tenen ajustada la mateixa hora gràcies a uns 

rellotges atòmics, el temps que triga el senyal que conté l’hora local del satèl·lit fins que 

arriba al receptor ens pot donar la distància que els separa a través de la següent 

equació: 

λ=c·t=c·(tr-ts), 

on tr és l’hora local del receptor, ts l’hora local del satèl·lit, que en arribar al receptor no 

coincidirà amb tr i, finalment, λ serà la distància aproximada que els separa. 

Com que aquestes distàncies no seran del tot exactes, la posició de l’usuari no serà 

tampoc exacta, i tindrà un error d’un marge determinat. 

Altres tècniques, com el sistema de navegació diferencial, que es basa en obtenir 

posicions de la terra que són sabudes i el receptor pot calcular amb precisió, poden 

ajudar a reduir aquest error i fer que el sistema sigui més precís. 

Per últim cal comentar que tot aquest procés és molt més complex que el que s’ha 

exposat aquí, perquè la terra no és esfèrica, i la distància mar-satèl·lit depen de la 

posició del satèl·lit en cada moment, fet que dificulta la adquisició i sincronització. 
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3 Sistema CDMA 
 

3.1. Principis bàsics del CDMA 
 

3.1.1. Definició del CDMA 
 

El CDMA (Code Division Multiple Access) és el nom comú amb què hom acostuma a 

referir-se a les modulacions d’espectre eixamplat (Spread Spectrum Modulations). El 

CDMA o modulacions d’espectre eixamplat és una tècnica de comunicació sense fils 

que usa un ample de banda de transmissió (xip rate) lleugerament superior a l’ample de 

banda d’informació (bit rate). Definim W com l’ample de banda en Hertz i R com el bit 

rate en bits/segon. La relació W/R és el factor d’ample de banda eixamplat o guany de 

processament. És a dir, ens dóna informació de quantes vegades superior és l’ample de 

banda de transmissió respecte l’ample de banda d’informació. Aquests valors solen ser 

de l’ordre d’entre 20 i 60dB. 

Vegem un exemple gràfic d’aquest guany de processament. 

 
Figura 3.1.1.1.: guany de processament del CDMA 
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En la figura 3.1.1.1. podem veure com el senyal d(t) té un temps de bit T i, per tant, 

suposem un ample de banda BWd=1/T (per a una modulació que compleixi aquesta 

equació). El senyal p(t) té un temps de bit de T’=T/8. És a dir, que el temps de bit del 

senyal p(t) és 8 vegades menor al del senyal d(t). En llenguatge CDMA, el senyal d(t) és 

el senyal d’entrada i el p(t) el codi pseudoaletori, del qual, del seu temps de bit, en 

direm temps de xip. Així doncs, el temps de bit és 8 vegades major al temps de xip. 

L’ample de banda del codi pseudoaleatori serà, per tant, BWp=1/T’=8/T. 

Per obtenir el senyal de sortida només caldrà multiplicar el senyal d(t) per p(t) en cada 

instant de temps. El senyal de sortida resultant o(t) tindrà el mateix ample de banda que 

p(t), però tindrà la forma que veiem a la figura 3.1.1.2. 

 
Figura 3.1.1.2: senyal de sortida o(t), fruit de multiplicar d(t)*p(t) de la figura 3.1.1.1. 

 

Veiem que quan d(t)=1 (suposem un bit de temps T), la sortida o(t) té la mateixa forma 

que p(t) en aquest interval de temps T. Però quan d(t)=-1, o(t)=-p(t), és a dir que té una 

fase de 180º respecte el senyal p(t) original. 

Si diem que BWp=W i BWd=R, obtenim que el guany de processament és, com hem dit 

abans, Gp=W/R=8. En aquest cas, el guany de processament és de 8, és a dir, que 

l’ample de banda de transmissió és 8 vegades superior al d’informació. 

Vegem ara una representació d’aquests amples de banda base i eixamplat en la següent 

figura 3.1.1.3. 
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Figura 3.1.1.3.: representació de com canvia l’ample de banda d’un senyal amb CDMA 

 

Suposem que l’ample de banda de d(t) és BWd=X(f). Ho aconseguim fent la 

transformada de Fourier: 

)()( fXtd Fourier⎯⎯ →⎯  

que matemàticament és fer 

∫
∞

∞−

−= dtetdfX tfj ···2·)·(
2
1)( π

π  

Quan multipliquem X(f) pel codi pseudoaleatori, l’ample de banda BWd s’example a 

raó del guany de processament. Aquest ample de banda canviaria a BWp=X(f)*So(f). 

Podem observar que si tenim un senyal interferent I(f) d’un ample de banda BWI<BWp 

pot arribar a no afectar-nos. Aparentment, BWp té forma de soroll. 

Un cop desmodulem el senyal que arriba al receptor, obtenim de nou X(f) ignorant I(f), 

doncs com que estem desmodulant l’ample de banda de I(f), BWI s’eixamplarà i tindrà 

forma de soroll. El soroll total en recepció serà el produit per les interferències i el 

soroll que introdueixi el canal. El que ens interessarà en recepció serà la relació C/No, 

és a dir, la relació potència de la portadora versus potència de soroll. Més endavant 

explicarem com calcular aquesta relació 

 

Vegem quins avantatges i inconvenients té eixamplar l’espectre al següent apartat, el 

3.1.2. 
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3.1.2. Característiques del CDMA 
 

EL CDMA, degut a l’examplament de l’espectre, aconsegueix distribuir la seva energia 

espectral en un ample de banda superior al de la informació i, per tant, menor energia 

per Hertz. Això permet tenir un aspecte semblant al soroll degut a la seva poca 

concentració de l’energia per a cada Hertz analitzat. 

 

El CDMA té una alta tolerància a les interferències intencionades (o jamming) i a les no 

intencionades, la qual és proporcional al factor d’eixamplament. 

Per a un receptor que desconegui la presència de senyal CDMA li serà molt difícil 

determinar si existeixen senyals CDMA al canal degut a la seva semblança amb el 

soroll, dificultat que incrementa amb el guany de processament. 

 

El CDMA s’ha convertit en l’estàndard de les comunicacions mòbils 3G. A més dels 

avantatges abans esmentats, aquest sistema d’accés per codi permet mantenir 

comunicacions simultànies amb diferents usuaris compartint la mateixa cel·la o àrea 

geogràfica. És a dir, en telefonia mòbil, per exemple, el tradicional FDMA (frequency 

division multiple acces) requeria que cada cel·la geogràfica usés una freqüència diferent 

a les veïnes i la mateixa freqüència podia ser reusada unes cel·les més enllà per evitar 

interferències. El TDMA (time division multiple acces) permetia diferenciar cada usuari 

dins de cada cel·la. A cada usuari se li assignava un “time slot” cada cert temps. 

Amb el CDMA, ni cal contemplar les restriccions del FDMA ni del TDMA que acabem 

d’esmentar, perquè el sistema CDMA és molt tolerant a les interferències i, a més a 

més, distingeix els usuaris en funció d’un codi que anomenarem codi pseudoaleatori 

(PRN, PseudoRandom Noise) o codi Gold, els quals descriurem al punt 3.2. És a dir 

que, no només cada cel·la pot fer servir la mateixa freqüència que les veïnes, sinó que 

cada usuari podrà adquirir el seu senyal d’entre l’espectre total del canal gràcies a un 

codi que és diferent als dels altres usuaris i que li permetrà discriminar aquell senyal que 

no sigui per a ell. Per motius de major abastament d’usuaris, cada cel·la usarà 

freqüències diferents a les veïnes per tal de minimitzar l’efecte d’interferències. 

 

El nombre d’usuaris que pot haver-hi dins d’una mateixa cel·la mantenint una 

comunicació alhora depèn del factor d’eixamplament.  
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Tot plegat té sentit perquè el senyal de cada usuari dins del canal comú és equivalent a 

interferència sobre la resta de senyals. Com més usuaris estiguin introduint senyal dins 

del canal, més gran serà el soroll de les interferències i per tant menor serà la relació 

senyal a soroll del sistema. Si el soroll interferent és massa gran, la relació senyal a 

soroll pot ser suficientment baixa com perquè el sistema deixi de funcionar. Si 

augmentant el factor d’eixamplament aconseguim major tolerància al soroll, 

implicitament podem tenir més usuaris mantenint una comunicació alhora en la mateixa 

cel·la. El que guanyem per un costat ho perdem per l’altre, així que si augmentem el 

factor d’eixamplament també s’augmenta l’ample de banda de transmissió, i aquest no 

és precissament barat en la societat moderna. 

Així doncs, alhora de dissenyar un sistema d’aquestes característiques, caldrà trobar el 

tradeoff entre ample de banda de transmissió i nombre d’usuaris per cel·la. 

 

Referint-nos al sistema que ens porta a fer aquest treball, una estació base ha de ser 

capaç de comunicar-se amb tots els satèl·lits que té a la vista de forma simultània. Si 

relacionem cada satèl·lit amb un terminal mòbil, veurem que cal que cada satèl·lit tingui 

un codi pseudoaleatori propi que li servirà per obtenir el seu senyal del canal. Més 

endavant, a l’apartat d’adquisició, veurem com es fa això. La resta de senyals del canal 

que no siguin per a ell els veurà com a soroll interferent. 

 

La distància que separa una estació base d’un satèl·lit és molt gran, de l’ordre de 

megàmetres. La freqüència que cal usar per comunicar un elements que es troba a dins 

de la terra i un altre que es troba a fora és molt alta, de l’ordre de GHz. Aquests factors 

no ajuden gens a l’atenuació que pateix el senyal al llarg del seu camí ni a evitar soroll 

de qualsevol tipus. Si es vol dissenyar un sistema que comuniqui aquests dos elements, 

cal obtar per un sistema robust al soroll i que, com en el cas del Galileo, sigui capaç de 

mantenir comunicacions simultànies dins del mateix canal. És per això, i per altres 

motius, que el sistema CDMA ha estat l’escollit per comunicar les estacions base amb 

els satèl·lits. 
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3.2. Codis pseudoaleatoris (PRN) i C/A codes 
 

3.2.1. Què són? 
 

Si en el sistema GSM, per diferenciar les múltiples converses que pugui haver al canal 

ho fem mitjançant les tècniques FDMA i TDMA. 

El FDMA (frequency division multiplex acces) es tracta de tenir un canal de pujada per 

al senyal que va dels terminals mòbils a les estacions base i un de baixada, que va en 

sentit contrari. 

En TDMA (time division multiplex acces) subdividim el temps en time-slots o fraccions 

de temps perquè cada usuari n’utilitzi un. Aquest accés és circular, de manera que si 

tenim 8 time-slots en 8 segons i tenim 8 usuaris, a l’usuari 1 li tocarà el time slot 1, 9, 

17, etc. entenén que el time-slot 9 és el time-slot 1 de la segona volta (t=9s), i el time-

slot 17 el de la tercera volta (t=17s), i el temps seguiria corrent. 

En CDMA aquesta diferència és fa mitjançant uns codis pseudoaleatoris (PRN codes) o 

més coneguts com a codis Gold. El sistema GPS fa servir uns codis anomenats C/A 

codes, que formen part de la família dels Gold Codes. El sistema Galileo no fa servir 

aquests codis, però es generen igual.  

Centrem-nos, doncs, en com es generen aquests codis C/A. 

 

3.2.2. Com es generen els C/A codes? 
 

Cada un d’aquests codis es genera a partir del producte de dos seqüències PRN de 1023 

bits, la G1 i la G2. Ambdues està generada per un registre desplaçador lineal de llargada 

màxima 10 estats a una freqüència de rellotge de 1’023MHz. 

Els principis bàsics d’aquests dos generadors són similars, però estudiarem en detall el 

G2, el més complex. Una seqüència de màxima llargada MLS (maximum lenght 

sequence) pot ser construida a partir d’un registre desplaçador amb realimentació. Si el 

registre té n bits, la seqüència generada en tindrà 2n-1. G1 i G2 tenen 10 bits, per tant la 

seqüència tindrà L=210-1=1023bits. El circuit realimentador es completa amb una porta 

XOR, la qual treballa segons la taula 3.2.2.1. La porta XOR es representa segons el 
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símbol 3.2.2.1 i treu a la sortida un 0 lògic sempre que les entrades tinguin el mateix 

valor lògic i un 1 lògic en cas contrari.  

 

 
Símbol 3.2.2.1. representació d’una porta XOR (OR exclusiva) 

 

 
Taula 3.2.2.1: taula de la veritat d’una porta XOR de 2 entrades i una sortida 

 

Les posicions del circuit realimentador determinarà el patró de sortida de la seqüència. 

En el cas del G1, la suma la farem amb el bit 3 i el 10, i s’incerirà a l’entrada del 

registre. Polinomialment G1: 1+x3+x10. Vegem el registre G1 en la figura 3.2.2.1. La 

sortida del registre G1 és el bit 10. 

 
Figura 3.2.2.1.: representació del registre desplaçador G1 

 

D’altra banda, al G2 li correspon la següent representació polinomial. G2: 

1+x2+x3+x6+x8+x9+x10. És a dir, que la realimentació es farà amb la suma dels bits 2, 3, 

6, 8, 9 i 10. La suma de dos posicions del registre determinaran el número de satèl·lit ID 

i formaran la sortida del registre G2. En la figura 3.2.2.2. l’ID=26.  

En general, la sortida del G1 és la sortida de la seqüència (diguem-ne MLS) tal i com es 

pot veure en la figura 3.2.2.1. Això no passa en el cas del registre G2, on la sortida del 

registre no és la mateixa que l’MLS. La sortida del G2 està referida a la fase del codi, 

doncs és un retard de l’MLS. 
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Figura 3.2.2.2.: representació del registre G2 i de com s’obté l’ID del satèl·lit. 

 

El retard està determinat per les posicions dels bits escollits. El C/A code és la suma de 

cada una de les sortides G1 i G2. Cada una de les sumes de bits es genera mitjançant 

una XOR. Vegem-ho en la figura 3.2.2.3. Els valors inicials de G1 i G2 és un 1 lògic. 

L’ID del satèlit ve determinat per les dues posicions de sortida del generador G2. Hi ha 

37 úniques posicions de sortida, de les quals Galileo només n’usa 32. En òrbita hi ha 

només 24 satèl·lits. Les altres 8 restants es reserven pels satèl·lits reserva i per a 

transmissions terrestres. 

 
Figura 3.2.2.3.: generació de cada un dels codis C/A 
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Fixem-nos que el retard és el que determinarà l’inici de la seqüència i d’aquesta manera 

podrem diferenciar els codis. En la taula 3.2.2.2. veiem per a cada seqüència PRN 

(columna 2, amb posicions de la 1 a la 32) quin retard (columna 4) li correspon a cada 

satèl·lit (columna 1) i quins són els 10 bits primers, en octal, (la columna 5) a partir de 

la combinació dels bits del G2 que formen la sortida G2 (columna 3). El retard és la 

combinació de la sortida MLS del G2 i de la sortida del registre G2. 

 

 
Taula 3.2.2.2.: representació dels 10 primers xips en octal de cada codi C/A amb el seu retard dels 

codis usats en GPS. 
 

Perquè quedi més clar, posem un exemple. Si volem generar el codi C/A del satèlit 19, 

haurem de fer la combinació dels bits 3 i 6 del registre G2 per extreuren la sortida i 
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trobar així el retard. Aquesta seqüència tindrà un retard de 471 xips de la sortida del 

registre G2 respecte la sortida MLS del G2. Els 10 primers xips en octal d’aquesta 

seqüència són 1633base8=1110011011base2. Si el satèl·lit 19 genera una seqüència els 10 

primers bits de la qual no són aquests que hem dit, la seqüència és incorrecte. 

 

3.2.3. Quines propietats tenen els C/A codes? 
 

Com hem dit abans, si dins del canal hi ha diferents senyals i es diferencien entre ells 

pels diferents codis que poden tenir, aquests cal que tinguin una forta incorrelació entre 

ells (cross-correlation) i una alta correlació amb ells mateixos (autocorrelació), del 

contrari el sistema no funcionaria. Si els codis són ortogonals, la cross-correlation és 0, 

però els codis Gold no són ortogonals, sinó quasibé ortogonals, el que implica que la 

cross-correlation és molt petita, però no 0. Aquest fenòmen implica soroll interferent. 

Vegem gràficament com la relació entre l’autocorrelació d’una seqüència respecte la 

cross-correlation amb una altra és notable. Vegem primer el resultat de fer 

l’autocorrelació d’una seqüència (arbitràriament s’ha triat la 2). La longitud és L=1023, 

per tant el valor màxim de l’autocorrelació serà L, i el resultat de l’autocorrelació tindrà 

longitud L’=2L-1. 
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Figura 3.2.3.1.: Autocorrelació de la seqüència 2 
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Si ara fem la correlació entre la seqüència 2 i la 19, escollides a l’atzar, veurem que el 

senyal té més forma de soroll que d’autocorrelació. Aquest fenòmen determinarà el fet 

que si un satèl·lit te l’ID=18 i al canal hi ha seqüències per a l’ID 2, 5 i 10, per exemple, 

l’autocorrelació entre la seva seqüència i les que hi ha al canal tindrà la forma de la 

figura 3.2.3.2.. 
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Figura 3.2.3.2.: representació dels nivells de la cross-correlation entre dos seqüències diferents. 

 

En canvi, si a més de les seqüències 2, 5 i 10 hi ha també la 18, al fer l’autocorrelació 

s’obtindrà un pic, i aquest, com que superarà un llindar establert per decidir si al canal 

hi ha una seqüència d’ell o no, s’iniciarà la fase d’adquisició. 

Tot plegat ho veurem millor i ampliat al punt 5, el de l’adquisició del senyal Galileo. 

Vegem com obtenir matèmaticament la relació pic_autocorrelació/maxim_cross-

correlation. Hem quedat que el valor del pic de l’autocorrelació era 1023, i la mitjana 

dels valors màxims de la cross correlation és 65. Aquesta relació dóna R=1023/65=12.5 

 PL=0.125. Aquest valor PL és la probabilitat de nivell entre el valor de 

l’autocorrelació i la cross correlation. Com que el nombre de bits dels registres G1 i G2 

és parell, vegem com ho calcularíem matemàticament. 
Període del codi Nivell normalitzat de la xcorr Probabilitat de nivell 

 0.125 

P=2n-1 0.75 

 0.125 
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3.3. Esquema de l’enllaç terra-satèl·lit que s’ha 
dissenyat en aquest treball 
 

En la següent figura 3.3.1. podem veure, de forma esquematitzada, tot el disseny que al 

llarg del treball s’anirà describint pas a pas com s’ha fet en Matlab i els resultats 

obtinguts. 

 

 
Figura 3.3.1.: transmissor-canal-receptor de l’enllaç terra-satèlit 

 

 

En aquesta figura es pot veure, a l’esquerra, els components que s’han dissenyat pel 

transmissor, al mig el canal i a la dreta el receptor. En aquest treball no ens importa com 

serà el canal, però en farem un estudi sobre els tipus de canal que podríem tenir. Només 

contemplarem que introdueix soroll blanc i prescindirem d’atenuacions. 

En resum, al dissenyar el transmissor estarem emeten senyal al canal a una potència que 

ens especificarà la ESA. Aquest patirà unes degradacions i el rebrem al receptor. Un cop 

rebut al receptor, en calcularem la potència de senyal i de soroll, i en funció d’aquesta 

relació en farem el nostre estudi. Per tant, ens és igual si el canal és molt sorollós o poc, 

o si atenua molt o poc. En el receptor suposarem qualsevol tipus de canal amb qualsevol 

tipus de potència de soroll i atenuacions i a partir d’aquí farem l’estudi al receptor. 
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3.3.1. Parts que componen el transmissor 
 

El transmissor està compost dels següents blocs: 

- Senyal d’entrada 

- Codi pseudoaleatori 

- Conformador de polsos (cosinus alçat) 

- Multiplicadors 

- Modulador 

- Senyal de sortida 

 

Cada un d’aquests blocs serà dissenyat i explicat a l’apartat 4. 

 

3.3.2. Parts que componen el receptor 
 

El receptor està compost dels següents blocs: 

- Senyal d’entrada 

- Codi pseudoaleatori 

- Sincronitzador del codi pseudoaleatori 

- Multiplicadors 

- Desmodulador i detecció de la freqüència Doppler 

- Mostrejador i tracking 

- Decisió 

- Senyal de sortida 

 

Cada un d’aquests blocs serà dissenyat i explicat a l’apartat 5. 
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3.3.3. El canal 
 

La funció del canal és atenuar d’una forma aleatòria (h(t)) i afegir soroll (n(t)+I(t)) als 

senyals que es propaguin a través d’ell. També apareixerà l’efecte Doppler si la 

distància que separa transmissor i receptor varia en funció del temps. 

En un enllaç terra-satèl·lit només intervé un tipus d’atenuació important, la de pèrdues 

per propagació (path loss). En comunicacions mòbils, a més, es contemplen dos tipus 

més d’atenuació, el shadowing i el multipath. Aquestes dues darreres es comenten per 

entendre quines atenuacions extres pateix un receptor Galileo en l’enllaç de baixada, 

però no són objecte de l’enllaç de pujada que s’està dissenyant en aquest treball. 

 

Tindrem diferents tipus d’atenuacions en funció de la distància: 

- Path loss 

- Shadowing (o esvaïments lents) 

- Multipath (o esvaïments ràpids) 

 

 
Figura 3.3.3.1.: atenuació d’un senyal al llarg de la distància d degut al path loss, shadowing i 

multipath 
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Path loss 

 

L’atenuació per path loss és deguda a la pèrdua d’energia que pateix un senyal en 

travessar un medi. Aquesta atenuació depèn proporcionalment de la freqüència del 

senyal i de la distància recorreguda. L’equació que modela aquesta atenuació és la 

següent: 

 
 

On PL(dB) és l’atenuació del senyal en dB, Pt la potència de transmissió, Pr la potència 

de recepció, Gl representa el guany que es pugui tenir en les antenes de transmissió i 

recepció, d és la distància recorreguda i λ és la longitud d’ona del senyal, que depèn així 

amb la freqüència λ=v/f, on v és la velocitat de propagació del senyal, propera a c 

(velocitat de la llum al buit). 

Aquesta equació és valida si hi ha visibilitat directe entre el transmissor i el receptor. És  

l’únic cas d’atenuació que suposarem que tenim entre una estació base i un satèl·lit. 

L’enllaç de baixada o downlink, l’enllaç satèl·lit-receptor, contempla totes les 

perturbacions que pot patir el canal abans esmentades. 

En la figura 3.3.3.1. podem veure com aquesta atenuació és lineal amb el logaritme de 

la distància. 

 

 

 

Shadowin (o esvaïments lents) 

 

Aquest efecte és degut a la propietat de difracció que té tota ona electromagnètica. Quan 

un senyal es troba algun objecte pot rebotar i difractar-se de manera que part del senyal 

es perd i l’altre arriba al seu destí. Aquest efecte es dóna quan la visibilitat entre el 

transmissor i el receptor no és directe. Suposem el cas d’un terminal mòbil dins de la 

ciutat. Si està davant de l’antena tindrà visibilitat directe, pero si comença a endinsar-se 

per la ciutat, els edificis i altres objectes que pugui haver-hi entremig provocaran un 

efecte d’ombra, i això provocarà una certa atenuació. 

Un exemple de shadowin és el cas de la dent de ganivet. 
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Entre el transmissor i el receptor hi ha un objecte que no permet que hi hagi visibilitat 

directe, però gràcies a la propietat de difracció de les ones electromagnètiques, part 

d’aquesta energia traspassarà l’objecte i arribarà al destí. 

En la figura 3.3.3.1. podem veure com aquest efecte d’ombra està representat com una 

ondulació de baixa freqüència aleatòria sobre l’atenuació per path loss. 

 

 
Figura 3.3.3.2.: efecte sombra del tipus dent de ganivet 

 

 

 

Multipath (o esvaïments ràpids) 

 

Quan un senyal rebota i es difracta, la part de senyal que queda després del rebot es 

divideix en diferents parts que se segueixen propagant pel canal. Cada una d’aquestes 

còpies del mateix senyal poden arribar al mateix receptor. En cas que sigui així, cada un 

d’aquests senyals arribarà amb una potència i fase concreta que al receptor es traduirà 

com esvaïment del senyal i atenuació. Si no tenim visibilitat directe, el millor que ens 

pot passar és que els senyals se sumin en fase. El cas contrari es restaran degut que 

tenen fases invertides. Aquesta variació de la fase entre senyals és molt ràpida i per això 

rep el nom d’esvaïments ràpids. 

 

Vegem l’exemple més senzill del multicamí, que és el model de dos rajos. 

Si el senyal Ga recorre una distància l i el Gc r+r’≠l i suposem que Ga=Gc, demostrem 

que l’atenuació i fase al receptor no tenen perquè ser les mateixes. Si les fases són 

iguals, es sumaran els dos senyals. En cas contrari no hi haurà senyal al receptor. Un cas 

intermig donarà un senyal aleatòriament atenuat. Si Ga≠Gc la probabilitat que siguin 

iguals és menor. 
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Figura 3.3.3.3.: model multicamí de dos rajos 

 

 

Vegem ara un exemple més real i complex de multicamí però basat amb el d’abans. 

 

 
Figura 3.3.3.4.: model multicamí de 10 rajos 

 

 

En la figura 3.3.3.1. podem veure com aquest efecte està representat com una ondulació 

d’alta freqüència aleatòria sobre l’atenuació per path loss i shadowing. 

 

Com que modelar aquesta atenuació és impossible, existeixen models empírics que, en 

funció de com sigui la zona on vols dissenyar el sistema, estima una atenuació mitjana 

en funció de la distància. 

Alguns d’aquests models són els d’Okumura, Hata, Walfisch/Bertoni, Piecewise Linear 

i Indoor Propagation Model. 
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Efecte Doppler 

 

L’efecte Doppler és la modulació del senyal que es propaga pel canal degut a la variació 

de posició del receptor respecte el transmissor en funció del temps. Aquesta modulació 

provoca un canvi de fase al senyal rebut que cal corregir si no volem que aquesta 

variació de freqüència es converteixi en soroll al receptor degut a la desincronització. 

 

Vegem com es produeix aquesta modulació i com la corregirem en la figura 3.3.3.5. 

 
Figura 3.3.3.5.: causa de l’efecte Doppler 

 

 

Quan el receptor es mou cap al transmissor, la freqüència del senyal rebut augmenta, 

+fd, i en recepció haurem de demodular el senyal a una freqüència f=f0+fd. En cas 

contrari haurem de demodular a una freqüència menor a la central fo, f=fo-fd. 

L’equació que modela aquest efecte és la següent 
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4 Implementació dels 
transmissors del sistema 

Galileo 
 

 

 

En primer lloc, cal dir que les especificacions de disseny del transmissor i receptor estan 

facilitades per la ESA. En base a aquestes especificacions s’ha dissenyat el sistema 

complert amb Matlab. 

El sistema Galileo que s’ha dissenyat compte amb una estació base que envia senyals 

del tipus “galileo” i cinc del tipus “eris”. Cada un d’aquests dos tipus de senyals es 

genera d’una manera diferent que a continuació es descriurant. 

En el cas real, cada un dels transmissors envia el seu senyal modulat al canal i aquest es 

barrejarà amb altres senyals que pugui haver-hi. Cap transmissor enviarà senyals amb 

iguals codis pseudoaleatoris al canal de forma instantània per tal que no es barregin. 

Una interconnexió entre les bases s’encarregarà que això no succeeixi. 

Així doncs, establert quin missatge ha d’enviar cada estació base i a quin satèl·lit, es 

decidirà el codi pseudoaleatori a usar. 

Al llarg del disseny s’ha escollit que els codis PRN que usarà el senyal Galileo siguin el 

6 i el 6+32/2=22 (ja que hi ha 32 codis útils). D’altra banda, els codis PRN per al senyal 

Eris són els que van de l’1 al 5. 

La forma com es genera el senyal de sortida de cada transmissor serà explicada 

detingudament al seu apartat pertinent. 

- Senyal Eris: apartat 4.1. 

- Senyal Galileo: apartat 4.2. 
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4.1. Transmissor Eris 
 

4.1.1. Característiques del transmissor Eris 
 

Les característiques del transmissor Eris en banda base s’aniran comentant a mida que 

es vagin explicant les diferents etapes que formen el transmissor. La resta de dades que 

no comentarem no ens interessen per a fer el treball, però les mostrem. 

 

 
Taula 4.1.1.1. característiques del transmissor Eris en banda base 

 

 

Les característiques en RF (radio freqüency) no les farem servir, perquè treballarem en 

banda base, però les mostrarem com a curiositat d’enginyeria. 
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Taula 4.1.1.2. característiques del transmissor Eris en RF 
 

 

4.1.2. Esquema del transmissor Eris 

 
Esquema 4.1.2.1.: esquema en blocs del transmissor Eris 

 

L’esquema del transmissor comença a partir del punt en què rebem bits procedents de la 

capa superior i els hem de codificar i modular per ser transmessos a l’etapa 

d’amplificació final, la qual s’encarregarà de generar el camp electromagnètic pertinent 

al canal a través d’una antena com la de la imatge 3, per posar un exemple. La resta de 

blocs de recepció els comentarem en l’apartat d’adquisició i tracking. 
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Per començar a descriure el transmissor, suposem primer que rebem un senyal que varia 

en dos valors, 1 i 0 lògics en funció del temps d’una manera determinada. Aquests 

valors ens els donarà la capa superior al transmissor. A aquests dos valors en direm bits 

que tindran els valors 1 per a l’1 lògic i -1 per al 0 lògic. Diguem-ne d’aquest senyal 

input frame. 

La primera etapa, la NRZ-M encoder, s’encarregarà de codificar l’input frame en un 

senyal adequat per a l’etapa posterior. Les sigles de NRZ volen dir Non-Return-to-Zero, 

és a dir, que el senyal no retorna a 0 entre bit i bit. En paraules no tècniques vol dir que, 

si un bit val 1 i el següent també, el senyal valdrà 1 entre aquests dos bits. El mateix pel 

cas de tenir dos 0’s. El cas contrari és la codificació Manchester, la qual és un exemple 

de RZ (return-to-zero), que vol dir que encara que dos bits consecutius siguin iguals, el 

senyal retorna a 0 abans de codificar el següent bit. 

Vegem un exemple de la sortida d’aquesta etapa en la figura 4.1.2.1. 
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Figura 4.1.2.1: representació del senyal NRZ-M a l’entrada  

x=[1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1] 
 

Seguidament, aquest senyal (NRZi(t) de bit rate Rb=2413b/s) passarà a l’etapa 

convolutional encoder. Aquesta té una relació de r=1/2 d’una profunditat de p=7, que 
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serà descodificada amb un algoritme de Viterbi de 3-bits de decisió en recepció. A la 

sortirà treurà dues branques, les anomenades G i H, que aniran al bloc Serial. A la 

sortida del Serial haurem obtingut el senyal S(t), de Rs=2Rb=4826simbols/s. 

En resum, el que fa el convolutional encoder, és afegir redundància a cada bit. Com que 

r=1/2, fa que cada bit que entri a l’etapa duri el doble a la sortida.  

El senyal S(t) que surt del Serial serà multiplicat per un codi PRN, obtenint el senyal  

S’(t) segons la següent equació. 

)()·()(' tStctS =  

L’ESA ha decidit que la durada del codi pseudoaleatori c(t) sigui de L=1023 xips (com 

el del GPS). Si el símbol rate del senyal S(t) és Rs, el xip rate de S’(t) i c(t) és de 

Rx=L*Rs=4936998xips/s. Cada codi convolucional dura, doncs, 

Ts=L/Rx=1/Rs=2.0721e-004s. Com que dibuixar una seqüència de 1023 xips no ens 

permetria veure res, per fer-nos una idea de com serà S’(t), imaginem que la seqüència 

del codi pseudoaleatori c(t) és c=[-1 1 -1 -1 1 1 1 -1] amb L’=8 i S(t) és s=[1 -1]. El 

resultat serà el mateix que hem obtingut en la figura 3.1.1.2, on direm que d(t)=S(t), 

p(t)=c(t) i S’(t)=o(t). La sortida S’(t) tindrà, doncs, una forma molt semblant a o(t) però 

amb un codi pseudoaleatori de L=1023xips en comptes de L’=8. Aquest procés és 

l’anomenat spreading stream (eixamplament del senyal). 

El Duplicador farà una rèplica idèntica de S’(t) per les dues sortides que té, de simbol 

rate Rs. 

)(')(')(' tStYtX ==  

Ara, la branca Y’(t) l’endarrerirem mig xip, obtenint 

)'(')('' ttYtY −= , on t’=1/2/1023/4826s=Tx/2=1.0128e-007s, on Tx=1/Rx. 

D’aquesta manera quan modulem tindrem la branca en fase I(t) i en quadratura Q(t) que 

es sumaran després de ser modulades (M(t)) a freqüència fo segons la següent equació: 

)()()(
))·sin(('')(
))·cos((')(

tjQtItM
wttYtQ
wttXtI

+=
⎭
⎬
⎫

=
=

, on fo=5.0050275GHz i w=2πfo. 

A M(t) caldrà, per últim, donar-li la forma adequada per ser enviat a l’etapa que radiarà 

aquest senyal al canal. Aquesta procés és fer passar cada pols o bit a la forma d’un 

cosinus alçat de rolloff r=0.35. Vegem la forma que adopta un pic quan és filtrada per 

aquest pols conformador a una freqüència de mostreig d’entrada i sortida fsi=2 i fso=16, 

respectivament. 
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Figura 4.1.2.2.: Forma que adopta un pols quan es filtrat per un cosinus alçat de fso/fsi=8. 

 

Quan tenim varis bits junts, els polsos s’ajunten formant una mena de “senyal quadrat 

amb els cantos arrodonits”. Vegem la sortida que genera la següent seqüència  

x=[1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1]. 
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Figura 4.1.2.3: sortida que genera el filtre conformador amb la seqüència d’entrada x de fsi=2 i fso=16 
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Podem veure en la figura 4.1.2.3 que quan tenim varis bits que són del mateix valor, la 

sortida s’acosta al valor del bit en règim permanent. Quan el bit canvia de valor, la 

sortida del pols conformador també canvia ràpidament aconseguint valors de fins a 2/3 

del valor del bit (1.5 en el nostre cas) quan les transicions són molt ràpides. 

Cal comentar que l’energia del pols conformador és menor que la d’un pols quadrat, 

com és d’esperar, però s’hi acosta molt. Per fer-nos-en una idea, l’energia d’un senyal 

quadrat seria la variança d’aquest, i val σ2
quadrat=1, mentre que la del pols conformador 

valdria σ2
cosinus_alçat ≈0.9584. On la variança discreta es calcula de la següent manera: 

∑
=

−=
N

i
iN xx

N 1

22 )(1σ  

 

Com que treballarem en banda base, no aplicarem la modulació al transmissor, doncs 

hauríem d’aplicar el procés contrari en recepció, i no cal fer-ho perquè aquesta operació 

no distorsiona el senyal. El que sí ens distorsionarà el senyal és el canal, però ja ho 

comentarem. A efectes pràctics, modular a freqüència fo i desmodular després a fo o no 

fer tot això fa que s’obtinguin els mateixos resultats. De totes maneres, vegem com es 

modula un senyal en banda base x(t) i com es desmodula posteriorment. 

Modulació: 

tfj detxty π2)·()( −= , on y(t) està desplaçat en freqüència 2πfd 

 

Desmodulació (obtenció de x(t)): 

)()·()·(·)·()·()( )0()22(222 txetxetxeetxetytz tfjtfjtfjtfjtfj ddddd ===== +−− πππππ

, on z(t) és el senyal desplaçat a freqüència -2πfd respecte x(t), el que vol dir que no s’ha 

desplaçat i z(t)=x(t). 

 

Per últim, vegem de forma ampliada l’aspecte que té un tros de senyal Eris amb codi 

pseudoaleatori número 3 sense modular. 

 

La figura 4.1.2.4. ens mostra la branca I(t) (en fase) (part real) 
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Figura 4.1.2.4: I(t), senyal en fase (part real) 

 

La figura 4.1.2.5. mostra la branca Q(t) (quadratura, retard de 1/2xip)(part imaginària). 
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Figura 4.1.2.5: Q(t), senyal en quadratura enderrerit mig xip (part imaginària) 
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La figura 4.1.2.6. mostra el senyal de sortida del transmissor, M(t) (valor 

absolut)(senyal complex). 
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Figura 4.1.2.6: Senyal M(t) complex, on se sumen en fase i quadratura I(t) i Q(t) respectivament 

 

 

4.1.3. Implementació del transmissor Eris 
 
%tx_eris.m genera el codi de sortida del transmissor eris 
tic; 
clear all; close all; 
function Me=tx_eris(x,svnum); 
%x és el vector d’entrada, com per exemple la següent seqüència de 
%bits: x=[1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1]; 
%i svnum el nombre de satèlit, entre 1 i 32, per per exemple el 3 
%svnum=3; 
%*******************inicialitzem valors ***************** 
L=1023;%longitud en xips del codi pseudoaleatori 
fxip=2;%freqüència de mostreig del senyal d’entrada al filtre 
%conformador 
freq_m_rcosflt=fxip*8;%freqüència de mostreig del senyal de sortida 
%del filtre conformador 
rolloff=0.35;%paràmetre conformador del filtre conformador 
NRZM=allargador(x,L);%allargo el senyal d’entrada una relació 1/1023, 
%és a dir, que cada bit durarà un codi pseudoaleatori, 1023 mostres 
codisvnum=codegen(svnum);%la funció codegen genera el codi 
%pseudoaleatori svnum 
%***************************** ***************** 
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%*******************producte dels bits pels xips ***************** 
for i=1:size(NRZM,2)/L 
    GXp(1,L*(i-1)+1:L*i)=NRZM(1,L*(i-1)+1:L*i).*codisvnum; 
%multiplico cada bit pels L xips/bit 
end 
GXa=allargador(GXp,fxip);%allargo una relació ½ per poder fer el delay 
%de mig xip 
%*********************************************************** 
 
 
%*******************pols conformador ***************** 
Ir=rcosflt(GXa,fxip,freq_m_rcosflt,'normal',rolloff)';%aplico pols 
%conformador a cada xip a la branca en fase I(t) 
Qd=circshift(Ir,[0 freq_m_rcosflt/2]);%retardo mig xip la brnaca Q(t) 
%*********************************************************** 
 
 
%*******************arreglem sortida pols conformador**************** 
I=Ir(1,fxip*freq_m_rcosflt-4:size(Ir,2)-21);%elimino mostres que no 
%són útils després del pols conformador 
Q=Qd(1,fxip*freq_m_rcosflt-4:size(Ir,2)-21); %elimino mostres que no 
%són útils després del pols conformador 
%*********************************************************** 
 
 
%***********Sortida transmissor modulada i no modulada************** 
Me=I+Q*j;%sortida REAL ja amb el pols conformdor, part en fase i 
%quadratura 
Mem=Me*exp(j*2*pi*fd*t);%modulació del senyal resultant Eris 
%*********************************************************** 
toc; 
 
 
 
%*************************funció allargador************** 
 
%allargador.m serveix per fer durar una mostra les mostres %n que es 
desitgi  
function z=allargador(x,n);%on x és el vector d’entrada i n la relació 
%d’allargament 
[f,c]=size(x); 
for i=1:f 
    for j=1:c 
        for k=1:n 
            z(i,k+n*(j-1))=x(i,j); 
        end 
    end 
end 
%*********************************************************** 
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4.2. Transmissor Galileo 
 

Com que les analogies que hi ha entre el transmissor Galileo i Eris són moltes, en aquest 

apartat només s’anomenaran les diferències, donant per suposat que la resta és igual en 

ambdós transmissors. 

D’aquesta manera no es fa repetitiu aquest apartat amb el 4.1. pel que fa a les analogies, 

doncs seria donar informació redundant. 

 

4.2.1. Característiques del transmissor Galileo 
 

Taula amb les característiques en banda base del transmissor Galileo 

 

 
Taula 4.2.1.1: taula amb les característiques en banda base del transmissor Galileo 
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Taula amb les característiques en RF del transmissor Galileo. 

 

 
Taula 4.2.1.2: taula amb les característiques en RF del transmissor Galileo 

 

4.2.2. Esquema del transmissor Galileo 

 
Figura 4.2.2.1.: esquema en blocs del transmissor Galileo 
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El transmissor Galileo segueix el mateix esquema de blocs que l’Eris 

 
 

El que diferencia ambdós transmissors és el fet que, mentre l’Eris usa el mateix codi 

pseudoaleatori per ambdues branques, fase i quadratura, el Galileo no, i això li 

proporcionarà major robustesa perquè tindrà major xip rate. 

Anem a definir l’esquema del transmissor Galileo. 

Obtenint els mateixos arguments que en el cas del transmissor Eris pel que fa a l’entrada 

input frame, el bloc NRZ-M i el codificador convolucional, obtenim els senyals de les 

branques G i H, ara de Rb=4826bits/s cada branca, el doble que en el transmissor Eris, i 

de Rs=2Rb=9652simbols/s cada branca, també. 

Seguidament, cada branca serà multiplicada per un codi pseudoaleatori diferent, 

obtenint el següent: 

⎭
⎬
⎫

=
=

)(*)()('
)(*)()('

2

1

tYtctY
tXtctX

, on X(t) és el senyal de la branca G i Y(t) el de la H 

Un cop tenim això, endarrerirem el senyal Y’ mig xip, tal i com hem fet amb l’Eris, 

obtenint 

)'(')('' ttYtY −= , on t’=1/2/1023/4826s. 

De la mateixa manera que hem fet abans, ara caldria multiplicar cada senyal X’(t) i 

Y’’(t) per obtenir les components en fase I(t) i quadratura Q(t) i sumar-les obtenint 

M(t), la sortida del transmissor Galileo 

)()()(
)sin(*)('')(
)cos(*)(')(

tjQtItM
wttYtQ
wttXtI

+=
⎭
⎬
⎫

=
=

, on fo=5.0050275GHz i w=2πfo. 

Tal i com hem fet amb el transmissor Eris, com que no cal que modulem, al senyal M(t) 

sense modular li aplicarem el filtre conformador cosinus alçat amb rolloff de r=0.35. 

Vegem quin aspecte té el senyal de sortida del transmissor, M(t) (valor absolut)(senyal 

complex), usant el codi pseudoaleatori 6 per a la branca I(t) i el 22 per la Q(t) a la figura 

4.2.2.2. En aquesta figura podem observar que l’amplitud del senyal, en alguns 

moments, és superior que en el cas de l’Eris, i això és degut que el codi pseudoaleatori 

de les dues branques que componen M(t) estan incorrelats, i per tant, quan se sumen en 

fase, poden sumar valors propers al 2. 
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Figura 4.2.2.2.: Tros del senyal complex M(t), on se sumen I(t)+Q(t), corresponent al senyal Galileo 

 

 

4.2.3. Implementació del transmissor Galileo 
 
%tx_galileo.m genera el codi de sortida del transmissor galileo 
tic; 
clear all; close all; 
function Mg=tx_galileo(x,svnum); 
%x és el vector d’entrada, com per exemple la següent seqüència de 
%bits: x=[1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1]; 
%i svnum el nombre de satèlit, que seran el 6 i el 22 
%svnum=6; 
 
%*******************inicialitzem valors ***************** 
L=1023;%longitud en xips del codi pseudoaleatori 
fxip=2;%freqüència de mostreig del senyal d’entrada al filtre 
%conformador 
num_codis=32;%nombre total de codis pseudoaleatoris 
freq_m_rcosflt=fxip*8;%freqüència de mostreig del senyal de sortida 
%del filtre conformador 
rolloff=0.35;%paràmetre conformador del filtre conformador 
NRZM=allargador(x,L);%allargo el senyal d’entrada una relació 1/1023, 
%és a dir, que cada bit durarà un codi pseudoaleatori, 1023 mostres 
codisvnumI=codegen(svnum);%la funció codegen genera el codi 
%pseudoaleatori svnum 6, el de la branca en fase 
codisvnumQ=codegen(svnum+num_codis/2); %la funció codegen genera el 
codi %pseudoaleatori svnum 22, el de la branca en quadratura 
%************************************************** 



 46  Anàlisi de l’adquisició del senyal de telemetria del sistema Galileo
Josep‐Maria Tarrat‐Massó

23‐6‐6

%*******************producte dels bits pels xips ***************** 
for i=1:size(NRZM,2)/L 
    GXp(1,L*(i-1)+1:L*i)=NRZM(1,L*(i-1)+1:L*i).*codisvnum; 
%multiplico cada bit pels L xips/bit 
    YHp(1,L*(i-1)+1:L*i)=NRZM(1,L*(i-1)+1:L*i).*codisvnumQ; 
%multiplico cada bit pels L xips/bit 
end 
GXa=allargador(GXp,fxip);%allargo una relació ½ per poder fer el delay 
%de mig xip 
YHa=allargador(YHp,fxip);%allargo una relació ½ per poder fer el delay 
%de mig xip 
%*********************************************************** 
 
 
%*******************pols conformador ***************** 
Ir=rcosflt(GXa,fxip,freq_m_rcosflt,'normal',rolloff)';%aplico pols 
%conformador a cada xip de la branca en fase I(t) 
Qr=rcosflt(YHa,fxip,freq_m_rcosflt,'normal',rolloff)';%aplico pols 
%conformador a cada xip de la branca Q(t) 
Qd=circshift(Qr,[0 freq_m_rcosflt/2]);%retardo mig xip la brnaca Q(t) 
%*********************************************************** 
 
 
%*******************arreglem sortida pols conformador**************** 
I=Ir(1,fxip*freq_m_rcosflt-4:size(Ir,2)-21);%elimino mostres que no 
%són útils després del pols conformador 
Q=Qd(1,fxip*freq_m_rcosflt-4:size(Ir,2)-21); %elimino mostres que no 
%són útils després del pols conformador 
%*********************************************************** 
 
 
%***********Sortida transmissor modulada i no modulada************** 
Mg=I+Q*j;%sortida REAL ja amb el pols conformdor, part en fase i 
%quadratura 
Mgm=Mg*exp(j*2*pi*fd*t);%modulació del senyal resultant Eris 
%*********************************************************** 
toc; 
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4.3. Fotografies de mostra  
 

Les següents fotografies il·lustren les dimensions que tenen aquests centres de control, 

les quals formen part del Chilbolton Observatory. 
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5 Adquisició del senyal 
Galileo 

 

 

El procés més complicat de tot l’enllaç és el de recepció. Això és així perquè alhora de 

dissenyar el sistema sabem el que estem enviant, però no podem saber del cert què és el 

que estem rebent amb una seguretat del 100%. Hi ha mètodes estadístics i algorítmics 

que ens permetran obtenir una probabilitat d’encert molt alta, però mai del 100%. Això 

farà que el sistema, com major fiable volguem que sigui, més robust haurà de ser i per 

tant més car. Caldrà trobar un compromís entre preu i qualitat del servei. 

Un cop el transmissor ha generat el senyal que volem enviar al canal, aquest darrer té 

varis comportaments que depenen del temps. Descriurem aquests comportaments com 

la funció Hc(t) (funció de transferència del canal). Hem explicat alguns dels 

comportaments del canal, com el path loss, shadowing i multipath. En l’enllaç terra 

satèl·lit que ens ocupa, considerarem inexistents els efectes de shadowing i multipath 

donat que les antenes de l’estació base amb el satèl·lit tenen visibilitat directe.  

Si Hc(t) només contemplés les pèrdues per propagació, la potència del senyal rebut seria 

molt fàcil de calcular a partir de la potència transmesa i les pèrdues introduïdes pel 

canal en cada instant de temps al llarg del recorregut de l’ona electromagnètica. Però a 

banda d’aquesta atenuació, el canal introdueix soroll. Aquest soroll l’interpretarem com 

qualsevol fenomen electromagnètic que distorsioni de forma indesitjada el nostre 

senyal. El soroll pot introduir-se al canal per interferències d’altres senyals Galileo o no 

controlades, efecte doppler, radiació electromagnètica no controlada en la canal de 

transmissió, variació de la permitivitat del medi per on es propaga l’ona 

electromagnètica la qual provoca refraccions a l’ona electromagnètica, etc. 

Tant el soroll com l’atenuació estan contemplades com la funció de transferència del 

canal Hc(t), la qual es divideix en tres components que es poden calcular per separat: 

- l’atenuació per propagació  L(t) 

- el soroll  N(t) 

- les interferències d’altres senyals Galileo que viatjaran juntes  I(t) 

Hc(t)=L(t)+N(t)+I(t). 
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Aquestes funcions són totalment independents entre elles (estan incorrelades) i són 

aleatòries. Això fa que la potència de soroll, atenuació i potència de senyal al receptor 

sigui totalment aleatori, així com també la relació C/No (relació entre potència de la 

portadora C i potència de soroll per Hertz No). Aquest fet farà que la probabilitat de 

detecció del senyal no sigui de 1, sinó menor, i dependrà de vàries variables. 

L’estudi que ens ocupa en la fase d’adquisició es centra en determinar quina és la 

probabilitat de detecció PD en funció de C/No amb una probabilitat de falsa 

alarma PFA donada. 

Per entendre-ho ràpidament abans d’endinsar-nos en la fase d’adquisició, si volem una 

probabilitat de falsa alarma de PFA=10-5, aquesta probabilitat ens determinarà un llindar 

a partir del qual, si es detecten valors per sobre d’aquest llindar s’activarà la falsa 

alarma. Tants valors per sobre del llindar respecte els valors totals ens donarà PFA. La 

probabiltiat de detecció PD, en canvi, vindrà donada per la probabilitat que, donat un 

llindar, el valor de l’autocorrelació superi aquest llindar i el d’altres pics. És a dir, la 

probabilitat de detectar el nostre senyal. 

El procés a seguir per dissenyar el receptor en la fase d’adquisició serà el següent (per 

ordre d’implementació): 

- recepció del senyal 

- generació del codi C/A (cada satèl·lit generarà el seu) 

- adquisició de la freqüència Doppler 

- adquisició de la fase del codi (inici del codi C/A) 

- sincronització 

- demodulació (aquesta part ens la saltem perquè no hem modulat en transmetre) 

- càlcul de la potència de la senyal portadora C 

- càlcul de la potència de soroll No 

- càlcul de la potència interferent I 

- càlcul de C/No 

- càlcul del llindar Vt en funció de la PFA que volguem 

- representació de la gràfica PD en funció de C/No per a vàries PFA i sorolls 

- Decisió de si el bit rebut és correcte o no i enviar-lo a la sortida 

- Adquisició de més bits i sincronització continuada (tracking) i enviar-los cap a la 

sortida. 
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Vegem-ho gràficament amb la següent figura: 

 
Figura 5.1.: esquema d’un transmissor, canal i receptor CDMA 

 

El receptor (receiver) conté els blocs necessaris per a l’adquisició del senyal i, a més a 

més, el dispositiu de decisió, que no és més que un Trellis que determinarà quins bits 

s’han rebut (algoritme de Viterbi), els agruparà i els enviarà tot decidín si s’han rebut 

correctament o no. Aquesta part queda fora de l’abast del treball, i per tant només està 

comentat com a treball futur o ampliació d’aquest. 

 

Aquest algoritme de decisió (algoritme de Viterbi) és necessari perquè, tal i com 

comentàvem en la introducció, la probabilitat d’error no serà mai de PD=1 i la 

probabilitat de falsa alarma de PFA=0. Això fa, com hem comentat a l’inici del treball, 

que tinguem quatre escenaris possibles. 

- Bit rebut correctament: el valor de l’autocorrelació supera el llindar i la resta de 

pics que poguéssin donar la falsa alarma 

- Bit irreconeixible degut a un excés del soroll: el valor de l’autocorrelació no 

supera el llindar ni cap altre pic. No hi ha senyal. 

- Bit en posició de fals positiu: el valor de l’autocorrelació, superant o no el 

llindar, és ignorat en front d’un altre pic que sí supera el llindar i el valor de 

l’autocorrelació. Es pren per bo un pic falç. 

- Bit en posició de fals negatiu: la presència de soroll és tan gran que no permet 

que el valor de l’autocorrelació i altres pics que superen el llindar facilitin la 

determinació i es considera que el bit no s’ha rebut. 

Aquests quatre escenaris depenen directament de PFA, el soroll i la C/No que tinguem en 

cada moment. 
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L’algoritme de Viterbi, doncs, haurà de ser qui decideixi que els bits en fals positiu no 

són correctes i fer alguna cosa al respecte. 

 

Però abans de res cal comentar que al llarg del treball suposarem un canal ideal pel que 

fa a l’atenuació (no atenua ni amplifica res), d’un temps de coherència de canal (temps 

en què l’atenuació del canal roman constant) superior a un temps de dos bits 

(Tcoh>2Ts=2/4826=2·2.0721e-004s=4.1442e-004s) i d’un ample de banda de canal 

(ample de banda del canal que té igual atenuació) superior a l’ample de banda del senyal 

CDMA BWCDMA (BWcoh>BWCDMA=1/Tc=5’0050275 GHz). L’únic que farem és afegir 

soroll al senyal que extreiem del transmissor i canviar les potències de transmissió dels 

diferents senyals, les potències dels quals seran constants al llarg de la simulació.  

 

Podem obtenir el mateix valor C/No seguint dos criteris: 

- suposem atenuació del senyal portador; això equivaldrà a disminuir C, deixant 

intacte la potència de soroll, ja que el soroll és independent de l’atenuació que 

pateix el senyal al llarg del canal. Però no té sentit perquè el soroll és aleatori. 

- Incrementarem la potència de soroll No i la potència d’altres senyals interferents 

i deixarem igual el valor de C. 

Que Tcoh<2Ts i BWcoh<BWCDMA implica reducció de la potència de senyal C, i acabem 

de dir que això es tradueix en major potència de soroll. 

Per tant, per simplificar, considerant una potència de senyal C igual a la que surt del 

transmissor i afegint soroll WGN a aquest senyal i jugant amb les potències d’altres 

senyals interferents és contemplar tots els escenaris que acabem de comentar. 

 

Això ho farem així perquè el que ens importa al final és la relació C/No. 
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5.1. Fase d’adquisició del senyal Eris 
 

Ara que ja hem explicat cada una de les fases que se seguiran en l’adquisició, anem a 

descriure exhaustivament el receptor Eris. 

 

5.1.1. Recepció del senyal i trobar la freqüència Doppler 
 

Primer de tot hem quedat que es rebia el senyal i es generava el codi C/A. Generar el 

codi C/A de cada satèl·lit es fa de la mateixa manera que s’ha fet al transmissor. 

Seguidament passarem a trobar la freqüència Doppler. Aquesta succeeix pel fet que els 

satèl·lits es mouen respecte l’estació base en cada moment, i la freqüència central o 

portadora del senyal fc es desplaça una freqüència fd i cal corregir aquest valor de 

freqüència com -fd. No corregir la freqüència Doppler o no trobar-la correctament 

implica que, alhora d’adquirir el senyal, tindrem un error de fase i això implica 

augmentar el soroll. Si aquesta freqüència és massa elevada es pot perdre la 

sincronització amb el senyal i caldrà reiniciar la fase. 

Matemàticament ho expressem així. La feqüència de la portadora fc pateix un 

desplaçament en freqüència fd que no coneixem, i l’hi direm la freqüència offset de la 

portadora. La freqüència que veurà el receptor fo és 

fo=fc+fd. 

Pel que fa al codi PRN, aquest també es modula i el codi rate resultant R és 

R=(1+ξ)Ro, 

on Ro és el codi rate que ja sabem,  

Ro=1023*4826= 4936998 xips/s 

i 

ξ =fd/fc. 

Així doncs, podem calcular la fase del codi del senyal rebut a la mostra ith com 

P=xi=(1+ ξ)iTs-ςTp 

on ς=τ/Tp, el retard de la fase del codi normalitzada respecte la durada d’un xip, Tp. 

En un sistema real, un cop s’ha rebut el senyal, es desmodula a freqüència fc i s’obté 

l’ample de banda en banda base r(i), al qual se li hauria d’ajustar la freqüència Doppler 

o bé ajustar el codi rate local al codi rate del senyal rebut. 
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r(i)=A·P[(1+ ξ)iTs-ςTp]·cos[(ωb+ωd)i+φ0]+n(i), 

on ωb=2πfbTs (freqüència angular digital en radians per segon del senyal en banda base), 

ωd=2πfdTs (freqüència Doppler angular digital en radians per segon), φ0 la fase inicial 

del codi PRN, n(i) és soroll blanc Gaussià WGN en la banda base, A és un valor 

d’amplitud i P la fase xi del codi PRN adquirit. 

D’aquesta manera ja sabem com corregir els problemes d’efecte Doppler. 

Anem a veure com ho hem implementat i com obtenim aquest valor del Doppler. 

Considerem un senyal d’entrada “entrada”, que conté, a més del senyal Eris, altres 

senyals i soroll blanc. 

Les especificacions diuen que hem de calcular la freqüència Doppler per un marge de 

fd=±400Hz a una ressolució màxima de fd<10Hz. Això equival a 800/10=80 passos. 

El que farem serà múltiplicar el senyal d’entrada per cada un dels. Si el valor fd que 

estem considerant coincideix amb el Doppler del senyal obtindrem un màxim. En cas 

contrari obtindrem un valor menor a aquest màxim, estaran lleugerament incorrelats. 

Si suposem un desplaçament de fd=0Hz, la corba resultant és la que es mostra en la 

figura 5.1.1.1. 
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Figura 5.1.1.1. Càlcul de la freqüència Doppler a fd=0Hz 
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Si ara suposem fd=180Hz obtenim el següent: 
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Figura 5.1.1.2. Càlcul de la freqüència Doppler a fd=180Hz 

 

Si suposem una freqüència Doppler superior a qualsevol dels marges permesos no 

obtenim cap pic per sobre del llindar. 
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Figura 5.1.1.3. Càlcul de la freqüència Doppler a fd=580Hz 
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En cas que fd estigui dins dels marges permesos, obtindrem un pic que té un valor 

superior a 1000 tant si tenim soroll com no. Podem fixar aquest llindar per tal que si no 

detectem cap pic per sobre d’aquest llindar el resultat sigui que no podem ajustar la 

freqüència Doppler del senyal. Si calculem la posició del màxim ja sabrem quin és el 

valor de fd del senyal adquirit i només caldrà multiplicar el senyal d’entrada per aquest 

valor tota l’estona per tenir la freqüència Doppler controlada. 

El càlcul de la freqüència Doppler és rapid, així que per poc que es pugui, la ressolució 

escollida pot ser perfectament de 1Hz. 

La presència de soroll al senyal pot donar errors en la detecció d’aquest valor. Les 

especificacions diuen que la freqüència Doppler ha de ser de fd=±400Hz com a molt. En 

cas que no es corregeixi aquest valor, seguirem podent sincronitzar el nostre senyal, 

però tindrem una menor C/No. Després s’analitzarà com disminueix la probabilitat de 

detecció amb Doppler i així s’haurà donat resposta a aquest problema. 

 

Vegem matemàticament com corregim l’efecte Doppler. 

Suposem un senyal x(t) que ha patit un desplaçament en freqüència fd al llarg del seu 

camí 

)()·()( )·(2 tnetxty odo tffj += +± ϕπ
 

Si nosaltres multipliquem y(t) per diferents valors de freqüència Doppler 

)(·)·()( )·(2)·(2 tneetxty tfjtffj dodo += +± mπϕπ
 

Aconseguirem obtenir un senyal amb la freqüència central desitjada 

)()()·()'( )·(2 tytnetxty oo tfj =+= +ϕπ
 

Quan haguem obtingut el valor de fd que fa que obtinguem y’(t) haurem trobar el valor 

de la freqüència Doppler del senyal d’entrada.  
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5.1.2. Adquisició de la fase del codi C/A i sincronització 
 

A partir d’ara suposarem que hem detectat correctament la freqüència Doppler i 

corregim el senyal d’entrada per tenir-lo a la freqüència central fo, la de disseny i la 

mateixa que usa el transmissor. 

Abans de començar a fer l’adquisició, endarrerirem l’inici del senyal uns xips escollits 

aleatòriament. La Sílvia ha escollit el 320 d’entre 1023 nombres possibles. El retard que 

introduirem serà de dc=320xips. Després d’executar l’algoritme haurem d’obtenir que el 

retard del senyal és exactament dc. 

El primer que farem per trobar l’inici del codi C/A és agafar, com a mínim, la durada de 

dos bits del senyal d’entrada per assegurar-nos que agafem un bit sencer. Si no ho 

féssim així podem no trobar mai l’inici de la seqüència C/A. Per simplificar les 

gràfiques prendrem només el temps de dos bits. El temps que dura una seqüència PRN 

és : 

Tprn=1023*fc=1023/(1023*4826)s. 

Si volem agafar dos bits caldra que disposem d’un buffer capaç d’emmatgatzemar 

B=2TPRN*fm mostres, 

on fm és la freqüència la qual mostregem el senyal, que haurà de ser, segons el teorema 

de Nyquist, superior a dues vegades la freqüència de xip fc. 

Teorema de Nyquist: fm>2fc. 

Ara que ja tenim el buffer ple, haurem de tenir en compte que tenim dues branques, la 

que està en fase I i la que està en quadratura Q. Al contrari que al transmissor, si la 

branca Q l’hem endarrerit mig xip, ara l’haurem d’avançar aquest mateix valor. 

Així doncs, en farem una còpia per tenir dos buffers, un que emmagatzemarà B mostres 

per a la branca I i l’altre B mostres de la Q amb un avanç de mig xip respecte el buffer I. 

Ara, per trobar l’inici del buffer, el que haurem de fer és l’autocorrelació del buffer 

sencer amb un codi PRN sencer. Al punt on coincideixin els inicis del codi tindrem un 

pic de valor 1023, la durada en xips de la seqüència PRN, i en calcularem el valor de 

desplaçament. El mateix per al buffer Q, però ara amb una seqüència imaginària pura, 

perquè pugui fer-se l’autocorrelació amb el senyal Q. Una altra opció seria desplaçar la 

fase 90º per que fos real, ja que al transmissor s’ha desplaçat -90º respecte la branca I. 

El desplaçament trobat per a cada una de les branques haurà de ser el mateix.  
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Matemàticament, fer l’autocorrelació de dos senyals s’expressa de la següent manera: 

 
On * denata la convolució i  és el complex conjugat de . La convolució es 

defineix com 

 

també expressat com 

 
Deixant que  i , podem reescriure la funció com 

= =  

L’autocorrelació satisfa l’igualtat 

 
Per últim dir que la transformada de Fourier de l’autocorrelació és igual al quadrat de la 

transformada de Fourier de la funció f(i), és a dir, la densitat espectral del senyal. 
2))(())(( ifFkxcorrF =  

 

Gràficament, el que estem fent és desplaçar una seqüència PRN sencera al llarg de cada 

una de les mostres del buffer i multiplicar-les. Com hem vist alhora d’explicar les 

propietats dels codis C/A, si les dues seqüències coincideixen el producte donarà un 

valor alt (autocorrelació), del valor del tamany de les dues funcions D (cal considerar-

les de igual mida) i el resultat obtindrem 2D-1 mostres. En cas contrari, un valor baix, 

del 0.125% respecte el màxim per als valors de la cross-correlation. 

Un cop obtenim l’autocorrelació de cada branca, el que farem és sumar-les per reforçar 

el punt del desplaçament, doblant el valor maxim del pic. La resta de valors, com que 

estan incorrelats, no doblaran el seu valor, però sí que s’incrementarà. Seguidament en 

calcularem la potència elevant al quadrat el valor absolut de l’anterior suma. El resultat 

constarà de quedar-nos amb el mòdul i despreciar la fase, que no ens interessa.  

 

L’operació que hem descrit s’expressa així matemàticament: 
2

)2/()·()()·(∑ ∑ −− Tctctxjtctx  

Un cop tenim això, obtindrem un valor de pic que serà superior a 

v>(2*1023)2=4186116. 
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Això és així perquè, amb el soroll, aquest pic pot veure’s incrementat i, per tant, només 

podem saber el valor mínim. El màxim dependrà del soroll. 

Abans de veure gràfiques, cal comentar que veurem tants pics com bits sencers haguem 

agafat. Com que nosaltres només prenem dos bits i aquests els hem endarrerit a l’entrar 

al receptor, només tindrem un sol bit sencer, el que comportarà veure només un sol pic. 

Si veiéssim més d’un bit sencer, faríem la mitjana de tots els pics obtinguts. 

 

Anem a veure què obtenim quan fem l’autocorrelació de la branca I amb una seqüència 

sencera del codi PRN que li correspon (figura 5.1.2.2.). Suposarem que som el satèl·lit 2 

i per tant haurem d’aplicar el codi 2 i que agafem el senyal a l’inici de la seqüència. 

El resultat de la branca Q és el mateix, per tant, no el mostrarem. 
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Figura 5.1.2.2. Autocorrelació de la Branca I 

 

Com que ara hem dit que el retard era dc=0, ens apareixen dos pics de valor idèntic. 

Anem a suposar ara un retard de dc=320 xips, tal i com hem dit abans. 

El que veiem és que ara el valor del desplaçament és idèntic al valor de retard que hem 

forçat (figura 5.1.2.3.). 

La freqüència de mostreig que s’ha escollit és de fm=16fc. S’ha escollit un valor tant 

gran per obtenir formes ben arrodonides alhora de simular el senyal i quedés ben maco. 
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Amb una freqüència doble a fc n’hi hauria prou perquè el sistema funcionés, tal i com 

diu el Teorema de Nyquist. 
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Figura 5.1.2.3. Autocorrelació de la Branca I amb dc=320xips 

 

Si el retard no és un valor sencer de xip, obtindrem un valor que estarà entre dos valors 

de xip. En la fase de tracking s’aconsegueix ajustar aquest valor per tenir una 

sincronització perfecte. 

Anem a veure gràficament, en la figura 5.1.2.4., quina és la correcció que fem al senyal 

d’entrada un cop hem trobat el desplaçament. D’aquesta correció en direm 

Sincronització. 

El senyal blau és el senyal sincronitzat, on l’inici de la seqüència està ajustada al xip 0. 

La vermella és la que ens ha servit per trobar el retard dc. 

 

El senyal que farem servir per calcular C/No és la potència de l’autocorrelació, la qual 

ja hem comentat abans com obtenir-la. Amb aquesta operació aconseguim robustesa al 

sistema. Com és d’esperar, la gràfica que obtindrem de la potència de l’autocorrelació té 

la mateixa forma que les de cada branca individualment, però amb una probabilitat de 

nivell molt més gran. Vegem-ho a la figura 5.1.2.5. 

En aquesta figura podem apreciar com els valors de la cross-correlation són 

menyspreables al costat del valor del pic. 



 60  Anàlisi de l’adquisició del senyal de telemetria del sistema Galileo
Josep‐Maria Tarrat‐Massó

23‐6‐6

 

-1000 -500 0 500 1000 1500

0

200

400

600

800

1000

1200

xips

va
lo

r

Sincronització

dc=320xipssincronitzat

 
Figura 5.1.2.4. Sincronització branca I 
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Figura 5.1.2.5. Sincronització de la potència de l’autocorrelacions 
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Fins ara hem estat suposant que no tenim soroll, el cas ideal, i els pics es veuen molt bé. 

Ara anem a suposar 6 casos diferents i possibles.  

- al canal només hi ha soroll interferent (figura 5.1.2.6.) 

- al canal només hi ha soroll blanc (figura 5.1.2.7.) 

- al canal hi ha senyal interferent i blanc (figura 5.1.2.8.) 

- al canal hi ha el nostre senyal i interferències (figura 5.1.2.9.) 

- al canal hi ha el nostre senyal i soroll blanc (figura 5.1.2.10.) 

- al canal hi ha el nostre senyal i soroll blanc i interferent (figura 5.1.2.11.) 

Considerarem uns valors de potència de soroll blanc i interferent sempre iguals, però 

d’una potència menor al nostre senyal que permeti distingir el nostre senyal per sobre 

del soroll. En el següent apartat veurem si podrem considerar aquests pics correctes en 

front del soroll existent. Les figures de la 5.1.2.6. a la 5.1.2.11. tenen els mateixos eixos 

de coordenades i ordenades per poder apreciar les diferències entre figures fàcilment. 

 

Que veuríem si el senyal a l’entrada només conté senyals interferents de molta alta 

potència? Doncs que podrem detectar pics incorrectes i pensar que sí que són per 

nosaltres. Sabrem sí és per nosaltres o no en funció de la C/No. Vegem-ne un exemple 

en 5.1.2.6.  

I si el senyal només conté soroll? La forma del senyal s’assembla molt, però es veu més 

clarament que és soroll, perquè els pics no destaquen tant com en el cas de tenir 

interferències i la densitat de potència entre bits és major. Vegem-ne un exemple en la 

figura 5.1.2.7.  

Com és de suposar, si tenim una mescla de soroll interferent i blanc hi haurà una 

barrega considerable, però com que els sorolls estan incorrelats, no se sumaran en fase. 

Vegem-ho en la figura 5.1.2.8. 

Si ara contemplem el cas que hi ha senyal i interferències, ens adonarem com trobar el 

pic bo respecte els altres no es tan trivial. Caldrà tenir un model estadístic i unes regles 

de decisió que ens permetin determinar si el pic escollit és el bo o no. Vegem-ho en la 

figura 5.1.2.9. 

Si tenim senyal i soroll blanc tenim el mateix problema que en el cas de tenir senyal i 

soroll interferent, però no hi haurà tants pics que crein falsa alarma. (figura 5.1.2.10.) 

La mescla entre senyal amb soroll blanc i interferent és el cas real i és el que dificulta 

més alhora d’aconseguir decidir correctament els pics rebuts. Vegem-ho finalment en la 

figura 5.1.2.11. 
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Figura 5.1.2.6. No tenim senyal, només interferències 
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Figura 5.1.2.7. No tenim senyal, només soroll 
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Figura 5.1.2.8. No tenim senyal, només soroll blanc i interferències 
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Figura 5.1.2.9. tenim senyal i soroll interferent 
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Figura 5.1.2.10. tenim senyal i soroll blanc 
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Figura 5.1.2.11. tenim senyal i soroll blanc i interferent 
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Cal comentar que el soroll blanc és aleatori, i els senyals interferents són sempre els 

mateixos (tenen sempre el mateix codi PRN amb dos possibles valors de bit), però 

s’emeten en instants aleatoris, de manera que la seva autocorrelació és diferent per a 

cada simulació. 

 

Ara que hem vist totes les figures possibles, podem observar que el soroll blanc fa 

augmentar considerablement el valor del pic del senyal, mentre que les interferències no 

tant. Això pot explicar-se de dues maneres. Per un costat, la freqüència de mostreig del 

soroll és major que la del senyal interferent, i, per tant, la probabilitat que una mostra de 

soroll blanc es sumi amb la de senyal és major que la de soroll interferent. I, per l’altre, 

la mitja del soroll blanc és major que la del soroll interferent, i això fa que tot el senyal 

rebut augmenti el valor de les seves mostres. 

 

Amb totes aquestes figures hem pogut apreciar com poder distingir diferents senyals 

dins d’un mateix canal, els quals usen tots la mateixa freqüència nominal. 

 

Al punt 5.1.3. es fa l’estudi de si els senyals detectats són vàlids o no. És aleshores quan 

té sentit parlar de Pd i PFA.  

En el cas sense soroll es pot estimar que Pd≈1 i PFA≈0, amb una relació senyal de la 

aportadora a soroll C/No màxima de l’ordre dels C/No≈67dB. A mida que el soroll 

augmenta aquesta relació disminueix i caldrà veure com respon el sistema al soroll. 
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5.1.3. Càlcul de C, I, No, C/No, PFA i PD. 
 

Fins ara hem vist tot un conjunt de gràfiques que ens serveixen per valorar gràficament 

el comportament del nostre sistema. Però a la fi i al cap, necessitem veure nombres per 

poder obtenir la gràfica que ens ralaciona PD amb C/No (a partir d’ara, gràfica PD vs 

C/No). 

En primer lloc, anem a veure com es calcula cada una de les variables que entren en joc 

alhora de calcular la gràfica PD vs C/No i què volen dir conceptualment. 

 

Primer començarem per donar noms i valors a les figures que al punt 5.1.2. hem 

dibuixat. Observem la següent figura (figura 5.1.3.1.).  
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Figura 5.1.3.1.: representació sobre la figura del que és E i No. 

 

El valor del pic que obtenim és l’energia E del nostre senyal. A la mitja del soroll que 

omple la resta de la figura és la potència de soroll No. Tal i com passa en la vida 

quotidiana, si barregem suc de taronja i suc de llimona, a aquesta mescla li podrem 

apreciar el gust dels dos sabors, però no podrem separar els dos sucs un cop mesclats. 

Això mateix passa amb el soroll. La potència de soroll que detectem en l’autocorrelació 
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és la suma del soroll blanc i l’interferent, i el podem calcular en global, però no per 

separat. En aquest estudi sobre l’adquisició, com que som nosaltres mateixos els qui 

generem el soroll, podem estudiar com afecta cada un d’ells per separat, però en un cas 

real es considera soroll com la suma de tots els sorolls existents al canal, amb 

independència de quin tipus siguin.  

Si calculem la relació entre l’energia i el soroll obtindrem la relació energia del senyal 

respecte la potència de soroll, l’anomenada SNR (signal to noise ratio) 

SNR=E/No 

Habitualment se sol representar aquesta relació com una relació entre potències per 

Hertz, el que anomenarem CNR o C/No (carrier to noise ratio), que és la relació de 

potència que hi ha entre la portadora i el soroll per Hertz. 

És sabut que la fòrmula que relaciona energia amb potència és la següent 

E=P·T, 

On E és energia en Joules, P és potència en Watts i T el temps en segons 

Així doncs, la potència del nostre senyal serà la seva energia E dividit per la durada 

d’un símbol Ts. 

C=E/Ts 

D’aquesta manera podem expressar la SNR com a relació entre potències. 

SNR=C·Ts/No 

Si el que ens interessa és calcular la relació de potències per Hertz, posarem l’anterior 

equació com una relació entre C i No 

CNR=SNR·fs, 

on fs=1/Ts, el període de símbol. 

La forma habitual de presentar aquesta relació és en escala logarítmica. Per mostrar-la 

en aquesta escala només caldrà fer el logaritme en base 10 de CNR i multiplicar-ho per 

10, ja que parlem de potències. Així doncs, 

CNRdB=10log(CNR)=10log(SNR·fs). 

El valor típic de CNR sense presència de soroll sol ser de 67dB. Anem-ho a calcular. 

El valor del pic és 

EdB=10log(E)≈69dBW. 

La potència de soroll val 

NodB=10log(No)≈39dBW 

Així doncs, la relació senyal a soroll serà de 

SNRdB=EdB-NodB≈30dB 
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Si el valor de fs en logaritme és 

fsdB=10log(fs)=10log(4826)=36.8359dB, 

calcular quant val CNR ja només és sumar fsdB a SNRdB 

CNRdB=SNRdB+fsdB≈67dB Hz 

Vegem aquests càlculs a la figura 5.1.3.2. 
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Figura 5.1.3.2.: càlcul gràfic de la SNR 

  

Si dividim la SNR que obtenim pel temps de símbol haurem trobat la CNR. 

 

Tant si volem calcular la potència de soroll blanc com la potència interferent n’hi ha 

prou amb generar aquests dos senyals i calcular-ne la seva variança.  

La variança d’un senyal discret es calcula sabent la desviació típica d’aquest i la seva 

esperança. L’esperança discreta d’x la calculem de la següent manera 

 
L’esperança d’x, on x és una variable discreta, és el sumatori de cada una de les mostres 

de la variable x multiplicada per la probabilitat p que aparegui cada un dels seus valors.  
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on, en el nostre cas, p=0.5, ja que els codis pseudoaleatoris estan fets amb una 

probabilitat de p=0.5 entre 1’s i 0’s i la seqüència de bits també és aleatòria, amb una 

mitjana de 0 (valors entre 1 i -1). 

Un cop tenim l’E(x) ja podem calcular la seva desviació típica. 

 
La variança d’un senyal la calcularem de la següent manera: 

var(x)= σx
2 

Tant si calculem la variança del soroll blanc com la del soroll interferent, caldrà tenir la 

potència per Hertz per poder-lo sumar amb la CNR. 

Per calcular la potència dels senyals interferents I, n’hi ha prou amb calcular la variança 

de la suma de tots els senyals Mi que viatgen pel canal, menys el que ens interessa, i 

dividir-lo per la freqüència de mostreig dels senyals que se sumen, fc. 

I=var(Σi Mi)/fc 

Per al càlcul de No fem el mateix. Calculem la variança del soroll blanc σ2 que hem 

generat i ho dividim per la seva freqüència de mostreig fm. 

No=σ2/fm 

Aquesta operació no és necessaria si sabem que el soroll blanc que estem generant és 

del tipus WGN (White Gausian Noise), de mitja 0 i desviació típica 1. La variança d’un 

soroll amb aquestes característiques és de σ2=1, i fm serà el nombre de mostres que 

contingui el senyal 

 

Vegem ara un exemple de com es redueix la SNR quan apliquem soroll. Afegirem 

soroll al senyal (WGN + interferent) i calcularem la potència de soroll, tot comparant-la 

amb la potència del senyal. Vegem-ho en la figura 5.1.3.3. 

En la figura 5.1.3.3. podem veure com introduint soroll, la SNR disminueix de 

SNR≈30dB a SNR≈12dB. La CNR en aquest cas seria de CNR≈13+37=49dB. 

Amb marges com aquests de CNR, en funció de com sigui el soroll, podria ser que la 

relació SNR disminuís prou com perquè el valor de C no superés el llindar que fixaria la 

nostra probabilitat de falsa alarma. 

Com esblirem aquest llindar? La probabilitat de falsa alarma en el cas de l’Eris és la 

següent 

Pfa=e(-Vt/ σ2), 

On Vt és el valor del llindar que fixarem. 
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Figura 5.1.3.3.: càlcul gràfic de la SNR amb soroll WGN i interferent 

 

Si aïllem Vt d’aquesta equació tenim que 

Vt= - σ2loge(Pfa) 

Ja hem comentat que Pfa és la probabilitat que un pic superi el nostre llindar Vt. Si 

fixem una probabilitat alta de Pfa=10-4, i les mostres totals de l’autocorrelació són de 

m≈66000, vol dir que haurem de detectar v=m/Pfa=6’6 pics que superin el llindar Vt. 

Vegem-ho en la figura 5.1.3.4. 

En aquesta figura s’hi compten 6 pics que sobrepassen de Vt. Si simulem vàries vegades 

veurem que la mitja s’aproxima als 6’6 pics que hem calculat (de vegades 2, de vegades 

10, etc). 

El que ens determinarà la probabilitat de detecció PD és la probabilitat que el pic E 

sobrepassi el llindar Vt i altres pics. 

Vegem un cas on es pot veure com el valor de E és menor al de Vt degut a les 

interferències. Vegem-ho a la figura 5.1.3.5. 
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Figura 5.1.3.4.: càlcul de Vt en funció de Pfa 
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Figura 5.1.3.5. probabilitat de detecció 
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Cal dir que amb els mateixos paràmetres de simulació, algunes vegades ens donarà una 

probabilitat de detecció correcte i altres errònia. La figura 5.1.3.5 és un exemple dels 

mols casos en què el valor de Vt supera E, d’entre els molts en què no és així. 

 

Per calcular la probabilitat de detecció PD usarem 5 valors de Pfa entre  10-5 ≤ Pf ≤ 10-9. 

Usarem, doncs, Pfa=[10-5 10-6 10-7 10-8 10-9] i calcularem quina probabilitat de detecció 

tenim en funcio de C/No per a cada valor de Pfa. 

 

Finalment, vegem quin aspecte presenta la figura més important de tot el sistema, la que 

ens mostra la probabilitat de detecció per a les 5 probabilitats de falsa alarma 

esmentades per a diferents valors de C/No. 

 

Presentarem 6 gràfiques que ens representaran la Pd vs C/No quan 

- tenim només interferències (figura 5.1.3.6.) 

- tenim només soroll blanc (figura 5.1.3.7.) 

- tenim soroll blanc i interferències (figura 5.1.3.8.) 

- tenim només interferències amb el màxim efecte Doppler fd=±400Hz (figura 

5.1.3.9.) 

- tenim només soroll blanc amb el màxim efecte Doppler fd=±400Hz (figura 

5.1.3.10.) 

- tenim soroll blanc i interferències amb el màxim efecte Doppler fd=±400Hz 

(figura 5.1.3.11.) 

 

Mirant les figures de la 5.1.3.6. a la 5.1.3.11., en conjunt, es pot apreciar que l’efecte 

Doppler provoca un decaïment de la corba Pd brusc degut a la ràpida desincronització 

quan la CNR decau. Les interferències provoquen una caiguda lenta de la corba Pd 

mentre que el soroll blanc la provoca més abrupta, impedint que la CNR baixi dels 

45dB donat que a mida que augmenta el soroll blanc també ho fan la resta de pics. 

 

Per poder considerar les figures 5.1.3.6 a la 5.1.3.11 ajustades a les especificacions i 

reals, comparem-les amb les d’un informe [10] que presenta la mateixa representació de 

la probabilitat de detecció en front de CNR per a diferents probabilitats de falsa alarma 

(Gràfica 5.1.3.1.) en un cas concret i per a un disseny específic del GPS, diferent a 
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l’analitzat en aquest projecte. La guia per verificar la validesa dels resultats són les 

especificacions. 

Una gràfica que sí que representa el mateix comportament que el sistema Galileo és la 

probabilitat de falsa alarma en front de CNR (gràfica 5.1.3.2.). En el nostre disseny 

aquest fet també es dóna i es constata que els dissenys GPS i Galileo tenen paràmetres 

molt semblants a l’usar el sistema CDMA. 

 
Gràfica 5.1.3.1.: representació de Pd vs CNR del senyal GPS 

 
Gràfica 5.1.3.2.: representació de Pf vs CNR 
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Figura 5.1.3.6. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan només tenim interferències per a 

diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.1.3.7. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan només tenim soroll blanc per a 

diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.1.3.8. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan tenim interferències i soroll blanc 

d’igual potència per a diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.1.3.9. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan només tenim interferències amb un 

Doppler de fd=400Hz per a diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.1.3.10. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan només tenim soroll blanc amb un 

Doppler de fd=400Hz per a diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.1.3.11. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan tenim interferències i soroll blanc 

d’igual potència amb un Doppler de fd=400Hz per a diferents probabilitats de falsa alarma. 
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5.2. Fase d’adquisicó del senyal Galileo 
 

Tal i com succeeix al punt 4.2, en què ambdós receptors tenen moltes similituts, anem a 

descriure només les diferències respecte l’adquisició del receptor Eris. 

 

 

5.2.1. Recepció del senyal i trobar la freqüència Doppler 
 

Per al senyal Galileo generarem un codi PRN per a la branca I i un altre per a la Q. 

Aquests codis hauran de ser els mateixos que els usats al transmissor. 

Calcular la freqüència Doppler es fa de la mateixa manera que si calculéssim un senyal 

Eris.  

  

 

5.2.2. Adquisició de la fase del codi C/A i sincronització 
 

L’adquisició Galileo es diferencia, fonamentalment, per dos coses: 

- La branca I i Q usen codis PRN diferents 

- El codi rate Ro és doble que el de l’Eris 

El Galileo té un codi rate Ro de:  

Ro=1023*2*4826 = 9873996 xips/s 

I això implica que les dimensions del buffer d’adquisició i la resta de paràmetres que 

depenen de Ro siguin diferents. Només cal substituir aquest valor de Ro a les equacions 

calculades en el cas de l’Eris per tenir el disseny fet. 

 

L’autocorrelació la farem de la mateixa manera que en l’Eris, amb la diferència que 

usarem el codi que correspon a cada branca en comptes d’usar el mateix. 

Un cop fet això, el valor que s’obté de l’autocorrelació el calcularem de la següent 

manera: 
2

2
2

1 )2/()·()()·(∑ ∑ −+ Tctctxtctx  
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Un cop tenim això, obtindrem un valor de pic que serà superior a 

v>(10232)*2=2093058. 

 

Això és degut que, com que ara les dues branques tenen diferent codi PRN, no podem 

sumar com hem fet amb l’Eris la sortida de l’autocorrelació de les branques I i Q. El que 

farem serà elevar al quadrat el valor absolut d’ambdues branques i sumar-les. El valor 

obtingut, en aquest cas, és de la meitat que en l’Eris, ja que es compleix que 

( ) ( )222

2
1 xxxx +=+  

Com que la sincronització és igual que el fet amb l’Eris, a mode de simplificació, 

vegem només quin aspecte té ara la sortida de l’autocorrelació en el cas del senyal 

Galileo sense soroll i sincronitzat (figura 5.2.2.1.). 
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Figura 5.2.2.1. adquisició sincronitzada d’un senyal Galileo amb un retard de fd=320xips 
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La figura 5.2.2.1. és una mostra de la sortida de l’autocorrelació sense soroll. Vegem ara 

els 6 escenaris de soroll que podem tenir.  

- al canal només hi ha soroll interferent (figura 5.2.2.2.) 

- al canal només hi ha soroll blanc (figura 5.2.2.3.) 

- al canal hi ha senyal interferent i blanc (figura 5.2.2.4.) 

- al canal hi ha el nostre senyal i interferències (figura 5.2.2.5.) 

- al canal hi ha el nostre senyal i soroll blanc (figura 5.2.2.6.) 

- al canal hi ha el nostre senyal i soroll blanc i interferent (figura 5.2.2.7.) 

 

Considerarem uns valors de potència de soroll blanc i interferent sempre iguals, però 

d’una potència menor al nostre senyal que permeti distingir el nostre senyal per sobre 

del soroll. En el següent apartat veurem si podrem considerar aquests pics correctes en 

front del soroll existent. Les figures de la 5.2.2.2. a la 5.2.2.7. tenen els mateixos eixos 

de coordenades i ordenades per poder apreciar les diferències entre figures fàcilment. 

 

Les conclusions a les quals arribem després de veure els resultats són els mateixos que 

els exposats a l’apartat 5.1.2., així que no cal comentar-los una altra vegada. 

 

El que sí que cal comentar és que el senyal Galileo tindrà una CNR major que el senyal 

Eris sense presència de soroll i les gràfiques de probabilitats de detecció i falsa alarma 

seran diferents. Vegem-ho en el següent apartat, el 5.2.3.. 
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Figura 5.2.2.2. No tenim senyal, només interferències 
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Figura 5.2.2.3. No tenim senyal, només soroll 
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Figura 5.2.2.4. No tenim senyal, només soroll blanc i interferències 
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Figura 5.2.2.5. tenim senyal i soroll interferent 
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Figura 5.2.2.6. tenim senyal i soroll blanc 
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Figura 5.2.2.7. tenim senyal i soroll blanc i interferent 
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5.2.3. Càlcul de C, I, No, C/No, PFA i PD. 
 

Per no repetir els mateixos conceptes que en el punt 5.1.3., centrem-nos en calcular 

quina serà la CNR màxima que podrem obtenir amb aquest senyal Galileo. 

 

El valor típic de CNR sense presència de soroll sol ser de 69dB. Anem-ho a calcular. 

El valor del pic és 

EdB=10log(E)≈65dB. 

La potència de soroll val 

NodB=10log(No)≈36dB 

Així doncs, la relació senyal a soroll serà de 

SNRdB=EdB-NodB≈29dB 

Si el valor de fs en logaritme és 

fsdB=10log(fs)=10log(9652)= 39,8461dB, 

calcular quant val CNR ja només és sumar fsdB a SNRdB 

CNRdB=SNRdB+fsdB≈69dB 

Vegem aquests càlculs a la figura 5.2.3.1. 
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Figura 5.2.3.1.: càlcul gràfic de la SNR 
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Si ens fixem en els resultats obtinguts ens adonem que la CNR del senyal Galileo és 

major a la de l’Eris, malgrat tenir un valor de pic que val la meitat i una SNR menor. 

Això és degut al fet que el símbol rate és més gran i permet tenir major CNR.  

 

El càlcul de les potències de soroll i interferents es calculen com s’ha dit en l’apartat 

5.1.3. 

 

Anem a veure, ara, com trobarem el llindar que ens determinarà les probabilitats de 

detecció. 

La probabilitat de falsa alarma en el cas del senyal Galileo és la següent 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

=
2

2·
σ

Vt

fa eP  

On Vt és el valor del llindar que fixarem. 

Si aïllem Vt d’aquesta equació tenim que 

)(·log
2

2

fae PVt σ
−=  

Vegem la demostració amb la sortida de l’autocorrelació. Si fixem una probabilitat alta 

de Pfa=10-4, i les mostres totals de l’autocorrelació són de m≈66000, vol dir que haurem 

de detectar v=m/Pfa=6’6 pics que superin el llindar Vt. Vegem-ho en la figura 5.2.3.2. 

En aquesta figura s’hi compten 6 pics que sobrepassen Vt. Si simulem vàries vegades 

veurem que la mitja s’aproxima als 6’6 pics que hem calculat. 

 

Per calcular la probabilitat de detecció PD usarem 5 valors de Pfa entre  10-5 ≤ Pf ≤ 10-9. 

Usarem, doncs, Pfa=[10-5 10-6 10-7 10-8 10-9] i calcularem quina probabilitat de detecció 

tenim en funcio de C/No per a cada valor de Pfa. 
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Figura 5.2.3.2.: càlcul de Vt en funció de Pfa 

 

Com en el punt 5.1.3., a continuació es presenten 6 figures que ens representen la Pd en 

funció de la C/No per a cada Pfa quan 

- tenim només interferències (figura 5.2.3.3.) 

- tenim només soroll blanc (figura 5.2.3.4.) 

- tenim soroll blanc i interferències (figura 5.2.3.5.) 

- tenim només interferències amb el màxim efecte Doppler fd=±400Hz (figura 

5.2.3.6.) 

- tenim només soroll blanc amb el màxim efecte Doppler fd=±400Hz (figura 

5.2.3.7.) 

- tenim soroll blanc i interferències amb el màxim efecte Doppler fd=±400Hz 

(figura 5.2.3.8.) 

 

A l’observar les figures de la 5.2.3.3. a la 5.2.3.8. podem apreciar que hi ha els mateixos 

comportaments que els explicats al punt 5.1.3., però amb una CNR lleugerament 

inferior degut a unvalor de pic menor que amb el senyal Eris. 
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Figura 5.2.3.3. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan només tenim interferències per a 

diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.2.3.4. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan només tenim soroll blanc per a 

diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.2.3.5. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan tenim interferències i soroll blanc 

d’igual potència per a diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.2.3.6. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan només tenim interferències amb un 

Doppler de fd=400Hz per a diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.2.3.7. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan només tenim soroll blanc amb un 

Doppler de fd=400Hz per a diferents probabilitats de falsa alarma. 
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Figura 5.2.3.8. Probabilitats de detecció enfront de C/No quan tenim interferències i soroll blanc 

d’igual potència amb un Doppler de fd=400Hz per a diferents probabilitats de falsa alarma. 
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6 Tracking del senyal Galileo 
 

En l’anterior fase del procés s’ha calculat com sincronitzar el senyal que arriba al 

receptor mitjançant el procés d’adquisició. Un cop això està fet, la sincronització del 

senyal al sistema s’ha de garantir al llarg del temps. El sistema encarregat de mantenir el 

senyal que arriba sincronitzat amb el codi PRN local s’anomena DDLL (Digital Delay 

Lock Loop). El DDLL és un circuit de llaç tancat que calcula l’error de sincronització (o 

fase) per a cada un dels bits que arriba al receptor i minimitza aquest error fent que la 

sincronització sigui perfecte entre xips. 

Aquest error de sincronització pot ser degut per a diferents factors:  

- l’oscil·lador local o remot no tenen exactament igual freqüència nominal 

- l’efecte Doppler canvia el valor del xip rate, i en cas que no es pugui calcular bé la 

freqüència Doppler que se’n deriva, caldrà corregir aquest error ajustant la freqüència 

del xip rate local al del codi rebut. 

- un error en algun dels oscil·ladors provoca un petit retard inesperat que caldrà corregir. 

 

Vegem un esquema de com s’implementa un DDLL real en la figura 6.1.. A grans trets, 

aquest DDLL treballa de la següent manera. El senyal r(t) és el senyal sincronitzat (en 

xips) que ens arriba del bloc d’adquisició, però no té perquè estar perfectament 

sincronitzat (sincronitzat en mostres). El senyal r(t) es farà passar per dos canals 

diferents, el canal anomenat “late channel” (canal de retard positiu, el senyal arriva 

endarrerit) i l’”early channel” (canal de retard negatiu, el senyal arriva avançat). A cada 

branca es multiplicarà r(t) per la seqüència PRN de fase ±φ (-φ per a la branca late i +φ 

per a la early). En el cas real es desmodularia el senyal obtingut, però com que r(t) està 

en banda base no cal. Seguidament, es calcula la mitjana del senyal obtingut i s’eleva al 

quadrat. A la sortida del DDLL es calcularà quin valor de les dues branques és més alt. 

Aquest valor és el que determinarà si la fase que s’haurà d’usar pel següent bit és +φ o -

φ. Si r(t) no pateix cap alteració de retard, el DDLL acabarà per sincronitzar 

perfectament el senyal r(t) en un cert temps. 

Recordem que cada xip són 16 mostres. Per tant, els rangs de retard d serà de 

d=±10mostres abans no considerarem que el senyal està desincronitzat. Aquest valor 

s’ha trobat de forma empírica. Quan es calcula la mitja del producte de r(t) (sense 
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soroll) per qualsevol fase del seu codi PRN, obtenim valors per sobre d’un llindar quan 

el desfasament no supera d=±10mostres. Aquest llindar és un valor que està per sobre 

de qualsevol de les mostres d>±10mostres. 

 
Figura 6.1.: esquema d’un DDLL real 

 

Si comparem el funcionament del DDLL amb un PLL (phase lock loop, DDLL 

analògic) veurem que funciona de la mateixa manera. Quan en el DDLL diem que el 

marge de desfassatge és de d=±10mostres, en un PLL equivaldria a un retard de 

d=Tc/2*16/10s. Els PLL usen un VCO (Voltage Control Oscil·lator) que és un 

oscil·lador que varia la seva freqüència de ressonància o de treball en funció d’una 

tensio DC aplicada. Si l’efecte Doppler, per exemple, provoca un canvi de xip rate, el 

que faria un PLL és ajustar la freqüència del VCO perquè fos la mateixa que la del 

senyal d’entrada. En el cas digital, aquest canvi de xip rate es transforma en un 

desfassatge de mostres. 

Si configuréssim un PLL perquè tingués les branques late i early, el que estaríem fent és 

multiplicar r(t) pel codi PRN a una freqüència late i early a cada branca, respectiva-

ment, respecte la freqüència d’oscil·lació del VCO per veure quina té millor guany. 

L’error ε(t) produit per la diferència de freqüències, la d’r(t) i la de VCO, és el valor que 
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es corregeix en el següent bit. Si l’error no pot determinar el valor exacte, s’anirà iterant 

el procés fins aconseguir un error que estigui dins d’uns marges de tolerància. Aleshores 

s’haurà aconseguit una sincronització perfecte fins a un nou retard inesperat. 

 

La següent figura, la figura 6.2. mostra un esquema de com és un PLL en domini 

temporal. 

 

 
Figura 6.2.: esquema d’un PLL en domini temporal 

 

 

6.1. Sincronització perfecte d’un DDLL 
 

 

Ara que ja hem vist el que fa el DDLL de forma genèrica anem a descriure 

detingudament com sincronitzaria un retard d. 

Suposem que r(t) té una fase de d=5mostres quan arriba al DDLL (suposarem que és el 

primer bit que envia el bloc d’adquisició). El primer que farà el DDLL és portar el 

senyal r(t) a cada una de les branques. La early multiplicarà r(t) per la seva seqüència 

PRN amb un valor de fase de φ=1. La late amb un valor de fase de φ=-1. Un cop 

calculada la mitja del senyal, com que el senyal que ha arribat estava endarrerit d=5 

mostres, serà la branca late la que donarà un valor més gran, ja que per a la branca late 

el retard ara serà de d=4 i per a l’early de d=6. Per tant, la mitja de la branca late haurà 

de ser més gran. Seguidament, el que es farà és multiplicar el següent bit per una 

seqüència amb retard φ=-1. El procés seria el mateix, obtenint que la branca late és la 

que presenta el valor més alt. Si es va iterant aquest procés arribaríem al punt en què 
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l’error de fase és φ=0. En aquest moment el senyal estaria perfectament sincronitzat. A 

simple vista ens podem preguntar si cal tenir dues branques per trobar el retard d quan 

els retards són exactament d’un valor sencer de mostra, ja que un cop s’hagues 

determinat que el retard està avançat o endarrerit, la branca que empitjora la fase φ no fa 

res. Però a la realitat, no sabem si r(t) es tornarà a endarreir abans de trobar la 

sincronització perfecte ni si el retard serà un valor sencer de mostra. És en aquest cas 

quan té plenament sentit que tinguem permanentment dues branques calculant els 

retards possibles de r(t). També convé que sigui així perquè d’aquesta manera, fent dos 

processos en paral·lel, el retard de càlcul del DDLL és menor i triga menys en poder 

sincronitzar el senyal entrant. 

Fàcilment podem deduir que el temps t (en mostres) que trigarà el DDLL en sincronitzar 

un retard de d mostres de r(t) (de valor sencer) és exactament t=d. És a dir, que si per 

cada instant de temps t ajustem una mostra i tenim d mostres desajustades, trigarem un 

temps de d mostres. Això només passa si suposem que r(t) no introduirà cap retard 

durant el procés de sincronització i que el valor del retard és exactament un valor sencer 

(hipòtesi ideal). En cas contrari, el temps podria ser igual o lleugerament superior, però 

la sincronització no seria perfecte, sinó que hi hauria un marge d’error que estaria dins 

d’uns límits establerts, dins dels quals es consideraria el senyal perfectament 

sincronitzat. 

 

Anem a veure aquest procés amb gràfiques, que s’entendrà millor.  

Suposem un vector de retard d(n) com d=[5 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0 0]; 

 i un valor de desfassament φ=1 per cada cicle. 

A simple vista podrem veure que en t=6 (en mostres) tindrem sincronització perfecte 

fins a t=9, en què tornarem a tenir una perturvació de d=-4. Trigarà 3 cicles en 

sincronitzar-se altre vegada fins que en t=15 i en t=18 tornarem a tenir petites 

perturbacions de valors d=1 i d=-2, respectivament. 

A la figura 6.1.1. podem veure l’evolució del DDLL. En la figura de dalt podem veure 

els retard que han arribat al sistema, dins dels llindars permesos, d=±10 mostres. La del 

mig ens indica si s’esta fent un late (φ=-1) o un early (φ=+1), en funció de si el retard és 

d>0 (late) o d<0 (early). La de sota ens indica el retard acumulat o pendent, és a dir, el 

nombre de mostres d que ens queda fins a la sincronització perfecte dins dels llindars 

permesos, d=±10 mostres. La línia del mig mostra el valor de sincronització perfecte. 
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Figura 6.1.1.: representació de la sincronització del DDLL al vector d(n) 

 

Cal comentar que els valors de retard poden ser aleatoris. Si el retard acumulat 

sobrepassa el valor de d=±10 mostres, el sistema marcarà com a “desincronitzat” i es 

considerarà que el DDLL s’ha desenganxat i ha perdut el senyal. Llavors s’haurà de 

reiniciar la fase d’adquisició. 

Anem a veure com succeeix això que acabem de dir a la figura 6.1.2.. Suposem un 

vector de d(n) com d=[5 3 2 4 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0 0]. 

Aquest vector presenta valors de retard d>=1 i això provoca que si el retard acumulat 

sobrepassa el llindar, el sistema es consideri desincronitzat i s’hagi de reiniciar la fase 

d’adquisició. El mateix passaria si d tingués valors d<=-1 seguits. 
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Figura 6.1.2.: representació de la desincronització del DDLL al vector d(n) degut a massa valors de 

retard seguits 
 

Si el vector de retard presenta massa valors de retard d’igual signe seguits és que el 

sistema té un problema amb la freqüència central i no es podrà aconseguir mai la 

sincronització perfecte. Si pel contrari presenta valors de retard de valor aleatòri i el 

retard acumulat sobrepassa el llindar, també es desincronitzarà i podrà ser fruit d’un 

problema d’estabilització dels oscil·ladors que generen el codi PRN. 

En el cas real, el vector d(n) presentarà valors aleatoris que estaran dins d’un marge de 

disseny, que farà que el retard acumulat no es desincronitzi mai. Vegem-ho en l’apartat 

6.2.  
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6.2. Seguiment del senyal. 
 

Anem a veure una tirada de 500 bits en què els valors aleatoris del vector d(n) estan dins 

dels marges de disseny, que fa que el retard acumulat no superi mai el llindar de d=±10. 

Vegem-ho a la figura 6.2.1. 
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Figura 6.2.1.: representació de 500 bits on el DDLL es manté sincronitzat. 
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Per últim vegem què passa quan els retards no respecten els marges de disseny. Fixem-

nos com el retard acumulat sobrepassa els llindars i es desincronitza. Si els valors de 

d(n) fossin més grans que els que són en la figura 6.2.2. el DDLL es desincronitzaria i 

podria no tornar a sincronitzar-se mai més, tal i com es veu en la figura 6.1.2.. 
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Figura 6.2.2.: representació de 500 bits on el DDLL es desincronitza degut a una acumulació de retard 

seguits d’igual signe. 
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7 Conclusions 
 

 

Al llarg de la carrera s’ha comentat molt per sobre que existia el CDMA, però ni de bon 

tros s’hi ha entrat en profundidat com s’ha fet en aquest treball. 

El projecte comença explicant la motivació que existeix a Europa per dissenyar un 

sistema de telemetria anomenat Galileo, passant per les tècniques de transmissió que 

usarà i acabant per dissenyar la capa física d’aquest enllaç. 

Dissenyar, implementar i simular la capa física de l’enllaç, que consta del transmissor, 

el canal i el receptor, ha estat tot un repte donat que al llarg de la carrera només s’ha vist 

en forma de demo o sobre paper, però no s’ha pogut simular en cap cas un sistema tant 

complex com aquest. Dissenyar-lo permet tenir una visió més global i real de les 

dificultats que existeixen alhora d’establir un enllaç de telecomunicacions. 

Pel que fa al transmissor no es presenten gaire complicacions de disseny. Des del primer 

moment se sap com ha de ser el senyal de sortida i només cal implementar cada una de 

les etapes per aconseguir-lo. Un cas totalment contrari és el del receptor, en què no se 

sap ni quina serà l’entrada ni la sortida. L’única manera d’anar guiat al llarg de tot el 

procés és simular-ho sense la presència de cap perturbació, però això només queda en 

un fet acadèmic. Si a la realitat el soroll hi és present, cal entendre molt bé els conceptes 

que intervenen al canal i com el sistema respon davant de perturbacions mitjançant 

models estadístics. Aquests models estadístics són complexos d’obtenir, perquè 

qualsevol variació de les condicions de disseny donen resultats estadístics diferents. A 

més a més, cal tenir en compte que l’obtenció de gràfiques estadístiques és lenta, i cal 

estar molt segur del que s’està fent. 

La conclusió final del projecte és l’analisi de l’adquisició del senyal de telemetria del 

sistema Galileo en forma de corbes estadístiques que representen la probabiltiat de 

detecció front la CNR per a valors típics de probabilitat de falsa alarma. Tot el treball 

prepara al lector per ser capaç d’entendre com s’extreuen aquestes gràfiques i entendre, 

posteriorment, les dificultats que hi ha per mantenir la sincronització amb el senyal que 

va arribant continuament al receptor des del transmissor. 

Per últim, cal comentar que les corves esmentades compleixen les especificacions de 

disseny requerides per l’ESA.  
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8 Treball futur 
 

 

Com hem comentat més amunt, després d’obtenir una sèrie de bits a la sortida del 

receptor que no hem relacionat per a res amb aquest treball, es tractaria de trobar quins 

bits s’han enviat i agrupar-los en forma de paquets de la mida que manen les 

especificacions. Llavors caldria fer un programa que tractés de detectar errors en 

aquests paquets i generés a la seva sortida paquets corregits i llestos per ser interpretats 

per alguna aplicació. Aquesta aplicació hauria d’interpretar exactament el que s’ha 

pretès enviar des de l’estació base i es dugués a lloc alguna acció al receptor. 

Dit d’una altra manera, des d’un punt de vista superficial, generaríem al transmissor una 

ordre que hauria de ser executada pel receptor i veure com aquesta es compleix. En tot 

aquest procés s’explicarien les transformacions que pateix aquesta ordre (anomenada 

informació) des que surt d’un programa suposadament fet amb C (o algun altre 

llenguatge compatible) fins que és interpretada pel satè·lit, passant des de la capa més 

superior del sistema OSI a la capa més inferior per ser transmesa pel canal i reconstruir-

la a l’altre costat en l’ordre invers. 

 

Com fàcilment es pot deduir, tot aquest procés és tot el disseny del sistema per 

posicionament Galileo. Un disseny d’aquestes característiques no pot ser dissenyat per 

una sola persona, i cal un equip de moltes persones que ho facin.  

En certa manera, es pot dir que aquest treball exposa l’estudi d’una petita part, la que fa 

possible l’enllaç físic entre una estació base i el seu satèl·lit, però que per sí sola ja és 

prou important. 

 

Altres projectes poden desenvolupar altres parts que, totes elles sumades, donarien lloc 

al sistema complert, ni que fos teòricament. Perquè la implementació física de tot aquest 

procés és quelcom massa complex com per ser efectuat per enginyers d’una universitat. 

Cal un centre especialitzat i amb les competències pertinents per fer-ho possible, com és 

el cas de l’ESA (Agència Espacial Europea). 
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10 Annexos 
 

A. Adquisició i tracking d’un receptor GPS 
 

Aquest treball fa un estudi de l’enllaç de pujada (uplink). L’enllaç de baixada, l’enllaç 

civil (downlink) es basa amb el mateix disseny exposat per l’uplink però amb unes 

característiques diferents. 

Els aparells encarregats de fer de receptors, en l’enllaç de baixada, són els anomenats 

receptors Galileo que es completen del següent esquema. 

 
Com podem veure, l’esquema de blocs d’un receptor Galileo és idèntic pel que fa als 

blocs des de l’antena fins al tracking. La diferència fonamental és que el canal es 

comporta com el model de telefonia mòbil i un receptor Galileo ha de captar senyals de 

varis satèl·lits alhora i no només d’un de sol com passa en l’enllaç de pujada. El receptor 

Galileo cal que tingui blocs d’adquisició treballant en paral·lel per tal de fer una 

adquisició més ràpida i poder mantenir-se enganxat a varis satèl·lits de forma 

simultània, fet que no passa amb l’enllaç de pujada, en què cada satèl·lit només ha 

d’interpretar el senyal que va per a ell i ja està. Aquest increment de senyals simultanis 

posa de manifest que la probabilitat de detecció de més d’un satèl·lit alhora  no és un 

problema senzill de resoldre.  

En resum, el disseny del receptor Galileo és més complex que el d’un satèl·lit. 

Els sistemes de pujada i de baixada treballant conjuntament formen el conjunt del 

sistema de telemetria Galileo. 
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B. Espectre d’un senyal Galileo 
 

Representació de l’espectre d’un senyal Galileo sense interferències ni soroll. 
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Figura 10.B.1.: densistat espectral de potència d’un senyal Eris sense sorolls 

 

El que es pot veure en la figura 10.B.1. és la potència de senyal per a cada component 

freqüencial. S’hi pot apreciar un lòbul principal gran respecte els secundaris. 

Si ara afegim interferències veurem com el lòbil principal el seguim veient però amb 

major potència dels lòbuls secundaris (figura 10.B.2.). 

Si afegim soroll blanc podrem veure com la potència de soroll s’incrementa i la CNR 

disminueix mentre el lòbul principal roman constant (figura 10.B.3.). L’excés de soroll 

deixa invisibles els lòbuls secundaris (figura 10.B.4.) i disminueix l’energia útil del 

senyal fins a emmascarar el lòbul principal (figura 10.B.5.). 
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Figura 10.B.2.: densistat espectral de potència d’un senyal Eris amb interferències 

 

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
10-8

10-6

10-4

10-2

100

102

104

Freqüència normalitzada respecte fo en banda base

D
en

si
ta

t E
sp

ec
tra

l d
e 

P
ot

èn
ci

a 
(d

B
)

 
Figura 10.B.3.: densistat espectral de potència d’un senyal Eris amb interferències i soroll 
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Figura 10.B.4.: densistat espectral de potència d’un senyal Eris amb interferències i molt soroll 
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Figura 10.B.5.: comparació de les densitats espectrals de potència d’un senyal sense soroll (vermell) i 

un altre amb molt de soroll (blau) 
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Pàgina en blanc intencionadament 
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Aquest projecte fa una anàlisi de l’adquisició dels senyals de telemetria del sistema Galileo tot calculant 

la probabilitat de detecció Pd en front de CNR per a diferents probabilitats de falsa alarma contemplant 6 

escenaris diferents: Pd vs CNR en front d’interferències, Pd vs CNR en front de soroll blanc, Pd vs CNR 

en front de soroll blanc i interferències i les mateixes amb efecte Doppler per a cada un dels diferents 

senyals de telemetria, el senyal Eris i el senyal Galileo. Des del principi del projecte fins a aquests 

resultats es prepara al lector per entendre d’on surten i perquè tenen la forma que tenen aquestes gràfiques 

finals. Per explicar-ho, aquest projecte s’endinsa en la capa física de l’enllaç terra-satèl·lit tot explicant 

com es dissenya el transmissor, el receptor, en les seves fases d’adquisició i tracking, i com afecta el canal 

a la transmissió dels senyals. Es contemplen 5 senyals del tipus Eris i un del tipus Galileo. Aquests 6 

senyals s’analitzen, es dissenyen i es comenten. En la part final del treball es fa un estudi sobre el tracking 

del senyal entrant i se n’expliquen els paràmetres que el fan funcionar. 

Tot el disseny s’ha fet d’acord amb les especificacions de disseny de la ESA per al futur desenvolupament 

del sistema de telemetria Galileo a nivell mundial de propietat Europea. 

 

This project analyses the adquisition of telemetry signals of Galileo’s system calculating the detection 

probability versus the CNR for different false alarm probabilities. For this analysis we contemplate 6 

different settings: Pd vs CNR with interferences, Pd vs CNR with white Gaussian Noise, Pd vs CNR with 

WGN and interferences and the same 3 analysis with Doppler effect. These 6 anlaysis have been made 

using the Eris and Galileo Signals. The project begins explaining the physic layer of the link earth-to-

satellite, which contains the design of the transmitter, receiver (with the adquisition and tracking process) 

and the behavior of the channel to make an end of the analysis of the Pd vs CNR. We contemplate 5 Eris 

signals and 1 Galileo signal. These 6 signals are commented and designed. At the end of the project a 

tracking analysis is comented and discussed. 

The entire project has been designed according to the ESA datasheet, which contain the design 

specifications of the future world-wide Galileo’s telemetry system. Europe will be the owner of the 

system. 

 

Este proyecto pretende hacer un análisis de la adquisición de las señales de telemetría del sistema Galileo 

con el fin de calcular la probabilidad de detección Pd frente a CNR para diferentes probabilidades de falsa 

alarma. Se contemplan 6 escenarios: Pd vs CNR frente a interferencias, Pd vs CNR frente a ruido blanco 

y Pd vs CNR frente a ruido blanco y interferencias. Las mismas simulaciones se han realizado con efecto 

Doppler para las señales Eris y Galileo. Desde el inicio del proyecto se prepara al lector para entender los 

resultados finales y por qué tienen la forma que tienen. Para conseguirlo, el proyecto explica la capa física 

del enlace tierra-satélite explicando el diseño del transmisor, del receptor y como actúa el canal en todo el 

enlace. Se contemplan 5 senñales del tipo Eris y 1 del tipo Galileo. Cada una de las 6 señales se estudian 

en profundidad. En la parte final del proyecto se hace un estudio sobre el tracking de la señal y se 

explican los parámetros que lo ponen en funcionamiento. 

Todo el diseño se ha hecho de acuerdo con las especificaciones de diseño facilitadas por la ESA para el 

futuro desarroyo del sistema de telemetría Galileo a nivel mundial y de propiedad Europea. 
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