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L’objectiu d’aquest projecte es base en el disseny de la xarxa de comunicació d’un tram 
de l’autopista AP-7 que passa per la Comunitat Valenciana, des de Silla fins Oliva, 
mitjançant la transmissió via radio dels fluxos de dades procedents dels diferents punts 
d’interès (túnel, peatges, aforadors i postes de SOS). En l’actualitat aquest tram utilitza 
com a suport de medi de transmissió: cables telefònics i ADSL. Però com a 
conseqüència de l’augment dels equips i sistemes instal·lats, s’han augmentat les 
necessitats d’ampla de banda i qualitat en la informació, pel que ha calgut que la 
Direcció General de Tràfic (DGT) estudiï la viabilitat d’una canalització que permeti 
estendre cables de fibra òptica. Es tracta d’un mitjà de transmissió que es prefereix per 
aquest tipus de comunicació, i també, és la tecnologia que s’ha utilitzat en la resta de 
xarxa d’autopistes. Però mentres es porta a terme aquesta obra, es planteja avançar el 
servei amb una solució via radio, és a dir, utilitzant radioenllaços.  
 
Aquest treball és el resultat d’un procés de documentació amb l’objectiu de reunir tota 
la informació tècnica necessària per a la comprensió i realizació d’un disseny d’una 
xarxa de radioenllaços terrestres, on es pot trobar des de l’estudi del concepte de 
transmissió per radio i les principals característiques que cal tenir en compte, passant 
per l’anàlisi de les diferents tecnologies que hi ha en l’actualitat en el sector de les 
comunicacions, fins l’explicació detallada de tots els passos que s’han de seguir per fer 
el disseny de la xarxa.  
 
Tot radioenllaç terrestre està format per un equip, elements de reserva que aporten 
fiabilitat al senyal rebut, sistemes de supervisió per tenir tota la informació disponible 
sobre l’estat del radioenllaç (controlat des del Centre de Control) i les antenes. L’equip 
d’un radioenllaç es pot dividir en diferents parts segons el procés que es realitzi, és a dir, 
primerament la multiplexació dels senyals entrants i a la sortida aplicació d’una de les 
fases més importants, la modulació, gràcies a aquest procés es permet transmetre de 
forma eficient els senyals de baixa freqüència per l’atmosfera, ja que si no fos així no es 
podria transmetre. Es poden distingir entre dos tipus de modulació: la digital i 
l’analògica, segons el tipus de modulació que s’utilitzi es determina quin tipus de 
radioenllaç s’aplica (radioenllaç digital o radioenllaç analògic), en el cas d’aquest treball 
es tracta de modulació digital. Aquest tipus de modulació té moltes variants i 
multinivells (FSK, PSK, QAM) que permeten reduir l’ample de banda. Un cop s’ha 
modulat el senyal cal que sigui amplificat per obtenir més rendiment, i tot seguit, 
s’accedeix a l’acoblador, també conegut com Branching, que és qui permet que els 
senyals de transmissió i recepció puguin utilitzar la mateixa antena. En la fase de la 
recepció del senyal, es realitzen els mateixos passos, però a la inversa, i en lloc de 
modular el senyal es desmodula, per passar d’una senyal d’alta freqüència a baixa, com 
era en els seus inicis. Les antenes són del tipus reflectors parabòliques, ja que el seu 
funcionament es basa en reflectir les ones generades per la botzina. És important que les 
antenes siguin el màxim de directives possible, és a dir, que tinguin una gran capacitat 



per rebre només senyals de direccions i sentits concrets, ja que si no, poden provocar 
moltes interferències i al mateix moment també poden captar altres freqüències que no 
són les esperades provocant superposicions. Les antenes poden ser de moltes mides, 
com més diàmetre tinguin més lluny pot transmetre, sempre i quan, sigui proporcional a 
la freqüència. 
 
El disseny de la xarxa de comunicació d’aquest projecte, està format per tres parts: en 
un primer cas, s’ha dissenyat els  radioenllaços terrestres necessaris per la correcta 
comunicació. En segon terme, s’ha determinat la xarxa de transport que cal fer servir 
per portar els senyals fins al punt de concentració, i finalment, però no pas, menys 
important, s’ha conclòs amb l’arquitectura d’equips necessaris per obtenir del senyal 
complex, els senyals que el varen originar. 
  
Pel disseny dels radioenllaços entre els peatges, aforadors i el túnel, cal primerament, la 
realització d’un perfil per cada un d’ells amb el programa ICS (software especialitzat en 
aquet tipus de tasca), per la comprovació d’una de les característiques més importants 
que cal que compleixi un radioenllaç, la visió directa entre els dos extrems, per tant, 
l’absència d’obstacle que poguessin impedir aquesta visió, com seria el cas d’edificis, 
muntanyes o turons, arbres, etc. Els perfils dels peatges, i del túnel, es faran amb els 
diferents centres (Torrent i Monduver) de l’empresa Retevisión Audiovisual, segons 
proximitat. S’ha escollit l’opció d’utilitzar la xarxa de transport d’una empresa externa 
per motius econòmics, ja que encariria molt el projecte la creació nous centres, per què 
implicaria, la construcció dels centres i els seus respectius equipaments, i també hi faria 
falta en el centre que els gestionés. En canvi, en el cas dels aforadors, només és 
necessari que estiguin al més pròxim possible a un dels peatges, per tant, els perfils que 
es realitzaran seran entre els aforadors i els peatges 
 
Un cop ja es tenen els perfils, mitjançant la informació que aquests ens aporten 
(distància del vano de l’enllaç, alçada mínima necessària, etc), es fa l’assignació 
d’antenes. Per escollir les dels peatges, s’utilitzarà una taula Excel dissenyada 
expressament per aquesta finalitat, on només indicant-li uns paràmetres et calcula el 
guany i la potència tan del transmissor com del receptor, la indisponibilitat a 
conseqüència del factors climàtics, el factor d’error, etc. En canvi, en el cas dels 
aforadors, en lloc d’utilitzar antenes per la realització dels enllaços, el que es farà servir 
seran els dispositius inalàmbrics, coneguts com Wi-Fi, ja que són més fàcils d’instal·lar, 
donen major velocitat i la distància que separa els aforadors dels peatges és la idònia per 
la seva utilització. Es podria haver fet servir un radioenllaç, però aquest sistema 
proporciona més avantatges. Per tant, s’arriba a la conclusió de la necessitat d’instal·lar 
12 antenes, entre els diferents centres de Retevisión Audiovisual, el túnel i els peatges 
(5 antenes en els peatges, 5 antenes en els centres de Retevisión i 1 antena en una 
sortida del túnel). En el cas dels aforadors caldran 8 Wi-Fi (4 en els peatges i 4 en els 
aforadors). Tots ells un amb els diàmetres propicis per la distància que cal recórrer.  
 
Cal remarcar, que tan en el túnel com en els peatges s’instal·laran càmeres digitals de 
vigilància telecontrolades des del Centre de Control, un total de 16 càmeres, 11 d’elles 
es trobaran en el túnel, i la resta, una en cada peatge. El fet que siguin digitals permet 
que la senyal no es degradi al recórrer llargues distàncies, facilitant l’encriptació i la 
manipulació mitjançant sistemes informàtics, i com ha factor més important, accepta 
l’utilització de xarxes de comunicació, tan públiques com privades, unificant en la 
mateixa xarxa el transport de veu, dades i vídeos. Cal fixar-se en el tipus de càmera, lent 



zoom, carcassa i posicionador que s’escull per cada lloc, és a dir, s’ha de diferenciar les 
càmeres de vigilància i accessoris que es col·loquen en els peatges dels que se situen en 
el túnel, ja que cada cas té necessitats diferents. En els peatges és necessari l’ús d’una 
lent de zoom motoritzat per poder controlar amb la màxima precisió possible tot el que 
succeeix en el tram de l’autopista i també als cotxes, amb una carcassa capaç de 
suportar totes les condicions climàtiques adverses que es pogués patir, pel què caldria 
sistema antibaf, calefactor i ventilador, eixugaparabrises, etc; en canvi, en el túnel el 
zoom motoritzar ja no és necessari, és suficient el zoom que porta ja incorporat la 
mateixa càmera, i les condicions climàtiques ja no són tan adverses, pel que no faria 
falta tants accessoris en la carcassa. 
 
El vídeo digital requereix un gran ampla de banda per la seva transmissió i molta 
capacitat pel seu emmagatzematge, pel que és necessari un tractament de compressió 
utilitzant un codificador de vídeo, MPEG-4. Gràcies a ell, es pot obtenir una qualitat 
d’imatge molt acceptable ocupant només 1 Mbps de cabal. Tot el contrari que els altres 
tipus de codificadors, que no aporten suficient qualitat o ocupen excessiu ampla de 
banda. En els peatges caldrà l’ús d’un switch de nivell 2 (ja que es troba en la capa 
física on es gestiona l’IP) que concentri tots els senyals IP procedents del codificador de 
vídeo i del flux de dades tan del mateix peatge com de l’aforador que es troba en les 
proximitats. Les avantatges fundamentals en les xarxes IP és que tots els elements de la 
xarxa són identificables per la seva direcció IP, la gestió del sistema es fa més senzilla 
simplificant les labors i maximitzant la utilitat de la xarxa de comunicació.  Un cop s’ha 
convertit tot aquest flux de dades IP en un únic flux, cal que aquest sigui convertit en 
trames del tipus E1 (també conegut com G. 703), ja que gràcies a aquest nou estat la 
informació podrà ser transmesa mitjançant ones radioelèctriques. Per tant, per poder-ho 
dur a terme caldrà un convertidor Ethernet/G.703.  
 
Existeix el cas dels postes de SOS, on hi haurà un convertidor de veu sobre IP de dos 
canals i dos convertidors sèrie-IP que aniran a parar al switch del peatge que es trobi 
més pròxim a aquests postes, fent que aquest switch tingui 3 senyals IP addicionals 
connectats. Es considerar que és el cas del peatge més pròxim a València, és a dir, Silla, 
però no es coneix amb seguretat per què el client no ha concretat aquest punt.  
 
Com a conseqüència de voler concentrar els senyals procedents dels radioenllaços de 
tipus E1, en un únic senyal complex per poder-los traslladar al Centre de Control, situat 
en el peatge de Puzol, s’utilitza la xarxa de transport de Retevisión Audiovisual, ja que 
cal anar de Torrent a Picayo. Aquesta xarxa és de tipus STM-1, pel que caldrà que els 
diferents senyals E1 (2 Mbps) es converteixin en un sol senyal complex del tipus STM-
1 (155 Mbps) per poder viatjar per dita xarxa. Aquest és un dels avantatges d’aquest 
tipus de trama, la STM-1, pot portar senyals de menor tràfic en el seu interior, com seria 
el cas de 63 E1, també disposa de sistemes de protecció i proporciona robustez al 
transport, característiques molt remarcables pel tipus d’informació ha transportar. 
 
Finalment, cal remarcar la infraestructura  necessària perquè un cop arribi al Centre de 
Control (Puzol) el senyal complex, transmès des del punt de concentració (Torrent), 
aquest sigui descompost en altres senyals més simples. Per poder dur a terme aquesta 
finalitat li caldrà, primerament, un equip ADM, que és qui s’encarrega de 
descompondre el senyal complex en senyals individuals, obtenint del STM-1 els G. 703; 
seguidament, es necessitaran tants convertidors G.703-Ethernet com senyals a 
recuperar, aconseguint així un altre cop els senyals IP. A continuació, l’ús d’un router 



que permeti l’encaminament i descomposició, per què en el cas dels senyals provinents 
dels peatges, que eren el resultat de la unió, ja prèvia, de diferents tipus de senyals 
(dades i vídeo), i obtenint així, el senyal en el seu estat bàsic: els senyals de vídeo, de 
dades, i els senyals de veu i dades pels postes de SOS. Per la bona obtenció final dels 
senyals de vídeo, és necessari un descodificador MPEG-4 per cada senyal. Pels postes 
de SOS cal també 1 convertidor de 2 canals vocals VoIP, és a dir transmissió de veu 
mitjançant el protocol IP,  i 2 convertidors IP-sèrie pels circuits RS-232. Els ports sèrie 
SR-232 són els encarregats de connectar els ordinadors amb qualsevol equip perifèric, 
com seria el cas de la informació que transmeten els postes de SOS i l’ordinador que els 
rep amb el software oportú pel seu bon ús. El port sèrie té el seu propi mecanisme de 
transmissió de dades i és per això que cal un convertidor que passi els senyals IP a sèrie.   
 
Arribant finalment, a la resolució del disseny de la xarxa de comunicació del tram de 
l’autopista estudiat amb la recepció dels senyals transmesos des dels diferents punts de 
la xarxa (túnel, peatges i aforadors) al Centre de Control que la DGT té en el peatge de 
Puzol, per la seva supervisió, manipulació i posterior emmagatzematge. 
 
 
 
 
 


