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Resum 
 
 
 
 
 

El present treball mostra el disseny i valoració d’una xarxa FTTH en 
un municipi del Baix Llobregat, Castelldefels. 

 
S’ha analitzat la situació de la infraestructura actual de 
telecomunicacions del municipi; a partir d’aquí s’ha realitzat una 
proposta tècnica comparant diferents arquitectures i estimant la 
capacitat de la xarxa per poder satisfer les necessitats dels usuaris 

 
La valoració econòmica ens ha demostrat la disminució del CapEx al 
utilitzar tècniques de multiplexació en xarxes òptiques passives 
(PON) i ens confirma que el FTTH és una realitat factible i una gran 
solució pel desenvolupament futur de veritables xarxes d’accés de 
banda ampla. 
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Overview 
 
 
 
 
 

The present work shows the design and evaluation of a FTTH 
network in the town of Baix Llobregat, Castelldefels. 
 
The current situation has been studied and analyzed. From the 
results a technical offer has been realized comparing different 
architectures and estimating the capacity of the network, in order to 
be able to satisfy the needs of the users. 
 
The economic evaluation has demonstrated the decrease of the 
CapEx when using technologies of multiplexing in optical passive 
networks. It also demonstrates that the FTTH is a feasible reality and 
an ideal solution for the future development of true broadband access 
networks. 
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INTRODUCCIÓ 

 
Les noves aplicacions i serveis que Internet està oferint (e-administració, veu 
IP, videoconferència, telemedicina, televisió a la carta, videoacció, 
videovigilància, etc...) estan provocant la necessitat de disposar cada cop de 
més ample de banda, és a dir, de més velocitat en les connexions i 
transmissions. Les noves infraestructures de fibra fins a la llar (FTTH) resolen 
aquestes dificultats de manera definitiva i substitueixen progressivament les 
actuals xarxes d’accés, basades en el parell trenat de coure, per xarxes de fibra 
òptica. 
 
Però aquest desplegament és un procés costós i lent, ja que representa 
apropar una fibra fins a cadascuna de les llars del municipi. Les corporacions 
locals poden tenir un paper destacat per accelerar el desplegament d’aquestes 
infraestructures als seus municipis, amb l’objectiu de reduir el risc de fractura 
digital, així com d’atreure inversió empresarial d’alta qualificació. 
 
Els enginyers de telecomunicacions són una figura professional clau per ajudar 
a les corporacions abans esmentades en les tasques d’assessorament, 
integració i desenvolupament dels nous projectes d’implantació de xarxes de 
fibra òptica. 
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CAPÍTOL 1. Descripció del projecte 
 

1.1. Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest treball és l’estudi i valoració econòmica d’una xarxa de 
Fiber-to-the-Home en un municipi del Baix Llobregat. Aquesta xarxa 
s’explotaria en un model d’operador neutre i serviria de xarxa de transport a 
operadors de servei.  
 
El municipi escollit ha estat Castelldefels per la seva situació, la seva topologia, 
la diferent densitat de població dins el municipi i per la peculiaritat de tenir una 
zona universitària com és el Campus de Castelldefels. 
 
Es pretén analitzar i valorar l’equipament de xarxa actiu, estudiant les 
tecnologies actuals i la millor solució per a l’elecció de l’arquitectura de xarxa 
FTTH més adient segons capacitats desitjades, fiabilitat i possibilitats. 
 
Per tal d’aconseguir un estudi complet es descriuran aspectes sovint oblidats 
com són la part econòmica, és a dir, costos de construcció i manteniment de 
xarxes, i aspectes que fan referència a les especificacions tècniques i fins i tot, 
legals. 
 
 

1.2. Antecedents 
 
La Història de la fibra òptica és relativament curta. Conceptualment, un sistema 
de transmissió per fibra òptica és similar a un sistema de microones en molts 
aspectes; les diferències es basen en que en un cas el medi de transmissió és 
l’espai lliure, i en l’altre, una guia d’ones de vidre, i en que la transmissió té lloc 
a freqüències òptiques, vàries ordres de magnitud superiors a les de 
microones. En la tecnologia de les fibres òptiques es parla en termes de 
longitud d’ona en lloc de fer-ho en freqüència, trobant-nos ambdues magnituds 
lligades per la relació: 

f
c

=λ  

on λ és la longitud d’ona del feix de llum en el medi considerat, c la velocitat de 
la llum en el mateix medi i f la freqüència de l’ona lluminosa. 
 
Si ara considerem la zona espectral òptica, de la qual la freqüència es situa al 
voltant dels 1410  Hz, i suposant que s’utilitzessin les tècniques MDF, la 
capacitat potencial d’aquest medi de transmissió seria 710 vegades la d’un 
cable coaxial i 410  vegades la d’un radioenllaç de microones. Aquesta 
possibilitat per si mateixa ja justifica l’ús del espectre òptic en les 
comunicacions.  
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Però és evident que l’utilització de la llum com a portadora d’informació exigeix 
disposar d’una font de determinades característiques i, de fet, va ser la 
disponibilitat del làser com a font de llum coherent i monocromàtica la que va 
estimular l’exploració de comunicacions òptiques com a suport d’alts fluxes 
d’informació, degut a l’alta freqüència de la portadora. [Rubio94] 
 
En 1959 es va descobrir una nova utilització de la llum, es va denominar raig 
làser, aplicat a les telecomunicacions amb l’objectiu de que els missatges es 
transmetessin a velocitats inusitades i amb amplia cobertura. Però l’ús del làser 
era limitat degut a que no existien els conductes ni canals adequats per fer 
viatjar les ones electromagnètiques provocades per la pluja de fotons originats 
en la font anomenada làser. 
 
Va ser llavors, quan els científics i tècnics especialitzats es van esforçar en la 
producció d’un canal  conegut avui com fibra òptica. En 1966 sorgir la proposta 
d’utilitzar una guia òptica per a la comunicació. 
 
En 1977, es va instal·lar un sistema de proba a Anglaterra; dos anys després ja 
es produïen quantitats de comandes importants d’aquest material. 
 
Les xarxes de fibra òptica es van introduir de forma important a Espanya de la 
mà de Telefónica, en aquella època la única companyia autoritzada a oferir 
serveis de telecomunicacions. 
 
Durant el desplegament del “Plan Fotón”, començat a finals dels anys 80, es 
construeix una gran xarxa de fibra òptica que aprofita una part important de les 
infraestructures existents utilitzades per les xarxes de coure, i construeix noves 
infraestructures per albergar cable de fibra òptica. 
 
Amb l’entrada en vigor de la Llei que liberalitza les telecomunicacions a 
Espanya apareixen diverses companyies amb llicència per operar que 
comencen a desplegar xarxa. Es treballa en l’estudi del territori i de la població i 
es plantegen diferents solucions amb arquitectures i dissenys diferents. El 
desavantatge front Telefònica va ser un dels primers handicaps a superar. La 
competència, l’assoliment d’objectius a curt termini i els compromisos de 
desplegament, units amb la falta d’experiència, la tria o imposició de materials, 
les metodologies i tecnologies utilitzades van condicionar els resultats 
d’aquesta cursa que encara avui continua. 
 
 

1.3. Proposta 
 
La proposta per tal de proporcionar cobertura com a operador neutre està 
basada en: 
 

• Minimització dels costos anuals 
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• Escalabilitat de la xarxa 
• Aprofitament dels recursos 
• Ampliació futura de la xarxa en termes d’ample de banda 
• Proporcionar serveis de qualitat 
• Proporcionar una xarxa de llarga durada 

 
 
Minimització dels costos anuals 
 
El desplegament progressiu en fases ens permet minimitzar els costos del 
desplegament de cada any sense la necessitat de renunciar a desenvolupar 
una xarxa de fibra òptica que encareix el desplegament. 
 
 
Escalabilitat de la xarxa 
 
Tots els aparells dels nodes estan dimensionats per, amb el menor cost 
addicional, poder adaptar-se a un augment superior al contemplat o puntual. 
 
 
Aprofitament de recursos 
 
Els amples de banda i els aparells dels nodes estan dimensionats per a 
suportar la càrrega actual amb el mínim cost, tenint en compte la possibilitat 
d’ampliació. Això ho aconseguim ajustant les configuracions dels equips 
ethernet i utilitzant o reutilitzant l’ample de banda disponible. 
 
 
Ampliació futura de la xarxa en termes d’ample de banda 
 
Tenim fibres suficients per a poder disposar de més fibres si ens falta ample de 
banda amb un cost addicional a la infraestructura proposada molt baix. Aquest 
fet ens permet la possibilitat d’agregar sistemes de protecció d’anells. 
 
 
Proporcionar serveis de qualitat 
 
Al enfocar l’arquitectura a tecnologies que suporten amples de banda gairebé 
il·limitats ens permet proporcionar una gran varietat de serveis. 
 
 
Proporcionar una xarxa de llarga durada 
 
Els estudis actuals ens indiquen que l’evolució de les xarxes actuals està 
derivant cap a la fibra òptica. En termes de durabilitat és molt important perquè 
nosaltres pretenem proporcionar una cobertura de fibra òptica gairebé total que 
amb un baix manteniment i amb poques inversions podrem estar a la última 
tecnològicament parlant. 
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CAPÍTOL 2. Conceptes bàsics 

2.1. Xarxes d’accés 
 
Avui en dia som testimonis d’un extraordinari increment en la capacitat de 
transmissió de les xarxes de transport de les telecomunicacions gràcies als 
recents avenços en tecnologia electro-òptica. Normalment aquestes són 
tecnologies complexes i costoses per assegurar la capacitat i fiabilitat 
necessàries per a la gran quantitat d’informació que transporten aquestes 
xarxes pertanyents a milions d’usuaris individuals. 
 
En la banda de l’usuari, l’increment en la capacitat dels ordinadors, dels 
dispositius, de les targes de xarxa entre d’altres, ha fet que augmentés la 
demanda d’aplicacions d’Internet i serveis multimèdia de manera exponencial. 
Arribant, el tràfic IP, ha sobrepassar el tràfic de veu, fins i tot. 
 
La manera com s’apropa aquesta capacitat en les xarxes de transport a l’usuari 
i l’eficiència amb la que ho fa és la funció de la xarxa d’accés (AN). Aquestes 
uneixen a cada usuari amb la central (CO) que concentra el tràfic en canals 
digitals mitjançant xarxes metropolitanes (MAN). 
 
Nous serveis emergeixen i es consoliden en el mercat. Serveis que requereixen 
un ample de banda major que el que proporcionen les actuals xarxes d’accés 
basades en tecnologies de coure, les quals tenen un límit en la seva capacitat 
de transport i actuen com a embut. Resoldre aquest coll d’ampolla és el 
propòsit de les xarxes d’accés òptiques (OAN). [Prat02] 
 

2.1.1. Tècniques en l’accés per fibra òptica 
 
En l’accés mitjançant fibra òptica hi ha diferents tècniques a tenir en compte 
depenent de fins a quin punt ens apropem a l’usuari amb fibra. 
 

• FTTC (Fiber To The Curb) o FTTK (Fiber To The Kerb): En aquest cas la 
fibra arriba des de la capçalera fins a l’últim grup d’edificis/cases, i des 
d’aquí amb coure fins a l’usuari. Es tracta de compartir la ONU i l’estesa 
final de fibra entre varis abonats (ubicats en una illa o àrea residencial de 
petita extensió). La part de coure restant per abonat és <500m. El 
número de usuaris que comparteixen la ONU oscil·la entre 16-32. Les 
capacitats típiques són de 25-52 Mb/s (descendent residencial), 2.6 Mb/s 
(ascendent residencial) i 12 Mb/s (ascendent/descendent negocis). 

• FTTN (Fiber To The Neighbourhood) o FTTCab (Fiber To The Cabinet): 
Com el mateix nom ens diu, en aquest cas es fa arribar la fibra fins a un 
grup d’edificis o veïnat i des d’aquí es distribueix fins a cada edifici amb 
coure. Es tracta d’una configuració similar a l’anterior, on el tram de 
coure és inferior a 1.5Km, el número d’abonats que comparteixen una 



Disseny i valoració d’una infraestructura FTTH______________________________ _  
  
 

____________________________________________________________________ 6 

ONU és superior (64-128), però les capacitats són inferiors. Les 
capacitats típiques són 25 Mb/s (descendent reisdencial), 2Mb/s 
(ascendent residencial) i 2Mb/s (ascendent/descendent per a negocis) 

• FTTB (Fiber To The Building): també anomenada Fiber To The 
Business. Aquí arriba la fibra fins al mateix edifici, fins a un element 
instal·lat al soterrani o al terrat, i des d’aquí es distribueix fins a les 
vivendes amb coure. Existeix una única ONU per tot l’edifici, de forma 
que la part de coure restant (coaxial) és <500m. El número d’usuaris 
oscil·la entre 8-16. 

• FTTH (Fiber To The Home): També anomenada Fiber To The User o 
Fiber To The Desk. En aquest cas la fibra arriba directament fins a 
l’usuari sense trobar cap tram de coure pel camí, directament des de 
l’OLT (la ONU es troba a la llar de l’abonat), amb el que això suposa, 
capacitat il·limitada per a necessitats futures. És l’alternativa més directa 
donat que no utilitza segments de cable conductor, però de major cost 
per proporcionar accés de banda ampla. Requereix transmissió 
completament òptica de forma descendent i ascendent, per tant, cada 
usuari necessita una ONU (motiu de l’alt cost). [Capmany06] 

 
 

 
 

Fig.2.1 Tècniques en l’accés per fibra òptica 
 
 
Tret de la modalitat FTTH, la resta, tard o d’hora presentarà problemes de coll 
d’ampolla, a més que l’element actiu (conversor electro-òptic) s’ha d’alimentar i 
haurà de ser reinstal·lat a cada increment de velocitat de transmissió. Feïna 
que ens podem estalviar amb axarxes òptiqes completament i passives com ho 
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són les de FTTH. Però les altres modalitats ens serviran per fer la migració cap 
a aquesta poc a poc sense causar problemes als usuaris. 
 
 

2.1.3. Arquitectura d’una xarxa d’accés òptica 
 
Una xarxa d’accés òptica està formada generalment per: 
 

• OLT (Optical Line Terminator). Element clau que uneix la xarxa d’accés 
amb la xarxa metropolitana. 

• RN (Nodes Remots). Encarregats de distribuir la informació des de l’OLT 
fins a les corresponents ONUs. 

• ONU (Optical Network Unit). Element final del tram de la xarxa d’accés 
òptica. Proporciona al client l’accés als serveis. 

 
Cada OLT en la CO del proveïdor de serveis pot ser connectat amb vàries 
ONUs formant una xarxa FTTx punt a multipunt  (point-to-multipont). 
 

 

Fig.2.2 Parts d’una xarxa d’accés òptica en un esquema punt a multipunt 
 

La xarxa entre la OLT i el node remot s’anomena feeder network. Aquesta pot 
assignar individualment a cada ONU un ample de banda particular o compartir 
l’ample de banda total entre tots els usuaris. A l’últim cas cada ONU té el seu 
ample de banda en petits segments de temps (time slots) i es necessita un 
protocol de control d’accés al medi per coordinar quan les ONUs desitgin 
transmetre. 
 
La part de xarxa entre el node remot i les ONUs es diu distribution network. 
Aquesta pot ser tipus broadcast, el node remot envia tota la informació que rep 
a totes les ONUs a les que està connectat i són elles les que rebutgen o 
processen els paquets; o tipus switched (commutat), on són els nodes remots 
els encarregats de processar la informació i enviar les trames de daes a les 
ONUs corresponents. 
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2.1.4. Arquitectures passives vs. Arquitectures actives 
 
Una xarxa òptica passiva (PON) és l’arquitectura d’accés on la distribution 
network és de tipus broadcast i la feeder network comparteix l’ample de banda 
total de la xarxa entre tots els usuaris. Els nodes remots són passius, per tant, 
no necessiten alimentació i això facilita el manteniment i l’escalabilitat. 
 
En el moment de la recepció de dades, aquestes només seran processades en 
l’ONU o ONUs que tinguin la corresponent direcció de les dades de capçalera. 
A l’hora de transmetre, es deuen coordinar totes les ONUs per evitar col·lisions. 
Com que tenen un canal comú de comunicacions s’hauran d’utilitzar algoritmes 
d’encriptat i d’accés al medi. 
 
D’altre banda tenim les xarxes òptiques actives, arquitectures d’accés on la 
distribution network és tipus switched i la feeder network la constitueixen 
enllaços d’ample de banda dedicats per separat entre l’OLT i l’ONU; facilitant 
l’aprovisionament de serveis però implicant una solució més costosa. 
 
Les xarxes d’accés deuen ser simples i fàcils d’operar i mantenir. A més, 
haurien de ser poc costoses per tal de ser una solució rentable pels proveïdors 
de serveis i al mateix temps assequible pels usuaris. Per aquest motiu són 
preferibles les arquitectures passives. 
 

2.1.5. Estandardització de les xarxes òptiques passives  
 
La Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) ha estandarditzat dues 
generacions de PONs. La més antiga, l’estàndard ITU-T G.983 està basat en 
ATM i des de llavors s’ha conegut com l’estàndard APON (ATM Passive Optical 
Network). Aquest va ser el primer estàndard de xarxa passiva i s’utilitzava 
principalment per aplicacions en empreses.  
 
Però l’enfocament APON s’ha tornat una solució costosa, complexa i amb 
ample de banda insuficient, a més de tenir en compte la seva incapacitat per a 
transmetre vídeo. Cada paquet IP al passar per una xarxa APON deu ser 
fragmentat en grups de 48 bytes més 5 bytes de capçalera. Aquests paquets 
poden arribar a tenir 65535 bytes amb el que això suposa per al processament 
de l’ONU i l’OLT. 
 
Millores posteriors sumades al decaïment en l’ús del ATM com a protocol van 
donar origen a la versió final del estàndard G.983 conegut com a BPON 
(Broadband PON), el qual aportà la multiplexació per longitud d’ona o WDM, 
incrementant d’aquesta manera l’ample de banda i proporcionant 622Mbps de 
baixada i 155Mbps de pujada. 
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El grup de treball EFM (Ethernet in the First Mile) va estudiar la viabilitat d’un 
estàndard basat en Ethernet, EPON, el qual opera a 1244 Mbps. La informació 
es transmet en trames que varien entre 72 i 1518 bytes d’acord amb el protocol 
Ethernet  IEEE 802.3ah 
 
El grup FSAN (Full Service Access Network) l’any 2001 es va esforçar per 
estandarditzar xarxes que operessin a velocitats superiors a 1Gbps. Com a 
solució aparegué l’estàndard ITU-T G.984 o GigabitPON (GPON) oferint 
2488Mbps al mateix temps que transporta múltiples serveis en el seu format 
original de manera eficient. [IEC06] 
 
Les característiques principals dels estàndards exposats anteriorment es poden 
apreciar al següent quadre resum: 
 

 
 

Taula 2.1 característiques principals estàndards 
 
A la taula-resum anterior podem observar els trets principals dels estàndards 
més utilitzats. Veiem que el que millors prestacions presenta en quan a 
capacitat, protocols i abast és l’estàndard més recent, el GPON, i aquest serà 
el que utilitzarem en aquest estudi. 
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CAPÍTOL 3.  Proposta tècnica 
 
La proposta tècnica està basada en desplegar una xarxa Ethernet. Al desplegar 
tot en Ethernet ens permet treballar en diferents tecnologies i aprofitar al màxim 
els recursos tecnològics disponibles actuals. 
 
Per aprofitar aquests recursos i minimitzar els costos del desplegament hi ha 
tres fases diferenciades dins la proposta tècnica: 
 

• FASE I:  Anell d’edificis singulars. Comunicarem amb fibra tots els 
edificis pertanyents a l’anell principal 

 
• FASE II: Desplegament de l’extensió de l’anell d’edificis singulars que 

anomenem FTTN (Fiber To The Neighbourhood). Passarem 
de tenir un anell de fibra a tenir l’anell amb ramificacions fins a 
nodes que em anomenat residencials i són el pas previ a 
cobris tot Castelldefels amb fibra 

 
• FASE III: Desplegament per arribar amb fibra òptica fins a les vivendes, 

fase que anomenem FTTH (Fiber To The Home) 
 

3.1. Fase I :  Anell d’edificis singulars. 
 
Aquesta primera fase constarà de tres parts: 
 

1. Desplegament de l’anell d’edificis singulars 
2. Interconnexió de Castelldefels - Barcelona 
3. Desplegament de coure 

 
La duració estimada d’aquesta primera fase és d’un any. 
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Fig.3.1 Esquema geogràfic 
 

 
 

Fig.3.2 Esquema fase I: Anell singular 
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3.1.1. Anell d’edificis singulars 
 
En aquest primer apartat detallarem el conjunt d’edificis al que donarem servei i 
que conformaran el que anomenarem anell d’edificis singulars. Hem escollit un 
nombre d’edificis en funció de la importància que hem cregut convenient per al 
municipi de Castelldefels. Hem englobat edificis tant de l’administració pública 
com educatius. Són els següents: 
 

1. RENFE 
2. Ajuntament 
3. Oficina d’informació turística 
4. Central Telefònica 
5. Biblioteca 
6. Oficina d’informació ciutadana 
7. Creu Roja 
8. Policia Nacional  
9. Serveis municipals i Biblioteca (Casal de Cultura) 
10. CAP “El Castell” 
11. Policia Local 
12. Universitat 
13. CAP “Can Bou” 
14. Mossos d’Esquadra  

 

3.1.2. Definició dels nodes 
 
1. Node RENFE 
 
Aquest node té per veïns el node de l’ajuntament  de Castelldefels i el node de 
la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra. Del node de RENFE fins a 
l’ajuntament hi ha una distància d’uns 300m. Del node de RENFE fins als 
Mossos d’Esquadra hi ha una distància d’uns 550m. 
 
2. Node Ajuntament 
 
El node de l’ajuntament es troba a 300m de RENFE tal i com hem dit 
anteriorment. De l’ajuntament fins al següent node, el pertanyent a l’oficina 
d’informació turística hi ha 100m. 
 
3. Node Oficina Informació Turística 
 
Aquest node es troba a 100m de l’ajuntament de Castelldefels. Des del node de 
l’oficina turística fins a la central telefònica, que és el node veí, hi han 425m. 
 
4. Node Central Telefònica 
 
Aquest node es troba entre el node de l’oficina d’informació turística, del qual el 
separen 425m, i el node de la biblioteca, del que hi ha una distància de 800m. 
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5. Node Biblioteca 
 
Aquest node té per veïns el node de la central telefònica, del que el separen 
800m, i el node de l’oficina d’informació ciutadana, amb una distància de 500m. 
 
6. Node Oficina Informació Ciutadana 
 
Aquest node es troba entre el node de la biblioteca i el de la Creu Roja. Del 
primer el separen 500m i del segon 330m. 
 
7. Node Creu Roja 
 
La Creu Roja té per nodes veïns l’oficina d’informació ciutadana, amb una 
distància de 330m, i el node de la policia nacional, amb una distància de 80m. 
 
8. Node Policia Nacional 
 
Aquest node es troba entre el node de la Creu Roja, del qual el separen 80m, i 
el node dels serveis municipals o Casal de Cultura, al qual hi ha una distància 
de 150m. 
 
9. Node Serveis Municipals (Casal de Cultura) 
 
Aquest node es troba entre el node de la policia nacional i el node del centre 
d’atenció primària El Castell. Del primer com hem vist anteriorment el separen 
150m, del segon el separen 225m. 
 
10. Node CAP “El Castell” 
 
El CAP “El Castell” té per nodes veïns el Casal de Cultura, amb una distància 
de 225m, i el node de la policia local, amb una distància de 330m. 
 
11. Node Policia Local 
 
El node de la policia local té per veïns el CAP “El Castell”, amb una distància de 
330m, i el node de la universitat, amb una distància de 1000m. 
 
12. Node Universitat 
 
Aquest node es troba entre el node de la policia local i el centre d’atenció 
primària “Can Bou”. Amb una separació d’1km de cadascun. 
 
13. Node CAP “Can Bou” 
 
Aquest node té per veïns la universitat i la comissaria dels mossos d’esquadra. 
La distància amb el primer és d’1km, amb el segon és de 350m. 
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14. Node Mossos d’Esquadra 
 
Aquest node es troba entre el CAP “Can Bou” i el node RENFE. Del primer el 
separen 350m, del segon 550m. 
 

3.1.3. Tram Castelldefels – Barcelona 
 
Per dotar de cobertura a la ciutat de Castelldefels és imprescindible establir una 
connexió amb la ciutat de Barcelona. A tals efectes, llogarem fibra a RENFE 
(fibra fosca) i, d’aquesta manera, establirem el que anomenem enllaç 
Castelldefels – Barcelona. La longitud d’aquest tram és de 30 km, cosa que no 
fa necessària l’aplicació de repetidors. 
 
El punt de connexió amb Barcelona, com hem vist, està situat a l’estació 
ferroviària de la ciutat i és el punt clau d’on partirà l’anell de fibra d’edificis 
singulars. 
 

3.1.4. Desplegament de coure 
 
En els darrers anys s’ha experimentat un creixement més que important en 
quant a la tecnologia DSL. La principal causa m’és l’aparició de les noves 
aplicacions que han anat apareixent darrerament. Serveis com la veu sobre IP 
(VoIP) estan creixent ràpidament i els nous serveis de vídeo estan atraient 
cada cop més clients. 
 
 

 
 

Fig.3.3 Augment demanda d’ample de banda 
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Com s’observa en la figura anterior, avui en dia ens situem en un moment on la 
demanda implica nous serveis i cada cop les llars estan esdevenint un factor 
clau en la seva integració. De tot això se’n desprèn un augment en les 
necessitats d’ample de banda fruit de la demanda. Per aquest motiu, i 
anticipant les futures fases, el desplegament de fibra òptica serà indispensable 
per a poder subministrar tots els serveis amb les pertinents demandes d’ample 
de banda.  
 
Actualment gaudim d’un ampli ventall de tecnologies agrupades dins del que 
s’anomena xDSL. Cadascuna presenta les seves avantatges i inconvenients i, 
per tant, la seva utilització dependrà dels requeriments tècnics que n’exigeixi la 
implementació i dels serveis que es vulguin proporcionar. Generalment 
presenten un compromís entre la distància i la velocitat de transmissió, tenen 
característiques simètriques o asimètriques, usen un o diversos parells de 
coure i proporcionen aplicacions determinades. 
 
Donades les característiques de la ciutat de Castelldefels podem satisfer les 
necessitat de banda ample mitjançant l’ús de tecnologies DSL a través de la 
centraleta de l’operador dominant. 
 
Com hem vist, l’anell d’edificis singulars inclou la central telefònica des d’on 
subministrem els serveis que proporcionem. Aquesta única central ens serveix 
per a donar servei a tots els usuaris donades les distàncies a les que ens 
proporciona cobertura cadascuna de les tecnologies. Altres tipus de tecnologies 
com Wimax que es podrien aplicar com alternativa a xDSL perden qualsevol 
sentit ja que els punts que se’n podrien beneficiar queden sota la cobertura 
(molt més econòmica) del coure, de manera que la descartem. 
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3.1.4.1. Sector Residencial 
 
El sector residencial engloba el concepte de triple-play satisfent les necessitats 
més exigents d’ample de banda, possibilitant la televisió digital (IPTV) i 
trucades nacionals. La idea és la desagregació total del bucle d’abonat. 

 
 

Fig.3.4 Desagregació del bucle d’abonat 
 

 
D’altres opcions com l’accés indirecte o compartit han estat contemplades, però 
hem considerat que la més interessant d’acord amb l’objectiu d’aquest projecte 
és la desagregació total del bucle. 
 

3.1.4.2. Sector Empresarial 
 
Donat que les grans organitzacions de Castelldefels les hem contemplat com a 
nodes de l’anell d’edificis singulars, hem considerat que el sector empresarial 
que cobrirem amb coure seran les petites i mitjanes empreses. 
 
Creiem més adient la utilització de VDSL mitjançant la instal·lació de mini-
DSLAM’s seguint l’esquema de FTTN. En el següent gràfic es pot observar 
com VDSL proporciona amples de banda força elevats en distàncies curtes 
(aprofitant l’acostament de la FTTN), mentre que l’ADSL arriba a més llargues 
distàncies sacrificant l’ample de banda progressivament. 
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Fig.3.5 Comparativa entre VDSL i ADSL 
 
 

Com s’ha comentat anteriorment s’ha pensat en l’utilització de la tecnologia 
VDSL. Al gràfic podem observar el tràfic segons la distància. Si mirem el mapa 
de Castelldefels veiem que està força concentrat. Amb VDSL en distàncies de 
fins a 20km i sobretot en trams de fins a 5km obtenim un ample de banda molt 
millor que amb ADSL, que escolliríem si tinguéssim grans distàncies. 
 

3.2. Fase II :  Desplegament de fibra per l’accés residencial:     
FTTN (Fiber To The Neighbourhood). 

 
En aquesta fase estenem fibra des de l’anell d’edificis singulars, el nostre 
troncal, fins a nodes residencials que hem definit. Aquests nodes seran el pas 
entremig per poder fer arribar fibra òptica a tot Castelldefels. Sempre que ens 
ha estat possible, en la majoria dels casos, per facilitar el desplegament hem 
posat aquests nodes en edificis públics com ara escoles. 
 
La duració estimada d’aquesta fase és un any. 
 

3.2.1. Característiques de regulació de l’ús de la tecnologia 
 
Per a l’anell s’ha optat per utilitzar la tecnologia Gigabit Ethernet. 
 
En aquest apartat es vol esmentar que ens hem centrat en la normativa que 
regula l’ús d’aquesta tecnologia definida a ISO/IEC IS 11801 (cablejat genèric 
per a locals d’usuari) i EN 50173 (principis de disseny estàndard per a sistemes 
de cablejat estructurat de la UE). 
 
En aquesta segona fase arribem amb fibra fins al veïnat. 
 
Dels nodes de l’anell principal sortiran multimode que aproparan la fibra fins a 
casa del client, per aquest motiu s’anomena FTTN “fibra fins al veïnat”. En el 
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punt on deixem la fibra col·locarem un VDSL DSLAM i arribarem amb VDSL 
sobre coure fins a casa del client. D’aquesta forma, al apropar la fibra, el tram 
de coure que farem servir és més curt i podrem donar altres serveis que 
requereixen amples de banda més grans. Així anem llaurant una xarxa sòlida i 
duradora. 
 
Per tal de poder veure l’arquitectura final, millor explicar-la amb algunes 
il·lustracions: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3.6 Esquema geogràfic 

 
 

 
 

Fig.3.7 Esquema de la topologia de comunicacions 
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Per tal d’estalviar GBIC’s i no saturar els nodes residencials el que fem es 
col·locar un switch amb suficient backbone per tal de poder crear un anell de 
VDSL DSLAMs per si de cas hi ha més clients dels que ens pot proporcionar un 
sol mini VDSL DSLAM de 216 ports que ficarem, així podem anar creixent 
progressivament sense la necessitat de fer una inversió molt forta. L’esquema 
d’interconnexió doncs seria el següent: 
 

 
 

Fig.3.8 Esquema d’interconnexió Node residencial - VDSL DSLAM 
 
 

D’aquesta forma inicialment tindríem només un VDSL DSLAM i si superéssim 
els 216 usuaris que pot donar un mini DSLAM ficaríem un altre. 
 
 
 

3.3. Fase III :  Desplegament per arribar amb fibra òptica 
fins a les vivendes: FTTH (Fiber To The Home). 

 
Aquesta és la nostra fase final i com a resultat tindrem una xarxa amb fibra 
òptica que cobrirà pràcticament el 100% de la ciutat de Castelldefels. 
 
Voldríem remarcar que el canvi cap a fibra òptica es realitzarà de forma 
transparent a l’usuari, que podrà disposar dels serveis com fins a llavors, 
només que se li obrirà la porta als nous serveis que permet aquesta tecnologia. 
 
La duració estimada d’aquesta fase és un any. 
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3.3.1. Estimació de les connexions per barris 
 
 

 
 

Fig.3.9 Estimació de les connexions per barris 
 

 
Factor Penetració % 20 30 40 50 60 100
   Connexions 
Baixador 4,31 100 151 201 251 301 502
Bellamar 4,42 103 154 206 257 309 514
Les Botigues 1,37 32 48 64 80 96 159
Camí Ral 0,01 0 0 0 1 1 1
Can Bou 5,30 123 185 247 308 370 617
Can Roca 1,19 28 42 55 69 83 139
Els Canyars 3,69 86 129 172 215 258 430
El Castell-Poble Vell 21,34 497 745 994 1242 1490 2484
Centre 18,29 426 639 852 1064 1277 2129
Granvia Mar 1,78 41 62 83 104 124 207
Lluminetes 4,37 102 153 203 254 305 509
Mar-i-Sol 1,30 30 45 61 76 91 151
Montmar 8,29 193 289 386 482 579 965
Muntanyeta 6,54 152 228 305 381 457 761
La Pineda 5,86 136 205 273 341 409 682
El Poal 3,82 89 133 178 222 267 445
Vista Alegre 8,08 188 282 376 470 564 941
Zona Universitària 0,04 1 1 2 2 3 5
TOTAL 100,00 2328 3492 4656 5820 6984 11640

 
Taula 3.1 Estimació del número de connexions per barris segons la penetració 
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A la gràfica anterior tenim el mapa de Castelldefels dividit per barris. Intentarem 
fer un estudi més real observant la densitat de població en aquests barris que 
és la dada més fiable que hem pogut obtenir i així farem una aproximació de 
les probables connexions en cada barri. 
 

3.3.2. Descripció de les arquitectures comparades 
 
L’escenari escollit per fer aquest estudi comparatiu és el barri del Baixador i el 
factor de penetració estudiat és el del 50% 
 

3.3.2.1. Arquitectura # 1: punt a punt utilitzant dues fibres. 
 
Com podem veure en la següent figura, utilitzem dues fibres per a cada 
connexió, una pel tràfic de pujada i altra pel de baixada. D’aquesta manera es 
proporciona a cada usuari la totalitat del ample de banda de la xarxa per a cada 
sentit de la transmissió: 
 
 

 
 

Fig.3.10 Enllaç punt a punt utilitzant dues fibres 
 
 
Dades de la xarxa importants per l’anàlisi: 
 

1. Tècniques de transmissió i multiplexació:  
Un làser VCSEL en 1310nm, modulat directament a 100Mbps, genera el 
senyal del tràfic de baixada. Aquest senyal viatja a través de la fibra del 
downlink tot el camí fins la ONU on es fotodetectada. El senyal del tràfic 
de pujada s’emet per altre làser VCSEL en 1310 ubicat a l’ONU i 
modulat per igual a 100Mbps. Aquest senayl viatja el mateix camí fins a 
l’OLT però per la fibra del uplink. 
 

2. Desplegament de Fibra:  
Des de la CO surten 16 cables de 32 fibres òptiques cadascun (16*32 = 
512 fibres). Després cada cable es separa en 4 cables de 8 fibres 
cadascun (xarxa de distribució) per a que finalment 2 cables amb una 
sola fibra arribin fins a cada llar.  
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3. Número de components i Ample de Banda garantit: 
 

Possibles connexions   251
Llars amb capacitat de connexió 512/2 256
Quantitat de làsers-receptors en la CO  256
Quantitat de cables de 32 fibres (sub-feeder)  16
Quantitat de cables de 8 fibres (distribució) 16*4 64
Ample de banda mínim garantit a cada llar (Mbps)  100

 
Taula 3.2 Components i BW enllaç P2P (2 f.o.) 

 
 

3.3.2.2. Arquitectura # 2: punt a punt a través d’una sola fibra. 
 
Aquesta també és una arquitectura punt a punt, però a diferència de l’anterior 
utilitza una sola fibra entre la OLT i la ONU. Utilitza diferents longituds d’ona pel 
tràfic de pujada i de baixada per evitar els efectes del Rayleigh Backscattering. 
El seu esquema es mostra a continuació: 
 

 
 

Fig.3.11 Enllaç punt a punt utilitzant una sola fibra 
 
 
Dades de la xarxa importants per l’anàlisi: 
 

1. Tècniques de transmissió i multiplexació:  
Un làser en 1550nm, modulat a una velocitat de 100Mbps, genera el 
senyal de baixada en l’OLT. Abans de sortir de l’OLT el senyal passa per 
un circulador que l’acobla a la fibra en direcció de l’ONU on passa a 
través d’altre circulador que la dirigeix al receptor, on es fotodetectada. 
El senyal de pujada es generat per un LED a 1350nm modulat a la 
mateixa velocitat que el senyal de baixada, i continua el mateix camí que 
aquest fins arribar a l’OLT on el circulador el dirigeix fins al fotodetector. 

 
2. Desplegament de Fibra:  

Des de la CO emergeixen 8 cables amb 32 fibres cadascun (8*32 = 
256). Després cadascun d’aquests cables es separa en 4 cables de 8 
fibres cadascun (xarxa de distribució) per aconseguir al final, a les 
premisses de l’usuari, que arribi un cable amb una sola fibra. 
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3. Número de components i Ample de Banda garantit: 
 

Possibles connexions    251
Llars amb capacitat de connexió   256
Quantitat de làsers-receptors en la CO   256
Quantitat de cables de 32 fibres (sub-feeder)   8
Quantitat de cables de 8 fibres (distribució) 8*4 32
Quantitat de circuladors    512
Ample de banda mínim garantit a cada llar (Mbps)   100

 
Taula 3.3 Components i BW enllaç P2P (1 f.o.) 

 
 

3.3.2.3. Arquitectura # 3: PS TDM PON clàssica. 
 
Aquesta és una arquitectura punt a multipunt TDM PON a través d’una sola 
fibra, en la que totes les ONUs reben el mateix senyal òptic, els usuaris es 
multiplexen en temps. L’esquema es mostra a continuació: 
 

 
 

Fig.3.12 Enllaç punt a multipunt TDM PON utilitzant una sola fibra 
 
 
Dades de la xarxa importants per l’anàlisi: 
 

1. Tècniques de transmissió i multiplexació:  
Un làser en 1480nm es modulat externament a 2.5Gbps per generar el 
tràfic de baixada. Abans de sortir de la OLT passa per un circulador que 
l’acobla a la fibra en direcció a l’ONU. A l’outside plant el senyal es dividit 
en 32 parts iguals per un splitter passiu. Abans d’arribar al receptor, 
l’ONU, el senyal passa per altre circulador que és el que permet la 
transmissió per la mateixa fibra. Totes les ONUs reben el mateix senyal 
però només accepten els paquets en la finestra temporal acceptada. El 
senyal de pujada el genera un LED en l’ONU modulat a la mateixa 
velocitat que el tràfic de baixada però en 1310nm. 
 

2. Desplegament de Fibra:  
De la CO emergeix 1 cable de 8 fibres. Aquest arriba a un splitter passiu 
1x32 (8*32 = 256) ubicat a l’illa del grup de llars al que presta servei. 
L’splitter produeix una atenuació de 15dB en el senyal. 
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3. Número de components i Ample de Banda garantit: 
 

Possibles connexions    251
Llars amb capacitat de connexió   256
Quantitat de làsers-receptors en la CO   8
Quantitat de cables de 8 fibres (sub-feeder)   1
Quantitat de cables amb una fibra (distribució) 8*1 8
Quantitat d'splitters 1x32    8
Ample de banda mínim garantit a cada llar (Mbps) 2,5Gbps*8/256 78

 
Taula 3.4 Components i BW enllaç punt a multipunt TDM PON (1 f.o.) 

 

3.3.3. Càlcul del cablejat 
 
L’anàlisi de les xarxes de feeder i de distribució no és tan directe com el d’altres 
parts de la xarxa. Això es degut a que les longituds de cablejat fins a les 
premisses de cada usuari és diferent l’una d’altra, òbviament perquè dos ONUs 
no es troben al mateix lloc. A més partim de que no sabem on es trobaran les 
ONUs dels possibles connectats. 
 
Continuem amb el mateix escenari que a l’apartat anterior, el barri del baixador: 
 

 
 

Fig.3.13 Cablejat barri del Baixador 
 
 
A la gràfica podem observar en color violeta el cable sub-feeder provinent  de 
l’anell principal, que és de 2.3Km. En aquest cas el node que ens correspon de 
l’anell principal és Renfe, que és precisament la nostra OLT, amb això volem dir 
que en l’estudi d’aquest escenari el cable feeder no intervé. En vermell tenim el 
node residencial que l’hem situat al baixador de Renfe. En blau tenim el cable 
de distribució que arriba a totes les llars del barri, i necessitaríem 8.7Km. 
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En aquesta zona tenim una població de 2533 persones [A.2.]. Amb una mitja de 
3 persones per llar tenim 845 llars que poden tenir possibilitats de connectar-
se. D’altra banda tenim que l’àrea del Baixador és de 366.682 2m  
 
Amb les dades anteriors podem calcular una longitud promig de cable per 
usuari, en aquest cas pel cable sub-feeder i de distribució. 
 

• Sub-feeder llarm
llars

m /72.2
845
2300

=  

 

• Distribució llarm
llars

m /29.10
845
8700

=  

 

3.3.4. Dimensionament de FTTH 
 
De la comparativa anterior podem observar que l’arquitectura punt a multipunt 
TDM PON ens satisfà les nostres necessitats d’ample de banda amb menys 
material, això es reflexa clarament en els costos, tal i com es veurà en el capítol 
econòmic. Per tant ha estat la nostra elecció per a l’elaboració d’aquest 
document. 
 
L’esquema que quedarà en cada node serà el següent: 
 

 
 

Fig.3.14 Esquema geogràfic 
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Fig.3.15 Esquema de la topologia de comunicacions 

 
En aquesta fase es substituiran els VDSL DSLAMs instal·lats en la fase anterior 
i es col·locaran GPONs Ethernet de 32 usuaris cadascun fins a tenir suficients 
per al final de la fase arribar a cobrir les zones. 
 
Cada usuari rebrà una sola fibra que utilitzarà pel tràfic uplink (ascendent) i pel 
tràfic downlink (descendent). S’utilitzen métodes de multiplexació. L’aparell que 
a l’esquema veiem com a GPON és un aparell que s’encarrega de multiplexar 
el conjunt de senyals de tots els usuaris, pràcticament és com un conjunt de 
miralls que el converteixen en un multiplexor. 
 
El fet que utilitzem fibra monomode pel tram d’accés és degut a que volem 
disposar d’una bona escalabilitat futura i poder gaudir d’aquesta forma 
d’enllaços Gigabit en el client residencial quan l’electrònica ho permeti. No 
obstant això hem de ser conscients que tindrem un cost més elevat que si ho 
féssim amb fibra multimode, però el nostre objectiu en aquest projecte és mirar 
cap al futur. 
 
Així tindrem una estructura des del GPON fins al dispositiu PON de l’usuari 
com la següent: 
 
 
 
 

 
Fig.3.16 Estructura OLT – terminador PON 

 
 
Als equips terminals de casa de l’usuari haurem d’instal·lar un terminador de 
PON que proporcionarà POTS am VoIP, Ethernet i els serveis que donarem. 
 
Les fusions només les realitzarem als trams de derivació que tenim a les 
arquetes dels carrers (per assegurar-nos la fiabilitat de l’enllaç), encara que a 
les caixes murals es realitzaran empiulaments mecànics (també s’ha estudiat 
que en comptes de realitzar empiulaments mecànics es podrien utilitzar 
connectors que facilitin l’alta d’un client, però en un principi el cost és massa 
elevat pel nostre projecte). El connexionat a l’ONU serà mecànic. 
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CAPÍTOL 4. Serveis 
 
Es planteja una xarxa de Telecomunicacions que cobreixi les necessitats i 
ofereixi uns serveis de qualitat a tot el municipi. 
 
En aquest apartat analitzarem tots els serveis que proporcionarem. 

 
 

Fig.4.1 Serveis dels usuaris d’una xarxa de fibra òptica 
 

4.1. Tràfic 

 
 

Fig.4.2 Quotes de mercat per tràfic dels serveis d’interconnexió 
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L’aparició d’Internet entre d’altres aplicacions que requereixen el funcionament 
en temps real han disparat la tasa de bits que requereix l’usuari en el seu 
accés. D’acord amb aquesta demanda, els components i arquitectures de xarxa 
han evolucionat des de senzills enllaços punt a punt fins a xarxes bastant més 
complicades. 
 
En l’actualitat, el domicili de l’usuari rep diferents tipus de serveis: telefonia 
bàsica sobre la línia telefònica, difusió de vídeo sobre la xarxa de cable, serveis 
de dades per l’accés a Internet... Avui en dia es realitzen grans esforços pel 
desenvolupament de xarxes d’accés de gran capacitat que puguin suportar 
vàries formes de vídeo, com el vídeo sota demanda o la televisió d’alta 
definició. El tele-ensenyament  i la videoconferència, entre d’altres, provoquen 
l’increment de la demanda d’ample de banda. [Capmany06]. 
 

Servei Tipus BW  Descendent BW  Ascendent 
Telefonia (POTS) Commutat 64 Kb/s 64 Kb/s 
ISDN (RDSI) Commutat 144 Kb/s 144 Kb/s 
Difusió de vídeo Difusió 2-6 Mb/s 0 
Vídeo interactiu Commutat 6 Mb/s Petit 
Accés Internet Commutat 2-4 Mb/s Inicialment petit 
Videoconferència Commutat 6 Mb/s 6 Mb/s 

Serveis a empreses Commutat 1.5 Mb/s – 10 Gb/s 1.5 Mb/s – 10 
Gb/s 

 
Taula 4.1 Requeriments d’ample de banda de serveis suportats per una xarxa 

d’accés actual  
 

 
Taula 4.2 Càlcul del tràfic  

Servei 
BW 

descendent 
(Mb/s) 

BW 
ascendent 

(Mb/s) 
Nº Canals 

descendent
Nº Canals 
ascendent 

BW 
descendent 

(Mb/s) 

BW 
ascendent 

(Mb/s) 
Telefonia (POTS) 0,064 0,064 3 3 0,192 0,192
ISDN (RDSI) 0,144 0,144 3 3 0,432 0,432
Difusió de vídeo 6 0 30 0 * *
Vídeo interactiu 6 1 1 1 6 1
Accés Internet 4 4 1 1 4 4
Videoconferència 6 6 1 1 6 6
Serveis a 
empreses 10 10 1 1 10 10
Total usuari 
menys difusió    26,6 21,6
Usuaris PON 32 852,0 692,0
Usuaris a 
Castelldefels 11640     
          309903 251703
*difusió vídeo Broadcast 180 0
TRÀFIC TOTAL         310083 251703
índex simultaneitat 10% 31008 25170
Surt al troncal 80% 24807 20136
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Un punt imprescindible és el càlcul de capacitats per al que l’enllaç ha d’ésser 
dimensionat. Cal remarcar que la capacitat serà la més gran dels dos possibles 
sentits perquè es tracta d’un enllaç simètric i, per tant, el que es suporti en un 
sentit també es suportarà en l’altre. 
 
A la taula anterior es pot observar la capacitat requerida per a cada servei, i es 
calcula el tràfic descendent i ascendent per usuari. La capacitat necessària per 
a la difusió de vídeo no es calcula per a cada usuari, ja que és broadcast. Des 
de la seu central a Barcelona s’enviaran 30 canals fins a Castelldefels a través 
de l’enllaç de fibra òptica (suposaran 180 Mbps del total del tràfic de l’enllaç). 
Aquests estaran a la disposició de qualsevol usuari. 
 
Un cop calculat el tràfic total hem d’aplicar l’índex de simultaneïtat, que es troba 
entre el 5% i el 15%, escollim el 10%. Ja que el càlcul total obtingut fins ara 
seria en el cas irreal de que tothom utilitzés la seva capacitat màxima en el 
mateix moment. I d’aquest valor hem d’apreciar de que només el 80% sortirà al 
troncal, el 20% restant serà tràfic local. 
 
Per abastir d’aquesta capacitat el nostre enllaç tenim diferents opcions. Podem 
utilitzar 3 enllaços de 10Gbps Castelldefels – Barcelona (6 fibres òptiques) o 
podem utilitzar 3 longituds d’ona amb WDM. 
 
A part d’oferir el nombre de canals mencionat anteriorment, es subministrarà el 
servei de Video on Demand (VoD), que consisteix en l’existència d’una 
col·lecció de continguts (pel·lícules, sèries o documentals) que l’usuari podrà 
contractar i visionar quan ho desitgi. Aquest servei requereix connexions 
unicast perquè un determinat número d’usuaris pot accedir o no a uns recursos 
determinats en diferents moments. Així doncs, no tindria sentit tenir aquest 
repositori a Barcelona, ja que el dimensionament d’ample de banda de l’enllaç 
seria inadequat, el tindríem a Castelldefels. 
 

4.2. Serveis destinats a edificis singulars 
 
Donat que cada edifici singular presenta característiques diferents, hem 
d’adequar el dimensionat d’ample de banda per a que s’adapti als serveis 
requerits a cadascun. Els serveis contemplats són dades, veu (VoIP) i vídeo en 
alguns casos. 
 
Els serveis que seran comuns a cada node o edifici singular seran el de dades i 
veu. El servei de vídeo anirà principalment destinat a centres que precisin del 
servei de videoconferència com la Universitat. Hem considerat aquest centre 
donat a la gran quantitat d’aplicacions del servei de videoconferència: 
presentacions a distància, recerques a distància, intercanvi de coneixements, 
etc. 
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4.3. Serveis destinats a usuaris residencials i empreses 
 
Els serveis que conformen l’esmenta’t triple play, i més concretament VoIP i 
IPTV, requereixen d’una petita introducció ja que són relativament novedosos i 
precisen de modificacions en l’esquema d’equipaments de la xarxa.  
 

4.3.1. IPTV 
 
El servei IP vídeo, visionat a través de STBs (Set Top Box) i ordinadors està 
estenent-se per a ser una part majoritària de l’entreteniment domèstic segons 
fonts del Multimedia Research Group (MRG). 
 
 

 
 

Fig.4.3 Previsió de subscripcions a IPTV 
 
 

El servei IPTV provoca una veritable revolució en l’actual concepte de televisió 
al oferir a l’espectador el poder de la interactivitat. La convergència de les 
tecnologies de vídeo, Internet i l’intercanvi de dades multimèdia, bàsicament el 
transformaran de receptor passiu a agent. 

 
IPTV suposa la utilització d’una codificació per a poder transmetre el senyal de 
vídeo i ajustar-se a amples de banda determinats per a garantir-ne una bona 
qualitat d’imatge i so. 
 
A continuació presentem una comparativa de les codificacions més 
representatives d’IPTV on es pot observar l’abast i els requeriments d’ample de 
banda per a cadascuna d’elles: 
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Fig.4.4 Abast i requeriments BW de les codificacions d’IPTV 
 
 
Com veiem, l’estàndard més interessant és el H.264/MPEG-4 AVC, ja sigui 
perquè atansa el servei fins a punts més llunyans de la central, com pels 
mínims requeriments d’ample de banda (fregant 1Mbps). Actualment, però, la 
majoria d’operadors que donen IPTV ho fan mitjançant l’estàndard MPEG-2 
que oscil·la entre els 2 i els 5Mbps. 
 
La nostra idea és optimitzar les compatibilitats per funcionar, en un futur, amb 
MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC).  
 

4.3.2. Set Top Box (STB) 

El Set Top Box és un dispositiu encarregat de rebre un senyal digital, 
comprovar que tinguem permís per veure aquest senyal, demodular-lo i enviar-
lo al televisor.  

Degut a que la gran majoria de televisors en Espanta i al món són analògics, 
podem observar ràpidament la importància d’aquest dispositiu, bàsic per poder 
gaudir dels serveis de televisió digital fins que tinguem al mercat televisors 
digitals a un preu assequible.  

Actualment un STB pot oferir molts serveis. Des d’utilitzar-lo com a gravador si 
té incorporat disc dur, fer consultes meteorològiques, fer la reserva d’una visita 
al metge, fins a fer compres si disposen d’interactivitat. 
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4.3.3. VoIP 
 
Veu sobre IP és un grup de recursos que fan possible que el senyal de veu 
viatgi a través d’Internet utilitzant un protocol IP (Internet Protocol). Això 
significa que s’envia el senyal de veu en forma digital, en paquets, en comptes 
de fer-ho a través de circuits utilitzables només per companyies telefòniques 
convencionals o PSTN (Xarxa Pública Telefònica Commutada). 
 
El principal avantatge és evitar els alts càrrecs de telefonia (principalment a 
llarga distància) que són usuals en les companyies de PSTN. Alguns estalvis 
estan directament relacionats amb el fet que s’utilitza una mateixa xarxa per 
portar veu i dades. A més del fet de disposar fàcilment del servei de 
videoconferència. 
 

4.3.4. Serveis de dades 
 
L’accés a Internet de les xarxes d’ordinadors, les xarxes corporatives per a tele-
treball o les mateixes xarxes dels proveïdors de serveis poden supervisar i tele-
controlar una instal·lació domòtica, tot això demana grans amples de banda. La 
descàrrega de vídeos o programes cada cop més voluminosos, degut a una 
creixent complexitat dels sistemes operatius que es fan més manejables per a 
l’usuari, es veuria reduïda en el temps fent gairebé transparent per a nosaltres 
aquest increment de tamany. 
 

4.3.5. Requeriments 

4.3.5.1. IPTV 
 
Per a poder gaudir de la IPTV és necessari un descodificador. A diferència dels 
descodificadors convencionals de satèl·lit o cable que seleccionen el canal 
desitjat per l’usuari degut a que es difonen tots a la vegada, la IPTV difon els 
canals un a un (unicast). D’aquesta manera, quan l’usuari desitja veure un 
canal i el selecciona a través del comandament a distància, el descodificador el 
sol·licita a la central i el rep. Generalment aquest descodificador està 
implementat en el que s’anomena set top box, que conté un software 
especialitzat que permet el visionat de l contingut web i la compra de continguts 
de video on demand.  
 
Les característiques de l’IPTV també el fan apte pel seu visionat des 
d’ordinadors personals. 
 
El descodificador havia de complir tot un seguit de paràmetres com són el 
suport de múltiples còdecs de vídeo, especialment per l’MPEG-2 (amb que es 
rebria el senyal) i MPEG-4 (per a futures implementacions), admetre la 
funcionalitat de VoD i d’altres serveis com accés a Internet a través de la 
televisió. 
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4.3.5.2. VoIP 
 
La inclusió del servei de VoIP implica canvis a la central telefònica o a la part 
del client afegint nous equipaments.  
 
En el primer cas comptem que el multiplexor digital d’accés a la línia d’abonat 
(DSLAM) té ports amb capacitat d’adaptar el tràfic de VoIP al provinent de 
PSTN i bisbessa. En el segon, en el cas que el nostre DSLAM no tingui 
aquesta funcionalitat o bé tingui tots els ports ocupats, inclourem un VoIP 
gateway a l’equipament dels usuaris. Però aquesta última opció no pretén 
ésser la principal, donat que presenta un cost molt elevat. 
 
En el cas de les empreses, optarem per incloure el VoIP gateway a la seva seu, 
ja que normalment tenen més d’una línia, i, d’aquesta manera, concentrem tot 
el tràfic en un sol port del DSLAM. 
 
La fibra òptica faria possible l’ús de centraletes amb multitud de trucades IP 
simultànies, cosa que no poden oferir avui en dia els proveïdors de serveis, ni 
les companyies de telecomunicacions amb els actuals circuits de banda ampla. 
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CAPÍTOL 5. Característiques dels equipaments 
 

5.1. Components de la nostra xarxa PON 
 

• Fibra òptica 
• Splitters / Acopladors 
• Empiulaments 
• Connectors 
• Producte de connectivitat: armaris, caixes d’empiulament, safates 

d’empiulament, cabines exteriors... 
 
 

 
 

Fig.5.1 Esquema xarxa  PON  
 
 

  
Fig.5.2 Equip actiu capçalera 

 
 

  
Fig.5.3 Armari repartidor  

 
 

Equip Actiu: 
 
Gestiona el tràfic de la zarza provinent 
de Barcelona per poder fer-lo arribar al 
client 

Armari Repartidor 
(Optical Distribution Frames): 
 
Uneix l’equip amb la fibra dedicada del 
cable de planta extern (OSP) de 
manera flexible 
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Fig.5.4 Esquema xarxa  PON  
 
 

 
 

Fig.5.5 Node remot actiu 
 
 

  
Fig.5.6 Node remot passiu 

 
 

 
 

Fig.5.7 Esquema xarxa  PON  
 
 
 

  
 

Fig.5.8 Armari (Cabinet)  

Node Remot Actiu (VDSL & FTTC): 
 
Té 3 compartiments: control del equip i 
climatització, alimentació i connectivitat 
passiva 

Node Remot Passiu (FTTH): 
 
Té un compartiment únic on trobem els splitters 
i els patch panels. 
Les dimensions són més reduïdes 

Node Final: 
 
Fa referència a l’últim node que trobem 
abans d’arribar a l’ONU 
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Fig.5.9 Armari en una instal·lació aèria 

 

 
Fig.5.10 Esquema xarxa  PON  

 
 

 
 

Fig.5.11 ONU en accés amb tècnica FTTB 
 

5.2. Fibra òptica 
 
Una fibra és essencialment un filament de vidre que actua com a una guia 
d’ona. Aquesta és un mitjà físic o camí que permet la propagació d’ones 
electromagnètiques, com la llum . Degut al fenomen físic de reflexió total 
interna, la llum pot propagar-se a través de tota la longitud de la fibra amb 
poques pèrdues. 
 

5.2.1. Transmissió òptica en una fibra 
 
Depenent de la velocitat amb la que es propaga la llum en un medi o material, 
se li assigna un índex de Refracció “n”, nombre deduït de dividir la velocitat de 
la llum en el buit entre la velocitat de la llum en aquest medi. Els efectes de 
reflexió (la llum rebota en el canvi de medi, com la llum reflexada als cristalls) i 
refracció (la llum, a més de canviar el mòdul de la seva velocitat, canvia la 
direcció de propagació) que es donen en la frontera entre els dos medis 
depenen dels seus Índex de Refracció. 

Pot estar a la superfície com en la imatge 
anterior, pot ser aeri com en aquesta 
imatge o soterrat, en una arqueta mateix. 
 

Customer Node: 
 
Terminació del drop cable. 
Conversió del senyal òptic a elèctric per a la 
seva distribució per coure
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Donats dos medis amb índex n i n’, si el feix de llum incideix amb un angle 
major que un cert angle límit el feix sempre es reflexarà a la superfície de 
separació entre els dos medis. D’aquesta manera es pot guiar la llum de forma 
controlada. Així aconseguim tenir un material envoltant amb índex n i un 
material interior amb índex n’. Obtenim un cable amb materials molt més 
econòmics que els convencionals de coure en telefonia, més lleugers i més 
fins, poden anar molts més cables en l’espai que ocupava un sol cable de 
coure. 
 
Els circuits de fibra òptica són filaments de vidre (compostos de cristalls 
naturals) o plàstic (cristalls artificials), de l’espessor d’un cabell (entre 10 i 300 
microns). Porten missatges en forma de feixos de llum que passen a través 
d’ells sense interrupció. 
 
El principi en que es basa la transmissió de llum per la fibra és la reflexió 
interna total; la llum que viatja pel centre o nucli de la fibra incideix sobre la 
superfície externa amb un angle major que l’angle crític, de forma que tota la 
llum es reflexa sense pèrdues cap a l’interior de la fibra. Així, la llum pot 
transmetre’s a llarga distància reflexant-se milers de cops. Per evitar pèrdues 
per dispersió de llum degudes a impureses de la superfície de la fibra, el nucli 
de la fibra òptica està cobert per una capa de vidre amb índex de refracció molt 
menor; les reflexions es produeixen a la superfície que separa la fibra de vidre 
del recobriment. [Borella97] 
 

5.2.2. Avantatges i Inconvenients 
 
A més del gran volum d’informació que poden transmetre les fibres òptiques, la 
seva acceptació es deu a d’altres factors. Les fibres són immunes al soroll i a 
les interferències. No posseeixen senyals elèctrics, cosa que les fa ideals per 
incorporar-se en cables sense cap component addicional i utilitzar-se en 
condicions perilloses d’alta tensió. El pes del cable de fibres òptiques és molt 
inferior al dels cables metàl·lics, presenta dimensions més reduïdes que els 
medis preexistents i posseeix un gran ample de banda, incrementant la 
capacitat de transmissió i reduint el cost per canal. D’una banda, la matèria 
prima per fabricar-la és abundant a la natura, i la fibra és compatible amb la 
tecnologia digital. D’altra banda, degut a l’atenuació de la llum al llarg de la 
fibra, cada certa distància s’ha de col·locar un repetidor, és a dir, un dispositiu 
que rebi els polsos de llum, els converteixi en elèctrics, els amplifiqui i els torni 
a convertir novament en polsos lluminosos per injectar-los en el següent tram 
de fibra. Al sistema del cables de coure es requereixen repetidors cada dos 
quilòmetres, amb els sistema de la fibra òptica es poden instal·lar trams de cent 
quilòmetres. 
 
Però no tot són avantatges, es requereix un sistema de xarxes ben distribuït i el 
cost inicial d’aquesta és elevat. La instal·lació de connectors i les tècniques 
d’empiulament són complexes, requereixen aparells cars i personal molt 
qualificat. A més, un cop instal·lada, la fibra és fràgil, pot ser danyada i 
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necessita un manteniment. Repara un cable de fibra òptica és més laboriós que 
reparar un de coure. 
 

5.2.3. Fibra monomode i fibra multimode 
 
Un mode en una fibra és una manera, de les múltiples possibles, en que una 
ona es por propagar a través de la fibra. Encara que el fenomen de reflexió 
total intern es doni per a qualsevol angle d’incidència, no per a qualsevol angle 
aconseguirem que la llum es propagui, ja que pot ser que el raig incident 
interfereixi amb el raig reflexat ocasionant l’anul·lació. Els angles pels quals les 
ones es propaguen corresponen als modes de la fibra. 
 
Si més d’un mode es pot propagar per la fibra tenim una fibra multimode. 
Tenen un diàmetre de nucli més gran que les monomode, això fa que la 
injecció de llum fins a la fibra amb poques pèrdues resulti més fàcil i es pugui 
fer amb transmissors òptics relativament menys costosos, com ara els LEDs 
(Light Emitting Diodes). Però la propagació de més d’un mode dóna lloc a la 
dispersió intermodal. Aquest efecte, del que parlarem més endavant, ocasiona 
que diferents rajos de llum de la mateixa font arriben al seu destí en diferents 
instants de temps, fent que el receptor rebi un pols eixamplat en el temps. 
Aquesta dispersió augmentarà amb la distància i limitarà el bit-rate del senyal a 
transmetre. 
 
Si disminuïm el nucli de la fibra fins al punt que només sigui possible capturar 
un mode, tenim una fibra monomode. 
 

 
 

Fig.5.12 Típic diàmetre externs i diàmetres del nucli per a dos fibres 
comuns multimode i una fibra de mode simple 

5.2.4. Atenuació en la fibra òptica 
 
La fibra òptica posseeix nombroses característiques que la fan un excel·lent 
mitjà de transmissió per a xarxes d’alta velocitat. Una d’aquestes 
característiques és el seu baix nivell d’atenuació.  
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Fig.5.13 Atenuació de la fibra en funció de la longitud d’ona de la llum 
 
 

La zona centrada en 1300nm és la que anomenem segona finestra de 
transmissió. Té una amplitud de 200nm, ample de banda de 25THz, on 
l’atenuació és menor a 0.5dB per quilòmetre. 
 
La zona centrada en 1550nm és coneguda com a tercera finestra de 
transmissió. El seu tamany és semblant a la segona finestra però té una 
atenuació menor, de 0.2dB per quilòmetre. 
 
El pic de pèrdues que es veu entre aquestes dues zones (voltant els 1400nm) 
es deu a les impureses de la fibra d’ions OH¯. 
 
L’atenuació en una fibra òptica implica una reducció en la potència del senyal a 
mesura que es propaga certa distància. Per a que es pugui detectar 
correctament el senyal al receptor, ens hem d’assegurar que la potència òptica 
que arriba sigui sempre major que la sensibilitat del receptor.  
 
La raó més dominant de les pèrdues en una fibra és el Rayleigh scattering, 
desviació de la llum quan viatja a través de la fibra. Aquesta desviació es 
produeix per partícules (impureses) presents a la fibra. A més, aquest efecte 
ocasiona que les reflexions de la llum es desviïn de la trajectòria que prediu la 
llei de reflexió. [España05] 
 

5.2.5. Dispersió en la fibra 
 
La dispersió és l’eixamplament de la duració d’un pols a mesura que aquest 
viatja a través d’una fibra. A mesura que el pols s’expandeix en l’eix temporal, 
pot fer-se tan ample que arribi a interferir amb polsos veïns (bits), creant 
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interferència intersimbòlica. Com a conseqüència, la dispersió limita el bit-rate 
màxim de transmissió en una fibra òptica i per tant, les prestacions del sistema. 
 
Una forma de dispersió és la dispersió intermodal, que és causada quan 
múltiples modes del mateix senyal es propaguen a diferents velocitats a través 
d’una fibra multimode. La fibra monomode és immune a aquesta dispersió. 
 
Altra forma de dispersió és la dispersió cromàtica. Aquesta és deguda al fet  
que l’índex de refracció d’un material depèn de la longitud d’ona del feix de llum 
que l’atravesa, i si el senyal transmès consisteix en més d’una longitud d’ona, 
algunes es propagaran més ràpid que d’altres. 
 
Per últim tenim la dispersió de modes de polarització(PMD) que va començar a 
afectar els sistemes quan el bit-rate arribà a cotes de Gbits/seg. Es produeix 
quan dos modes de polarització d’un feix de llum, que en condicions normals 
haurien de viatjar a la mateixa velocitat, viatgen a diferents degut a 
imperfeccions i asimetries en la fibra, provocant eixamplaments aleatoris en el 
pols i arribant un abans que l’altre. El receptor no sabrà si és un senyal únic o 
dos diferents. [Powers93] 
 

5.2.6. Tipus de cables monomode  
 

• P-UDIC-NFO (Subterrani dielèctric) 
Fibra de 2 a 288 fils ideal per instal·lacions en 
conductes amb la tècnica de l’aigua o bufat. 
Element central dielèctric. Tubs folgats. Fibres 
òptiques. Elements absorbents de la humitat. Coberta 
exterior de polietilè. 

Fig.5.14 Cable f.o. P-UDIC-NFO 
 
 

• PSP-UADB-NFO    (Subterrani armat) 
Fibra òptica de 2 a 288 fils. Adequada per instal·lar-se 
directament soterrada i en zones amb gran presència 
de rosegadors.  
L’armat i la doble coberta proporcionen al cable 
ampla resistència a l’aixafament i gran protecció 
contra els rosegadors. 

Fig.5.15 Cable f.o. PSP-UADB-NFO 
 
 

• PGP-UDRR-NFO (Subterrani armat dielèctric) 
Fibra òptica de 2 a 288 fils. Adequada per instal·lar-se 
en canalitzacions en zones amb alt risc de tempestes 
i presència de rosegadors. 

 
Fig.5.16 Cable f.o. PGP-UDRR-NFO 
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• KP-ASSP-NFO (Aeri) 
Fibra òptica de 2 a 144 fils. Cable dissenyat per a 
instal·lacions aèries entre pals de fusta o ciment en 
debades de fins a 125 metres.  
 
 

Fig.5.17 Cable f.o. KP-ASSP-NFO 
 
 

• PKP-ADSS-NFO (Aeri) 
Fibra òptica de 2 a 144 fils. Cable dissenyat per a 
instal·lacions en línies d’alta tensió. Aquest disseny no 
conté cap element metàl·lic i la seva coberta està 
protegida contra l’efecte “tracking” fent a quest cable 
molt adequat per a la seva instal·lació en línies de mitja 
i alta tensió. 

Fig.5.18 Cable f.o. PKP-ADSS-NFO 
 
 

• PSP-ALSR-NFO (Aeri) 
Fibra òptica de 2 a 144 fils. Aquests cables són 
propiciats per instal·lar-se adossats a un cable d’acer 
en instal·lacions aèries en debades curtes i en zones 
amb baix risc de tempestes. És molt adequat per a 
instal·lacions combinades en rases i aèries ja que 
presenta bona resistència als rosegadors. 

 
Fig.5.19 Cable f.o. PSP-ALSR-NFO 

 
 

• PKP8-ASSF-NFO (Aeri) 
Fibra òptica autosuportada. Aquest cable està dotat 
d’una protecció contra els trets. S’instal·len fàcilment en 
pals de fusta o ciment fixant el suport metàl·lic 
directament al pal. És un disseny barat que a més 
presenta l’avantatge del baix cost dels accessoris de la 
seva instal·lació.  

Fig.5.20 Cable f.o. PKP8-ASSF-NFO 
 

• OPGW  (Aeri) 
Fibra òptica OPGW de 72 a 96 fils. El nucli de fibres 
òptiques s’allotja a l’interior d’un tub d’alumini extruït 
que proporciona tant protecció mecànica al nucli òptic 
com estanquitat davant la humitat o penetració d’aigua. 
Aquest tub d’alumini a més proporciona alta 
conductivitat elèctrica necessària per a la dissipació de 
les descàrregues atmosfèriques o curtcircuits 
accidentals. [DAGA07] 

 Fig.5.21 Cable OPGW 
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5.3. Splitter 
 
Un splitter és un dispositiu divisor 
òptic passiu que segons la 
direcció del feix de llum que rep, 
el divideix i el distribueix cap a 
múltiples fibres o el combina dins 
la mateixa fibra.  
 
 

Fig.5.22 Splitter òptic   

5.4. Empiulaments  
 
Els empiulaments són interconnexions permanents entre fibres. Els nuclis de 
les fibres a unir deuen estar perfectament alineats per a que no es produeixi 
cap pèrdua. [CIBER07] Dins dels empiulaments trobem: 
 

5.4.1. Empiulament mecànic 
 
És un tipus d’empiulament que aprofita la circumstància de la menor sensibilitat 
de les pèrdues per separació d’extrems en les fibres davant la desviació 
angular, per aquest motiu es tractarà de buscar les formes d’unió que 
garanteixin en la mesura de lo possible l’alineació d’eixos. 
 
Amb aquest objectiu s’han desenvolupat vàries solucions, de les que una és la 
ranura molla (springroowe): les dues seccions de fibra a empiular s’enfronten  
sobre la generatriu de dos cilindres tangents que constitueixen l’element 
d’alineació; el diàmetre dels cilindres tangents; el diàmetre dels cilindres és tal 
que la vora superior de la fibra està a major altura que el dels cilindres, això 
permet utilitzar un element elàstic per tancar el conjunt. 
 
Una solució més simple que l’anterior, encara que menys precisa, consisteix en 
introduir els extrems de la fibra a unir “després de la seva preparació” al interior 
d’un maniguet de vidre de baixa temperatura de fusió, del qual els extrems es 
col·lapsen per aplicació de calor. El conjunt es cobreix amb un cilindre funda de 
material elastòmer en el qual la generatriu va fixada a un cilindre d’acer de petit 
diàmetre i que donarà rigidesa al empiulament. [Rubio94] 
 

5.4.2. Empiulament per fusió 
 
Aquesta tècnica d’empiulament utilitza el mètode de fusió per arc elèctric que 
consisteix en augmentar la temperatura de la fibra fins al punt de fusió del 
sílice, així és possible unir ambdós extrems de la fibra de forma permanent. 
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Primer es preparen les dues fibres, és necessari netejar, amb alcohol 
isopropílic, qualsevol impuresa o residu remanent per després tallar els extrems 
mitjançant una talladora d’alta precisió. A continuació es neteja un altre cop 
amb alcohol i es col·loquen les dues fibres a la màquina empiuladora, si 
existeixen impureses, i per evitar la formació de bombolles, es realitza una 
descàrrega de baixa energia (pre-arc), després la màquina aproxima els 
extrems i procedeix a la seva alineació si fos necessari. Finalment es realitza 
l’arc elèctric per a la seva fusió, posterior a això, es prova l’atenuació i s’instal·la 
el mànec termocontraible per tornar les propietats mecàniques al segment 
intervingut. [NEUTRON07] 
 

    
Fig.5.23 Caixa d’empiulaments 

 
 
 
 
 
 
Fig.5.24 Màquina d’empiulaments de fibra òptica 
 

 

5.5. Connectors 
 
Molts tipus de connectors són utilitzats a les xarxes òptiques [DAGA07]: 
 

• ST 
El connector ST (Straight Tip) disposa d’un 
mecanisme de subjecció en forma de baioneta 
que fixa la connexió al donar un quart de volta, és 
disponible en versió multimode i monomode 

 
Fig.5.25 Connector ST 

 
• SC 

El connector SC (Subscription Channel) és d’encaix 
directe de tipus “Push Pull”. Elimina la necessitat de 
cargolar i descargolar connectors incrementant la 
densitat de ports en un mateix espai i reduint el temps 
de connexió. És disponible en versió multimode i 
monomode 

Fig.5.26 Connector SC 
• FC 
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El connector FC (Fiber Connector) és molt 
robust i s’utilitza normalment en 
telecomunicacions de llarga distància per 
aplicacions de veu. 
 

Fig.5.27 Connector FC 
 

• LC 
El connector LC (Lucent Connector) té un 
tamany petit per aplicacions d’alta densitat. 
Incorpora un únic mecanisme de tancat 
generant estabilitat en el sistema de 
muntatge de racks 

 
Fig.5.28 Connector LC 

 

5.6. Emissors de llum 
 
Aquests dispositius converteixen el senyal elèctric en un senyal corresponent 
de llum que pot ser injectat dins la fibra. Els emissors de llum són 
semiconductors d’estat sòlid que emeten espontàniament llum quan se’ls 
sotmet a un corrent elèctric. Deuen tenir una longitud d’ona apropiada (780nm, 
850nm, 1310nm, 1550nm o 1625nm per a fibres de vidre). Existeixen dos tipus: 
 

• LED 
La potència del LED és inferior a la del LÀSER. Tenen la propietat 
d’actuar com a detectors. Es solen utilitzar en les transmissions de fibra 
multimode perquè són més barats que els làser però tenen un rang 
massa petit. Hi ha dos tipus: 
 

1. Emissors de superfície: fets amb capes de material 
semiconductor que emeten llum en un arc de 180 graus. Tenen 
una baixa potència de sortida i són molt lents. 

2. Emissors de vorera: dissenyats per confinar llum a una trajectòria 
angosta. Poden proporcionar alts nivells de potència òptica i són 
més ràpids que els emissors de superfície. [DOSCH07] 

 
• LÀSER 

Requereix un conjunt de circuits de refrigeració donat el calor generat en 
el seu ús. És més car que el LED, però també millor. El seu 
funcionament consisteix en que el chip del diode làser emet llum en dues 
direccions, la llum des d’un extrem del chip es centrada dins la fibra 
subministrant una sortida útil, la llum del altre extrem cau en una gran 
àrea del fotodíode. Aquest fotodíode es muntat a una certa distància del 
chip làser i amb un angle determinat per reduir reflexos cap enrere dins 
la cavitat làser. Hi ha tres tipus: 
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1. Fabry-Perot (FP): té longituds d’ona discretes, menor umbral de 
corrent, alta eficiència d’inclinació, millor linealitat, major estabilitat 
sobre la temperatura, marge d’execució més gran, funciona com a 
detector, però és susceptible a reflexos. 

2. Retro alimentació distribuïda (DFB): té un alt rendiment, és 
monocromàtic, baix soroll, linealitat superior, tranquils i ràpids, 
però és més costós y té un ample espectral angost. 

3. Làser emissor de superfície de cavitat vertical (VCSEL): 
Combinen l’alta potència de sortida òptica del làser amb 
l’economia del LED emissor de superfície. Emet la seva llum en 
un pla vertical. Els reflectors Bragg amb capes de 120 miralls són 
utilitzats per formar els reflectors làser, que pel petit tamany  i alta 
eficiència dels miralls, per l’umbral del corrent que pot ser molt 
baix i perquè tenen inclinacions d’alta eficiència, els fan ideals per 
aplicacions que requereixen sèries de dispositius. Podríem dir que 
és fins i tot un làser barat que es pot fabricar fàcilment ja que 
utilitza components simples i barats. [DOSCH07] 

 
 

5.7. Circulador 
 
El circulador és un element passiu que té N ports, permet l’entrada d’un senyal 
òptic pel port i sortint pel port (i+1) fins N. Això permet que una sola fibra pugui 
transmetre en ambdues direccions. Característiques: alt aïllament, baixes 
pèrdues d’inserció i tamany compacte. 
 
 

 
 

Fig.5.29 Imatge d’un circulador i representació del seu funcionament 
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CAPÍTOL 6. Construcció 

6.1. Obra Civil 
 
Dins de la construcció de les xarxes de telecomunicacions, les despeses d’obra 
civil poden arribar a representar un 70% de les inversions. 
 

6.1.1. Canalització Existent 
 
La idea era tenir en compte i aprofitar les infraestructures existents per tal de 
minimitzar la despesa necessària pel desplegament, però ens trobem amb que 
no hi ha canalització existent aprofitable llevat de les zones de nova 
urbanització que posseeixen ICTs. La idea d’utilitzar el sistema de clavegueram 
també es va estudiar, però una ciutat com Castelldefels no té la xarxa de 
clavegueram que pot tenir una ciutat com Barcelona; a Castelldefels l’espai útil 
és l’espai necessari pel servei de clavegueram. 
 
L’ajuntament ens informa que existeix canalització en rasa des d’un pericó 
existent al costat de l’estació de RENFE fins a un altre pericó, que es va 
instal·lar nou en el moment de l’obra, situat a l’Avinguda 307 (a l’alçada de 
l’edifici de Telefònica). Aquesta canalització es va construir l’any 2005 per a la 
connexió de la central telefònica. En el nostre projecte podem plantejar-nos 
utilitzar-la ja que com anteriorment hem dit, els costos de l’obra civil són les 
majors despeses en aquests projectes. [ProTel05] A la següent figura en color 
vermell podem veure el tram existent: 
 

 
 

Fig.6.1 Canalització existent Telefònica  
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Ens consta que l’any 2005, també es van portar a terme unes obres a la zona 
industrial del Camí Ral de Castelldefels, de l’operador Vodafone, qui tenia 
l’objectiu d’unir la xarxa de fibra òptica de Vodafone en carrer Miquel Servet i el 
carrer Copèrnic. [ProVoda05] Aquesta canalització no forma part de la nostra 
primera fase de desplegament, el troncal, però sí que el podrem tenir en 
compte quan a la segona fase despleguem un cable des de l’arqueta més 
propera de l’anell singular fins al començament d’aquest tram. A la següent 
figura podem apreciar en vermell sobre el mapa de Castelldefels aquest tram 
del que parlem. 
 
 

 
 

Fig.6.2 Canalització existent Vodafone 
 

 
Existeix una anella de fibra òptica que uneix l’Ajuntament, la Policia Local 
(l’antic emplaçament, el nou edifici està en obres i no es troba al mateix lloc), el 
Centre Municipal Frederic Mompou, l’emissora de ràdio i el Casal de Cultura, 
però aquesta anella està feta malbé, a més de que el número de fibres és 
massa petit (12 f.o) i no ens surt a compte reparar-lo. 
 
Segons marca la normativa d’ICT de la Generalitat de Catalunya per als edificis 
de nova construcció, tot edifici ha de disposar d’un punt d’accés anomenat 
arqueta d’entrada que és el recinte on hi conflueixen, per un costat les 
canalitzacions dels diferents operadors i, per l’altre, la canalització externa de la 
ITE de l’edifici o conjunt immobiliari. 
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6.1.2. Traçat 
 
El traçat quedarà determinat per l’existència d’altres serveis i, per tant, a l’hora 
de realitzar la implantació dels diferents serveis s’ha de tenir en compte que 
aquests poden compartir un mateix espai urbà. És molt important conèixer 
quina és la possible interrelació entre ells. 
 
Cal diferenciar el traçat de les zones urbanes de les interurbanes. Els estris i 
els mètodes, així com els preus, són totalment diferents. 
 
Les canalitzacions interurbanes acostumen a discórrer paral·leles a vies de 
comunicacions (carreteres, autopistes o autovies), vies fèrries o gasoductes. 
L’absència de paviments (normalment camps erms) i el fet de no haver de 
suportar trànsit rodat permeten un tipus de construcció molt senzilla que 
abarateix costos. La rasa acostuma a tenir una amplada de 40cm i una 
profunditat que oscil·la entre els 30 cm i els 80 cm. Els tubs es soterren sense 
formigó i es recobreixen amb les mateixes terres sense compactar. És molt 
comú que els tubs presentin deformacions i aixafaments que impedeixen la 
instal·lació del cable i provoquen la realització de cales per reparar els tubs. En 
aquest tipus de canalització, els pericons de registre acostumen a situar-se 
molt separats (entre 300 i 500 m) i obliguen a instal·lar cable amb mètodes 
mecànics. 
 
Les obres a l’interior de les ciutats per construir canalitzacions d’obra civil van 
des de la construcció de galeries de serveis transitables, fins a la realització de 
perforacions o construccions de pericons. Les primeres són obres d’enginyeria 
que comporten la intervenció de moltes empreses, des de constructores a 
enginyeries, administracions, etc. Les inversions són de milions d’euros i els 
terminis d’execució de molts mesos. En el nostre projecte no ens hem plantejat 
cap obra d’aquesta envergadura. A l’extrem contrari ens trobem amb obres de 
petita entitat, com la construcció d’un pericó de registre que exigeix un permís 
municipal per obrir 3 ó 4 metres quadrats de vorera. 
 
Com a norma general les arquetes seran situades en calçada, en zones on es 
garantitzi l’accés a elles durant les 24 hores del dia.  
 
S’ha de marcar sobre el terreny el traçat definitiu tenint en compte que les 
corbes que s’hagin de realitzar per evitar obstacles o col·locar el cable en les 
arquetes han de tenir uns radis suficients de forma que no dificultin la posterior 
instal·lació del cable. 
 

6.1.3. Arquetes 
 
A la base de l’arqueta es construirà un llit de graves que comunicarà amb 
aquesta mitjançant un conducte per donar solució al drenatge. Estaran 
formades per una solera de formigó H-100 sobre la que es fabricaran les parets 
que podran ser de formigó en massa H-350 de 20cm de gruix mínim, o de mig 
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peu de maó massís pres amb morter de ciment 1:4. Les tapes que s’utilitzaran 
en aquestes arquetes seran de fundició amb les següents característiques: 
 

• Arqueta simple: Tapa doble abatible amb marc de 800x800x100mm de 
fundició, per a 40 Tn de càrrega de ruptura, complint la norma UNE EN-
124 classe D400, amb tancament corresponent. 

• Arqueta doble: Tapa doble abatible amb marc de 1600x800x100mm de 
fundició, per a 40 Tn de càrrega de ruptura, complint la norma UNE EN-
124 classe D400, amb tancament corresponent.[ProTel05] 

 
Per protegir els cables instal·lats a l’interior de les arquetes es posaran uns 
suports a les parets d’aquestes. Podrien ser suports rodons de ferralla embotits 
als junts verticals, entre dues fileres de maó. 
 
Els criteris que com a mínim es seguiran per a l’implantació d’arquetes seran 
[ProVoda05]: 
 

- L’entrada dels conductes a l’arqueta serà el més perpendicular possible. 
- Separació màxima, en general, d’arqueta a arqueta, 150m. 
- Normalment en els encreuaments de carrers es construiran arquetes a 

banda i banda. 
- La tapa incorporarà una identificació qualificada del servei i un anagrama 

d’identificació (en el nostre cas de l’ajuntament perquè volem operador 
neutre). 

- Constitueix una rigorosa obligació per a les empreses encarregades de 
realitzar obres a carrers oberts al públic i al trànsit, la senyalització 
d’obres. Totes les senyals seran totalment reflectàries. Els operaris 
portaran jaqueta de color visible a distància, amb bandes reflectàries 
blanques. 

 
 

6.2. Instal·lació 
 

6.2.1. Desplegament de la xarxa 
 
L’arribada a la vivenda es realitzarà típicament per la façana, protegint el cable 
amb un conducte d’alta resistència. En edificis de construcció recent amb 
Infraestructura Comú de Telecomunicacions (ICT’s) l’accés es realitzarà per 
l’interior d’aquest, quedant la caixa mural ubicada al RITI (Recinte 
d’Instal·lacions de Telecomunicacions Inferior) de l’edifici. En el cas que l’accés 
a un edifici no sigui a través d’arqueta, sinó per façana, s’utilitzarà una 
canalització que cobrirà el cable que passa per la façana de l’edifici. 
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6.2.2. Mesures 
 
Les mesures òptiques a efectuar en la instal·lació tenen la finalitat de 
comprovar la qualitat i realitzar l’acceptació de la instal·lació garantint uns 
nivells òptims de senyal. 
 
Les mesures a realitzar seran les de reflectometria i pèrdua d’inserció, així com 
mesures de potència per veure si es treballa dins els marges de sensibilitat dels 
equips. 
 
Les mesures finals seran les que es realitzaran al acabar l’obra per:  
 

• Garantir la qualitat dels treballs realitzats 
• Comprovar que la instal·lació és apta pels serveis previstos i arriba als 

marges de qualitat establerts amb les atenuacions mínimes en 1ª, 2ª i 3ª 
finestres. 

• Els resultats obtinguts en aquesta mesura, seran correctament arxivats 
pel futur manteniment i possibles modificacions de la instal·lació. 

 
 

6.2.2.1. Mesures reflectomètriques 
 
Aquesta mesura permet avaluar la continuïtat de la fibra, detectar defectes, 
mesurar empalmaments, connectors, atenuació lineal i longitud. 
 
Per a la seva realització s’utilitzen reflectòmetres òptics (OTDR). Com a norma 
general totes les mesures reflectomètriques es realitzaran en 1300 i 1550 nm 
(2ª i 3ª finestra). Les mesures en 2ª finestra permeten avaluar la instal·lació, en 
3ª finestra els resultats de les proves són més sensibles als efectes de tensions 
residuals i curvatures en la fibra. 
 
És important conèixer la longitud d’ona de treball dels equips, en general serà 
la nominal (1300nm, 1550nm), amb una tolerància de ±35nm. 
 
Degut a l’efecte Fresnel els OTDR presenten al inici de les traces una “zona 
cega”, en la qual no pot realitzar-se cap tipus de mesura. 
 
En totes les mesures reflectomètriques en les que s’analitzen atenuacions 
s’hauran de mesurar en els dos sentits essent el valor real la mesura aritmètica 
d’ambdues mesures, això és degut a que els diferents coeficients de 
reflectometria que pugui presentar cada fibra, poden donar lloc a variacions de 
l’ordre de dècimes de dB en la mesura d’un sentit, que es compensen amb la 
variació en la mateixa quantia però amb signe oposat al realitzar la prova en 
l’altre. Degut a aquest efecte al mesurar en un sentit poden presentar-se punts 
amb guany aparent que es compensaran amb majors pèrdues en l’anàlisi del 
sentit oposat. 
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La resolució especial de les mesures depenen de l’ample dels impulsos 
utilitzats, existeix un compromís entre una millor resolució i el rang dinàmic. En 
general el impuls utilitzat serà el menor possible que permeti resoldre la 
distància mínima existent en la instal·lació sota proves entre dos punts a 
analitzar. 
 

6.2.2.2. Mesures de potència 
 
Les mesures de potència en la instal·lació seran efectuades pel mètode 
d’inserció a les longituds d’ona de 1300nm i 1550nm. 
 
La longitud d’ona d’emissió de la font de llum (làser), serà la nominal (1300, 
1500nm), amb una desviació màxima de ±35nm.  
 
El detector serà de gran àrea i la seva resposta espectral haurà d’ésser 
uniforme, amb característiques lineals, i el rang dinàmic de l’equip serà 
almenys 10dB superior a l’atenuació a mesurar, per a garantir una correcta 
relació senyal/soroll en el nivell de mesura. 
 
Abans d’iniciar la mesura es realitzarà l’ajust de l’equip col·locant l’emissor i el 
receptor en un mateix extrem de la instal·lació. Les connexions 1 i 4 romandran 
fixes sense “desconnectar-se” al llarg de tota la prova. Només les connexions 2 
i 3 seran desconnectades per permetre la inserció. 
 
L’atenuació de la instal·lació vindrà donada per: 
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Un cop mesurada l’atenuació de les fibres es farà una comprovació de l’ajust, si 
aquest ha sofert una variació major a 0.3dB del primer valor de referència, es 
repetiran les proves. 
 

6.2.2.3. Medició amb OTDR 
 
L’objectiu d’aquesta es poder mesures les pèrdues lineals d’un enllaç de fibra 
òptica, mesurant la llum dispersada, al haver-ne aplicat un feix de llum a la 
longitud d’ona desitjada en un dels seus extrems. La principal medició per a la 
verificació del enllaç es realitza amb OTDR. Aquest instrument funciona per 
reflectometria, la que es produïda per la dispersió de la pròpia fibra òptica. 
 
L’esquema bàsic de medició consta d’un emisor, un receptor, un processador i 
una pantalla per visualitzar els efectes en forma de gràfics, on es mostra el 
nivell de senyal en funció de la distància. Amb l’OTDR podem distingir tots els 
esdeveniments d’un enllaç (empiulaments mecànics, empiulaments per fusió, 
microcurvatures). La llum enviada per l’emissor passa a través d’un vidre 
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semiemmirallat i penetra en el nucli de la fibra òptica; els continus rebots de 
llum arriben al mirall i aquest els desvia fins al detector, del quan el senyal és 
amplificat i processat  per dibuixar en una pantalla els gràfics característiques 
del OTDR. 
 
La funció principal de OTDR és la medició de distància i atenuació; les seves 
escales estan especificades en dB i Km. Col·locant els cursors en els 
esdeveniments podrem mesurar distància i l’instrument ens dirà l’atenuació, 
com indica la figura. També s’utilitza per mesurar: distàncies a un tall, distància 
total d’un enllaç, per identificar fibres (donant una curvatura per generar una 
fuga i observar en la pantalla una atenuació o afegint una bobina de fibra òptica 
coneguda al final de l’enllaç) i mesurar atenuació de connectors amb l’afegit 
d’una bobina d’enllaçament. 
 
El OTDR és un instrument ràpid i precís per solucionar els problemes en els 
enllaços de fibra òptica i amb una bobina de llançament es converteix en una 
poderosa arma per a la feina. [SEGUR07] 

 

Fig.6.3 OTDR per a FO monomode 1310/1550nm 40/38dB Potència 
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 Fig.6.4 Gràfica reflectomètrica 
 
 

El primer tram correspon a una bobina de llançament de 1000 m que s’intercala 
per poder mesurar el connector a l’origen. El pic enumerat com 1 representa la 
pèrdua d’aquest enfrontament mecànic. Als punts 2, 3 i 4 podem veure pèrdues 
produïdes per tres empiulaments mentre que al final de la fibra veiem una 
reflexió de Fresnel produïda pel canvi d’impedàncies del connector de l’extrem. 
La distància total de l’enllaç és de 1747 m (2758m menys 1011 m de la bobina 
de llançament). 
 
La bobina de llançament és un element que s’inclou per poder mesurar el 
connector. Si no es fa, el jumper que es connecta entre la sortida de l’OTDR i el 
connector de l’origen (típicament de 2m de longitud), no és suficientment llarg 
per estabilitzar el pendent i poder veure el comportament dels primers metres 
de la fibra. Incloent un bobina de 1000m, el senyal s’estabilitza i permet 
mesurar l’enfrontament de l’origen de l’enllaç. 
 
La zona morta és un efecte d’emmascarament produït per una reflexió forta que 
no permet veure els esdeveniments produïts als següents metres. Els 
connectors, amb caigudes de 0,5 a 0,8 dB, emmascaren els empiulaments que 
hi ha durant el quilòmetre següent. Aquest efecte impedeix diferenciar dues 
fusions consecutives, separades pocs metres, i les converteix en una 
representació més abrupta. 
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CAPÍTOL 7. Projecte econòmic 
 
A l’hora de fer un estudi sobre els costos del projecte  tindrem en compte 
diferents factors: 
 

• El cost dels materials  
• L’obra civil 
• El lloguer de l’espai i els drets de pas 
• El preu del desplegament de la fibra 
• El cost dels empiulaments 
• Les certificacions 
• El cost de posar el sistema en servei i el temps que triguem en fer-ho 
• El manteniment i l’actualització de la xarxa: nous clients 
 

7.1. Definició de paràmetres 
 
Per fer aquest estudi de costos primer establirem uns paràmetres relatius a la 
xarxa que volem analitzar i la zona que aquesta cobreix: 
 

- Número de llars a la ciutat, o univers (U) 
- Àrea total de la ciutat (A) 
- Número de llars en U amb possibilitat de connectar-se a la xarxa (H) 
- Número de llars que es connecten a la xarxa (N) 
- Take Rate: Relació entre el número de llars que es connecten i el 

número de llars que es podrien connectar (Tr =N/H) 
- CapEx: de Capital Expenditures, fa referència al cost total de la inversió 

que hauria de fer l’operador per instal·lar l’arquitectura analitzada. 
 
El CapEx és el paràmetre més fiable disponible per a grans projectes de xarxes 
de telecomunicacions. Qualsevol variació dels anteriors paràmetres tindrà un 
impacte directe en el CapEx de la xarxa. Amb això volem dir que diferents 
ciutats, amb diferents números d’habitants i dimensions tindran un diferent cost 
per usuari. [Cramer00] 
 
L’anàlisi econòmic d’aquest document pretén comparar el cost de les diferents 
arquitectures sobre les mateixes àrees de cobertura. Per aconseguir el nostre 
objectiu s’han inclòs totes les parts de la xarxa, 
 

7.2. Previsió d’ingressos 
 
Per tal de poder fer una previsió d’ingressos agafem les dades de penetració 
més negatives possibles per obtenir el resultat més pessimista i estar sobre uns 
paràmetres coherents quan estudiem la viabilitat. 
 
Per fer el càlcul de la previsió d’ingressos considerem el següent: [A.2.] 
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- En l’any 2001 teníem 25891 vivendes a Castelldefels. 
- D’aquestes vivendes, 2966 són buides. 
- Hem estimat un factor de penetració del 30% per a les zones 

residencials. 
- Considerem un creixement de les vivendes d’obra nova del 10% anual a 

partir d’ara, ja que es considera que estem entrant en una etapa de 
recessió de la construcció d’obra nova. Així que prenem un 10% que ha 
estat el creixement de la vivenda al territori espanyol els últims 6 mesos. 

- Com aproximadament el 17% de la població de Castelldefels és jove 
(s’ha experimentat un augment de la joventut degut al fet de la migració 
de les grans ciutats cap a les afores per l’encariment de la vivenda, 
segons previsions actuals, la gent jove marxa cada vegada més lluny a 
buscar casa), i considerem que Castelldefels té una població actual 
d’uns 50.000 habitants. 
50.000 habitants * 17% = 8.500 joves 

-    Considerant la mitja actual catalana de 2 fills per família, suposem que la 
població jove ens podria aportar 4.250 noves contractacions. Agafarem 
un 30% (factor penetració) de les 4.250 famílies. 

 4.250 famílies * 30% = 1275 línies que es contractaran 
- Població activa de Castelldefels 24.840 habitants.  
- La taxa laboral de la joventut és de 31.4%, per tant, dels 24.840 

habitants tenim 
 8.500 joves * 31.4% = 2.669 joves, que són 1.334 famílies 
- Total de famílies assalariades formades per no joves 
 24.840 – 2.669 = 22.171 
 A una mitja de 3 habitants per casa  
 22.171 / 3 = 7.390 famílies 
 Aplicant el factor de penetració del 30% 
 7.390 * 30% = 2217 famílies 
- No fem previsió d’ingressos per a la gent gran 
- Total en famílies: 2.217 + 1.275 = 3.492 famílies 
 

Vivendes a Castelldefels 25891 25891 25891 25891 25891 25891
Vivendes buides 2966 2966 2966 2966 2966 2966
Factor de penetració (%) 20 30 40 50 60 100
Creixement de les vivendes d'obra nova (%) 10 10 10 10 10 10
Població a Castelldefels 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Població jove a Castelldefels (%) 17 17 17 17 17 17
Joves a Castelldefels 8500 8500 8500 8500 8500 8500
Mitja catalana de fills per família 2 2 2 2 2 2
Noves contractacions per joves 850 1275 1700 2125 2550 4250
Població activa Castelldefels 24840 24840 24840 24840 24840 24840
Taxa laboral de la joventut (%) 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4
Mitja d'habitants per casa 3 3 3 3 3 3
Famílies assalariades formades per no joves 7390 7390 7390 7390 7390 7390
Noves contractacions per no joves 1478 2217 2956 3695 4434 7390
Estimació total de noves contractacions 2328 3492 4656 5820 6984 11640

 
Taula 7.1 Estimació total de noves contractacions 
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7.3. Cost dels materials 
 
A continuació es mostren els costos dels materials necessaris per la xarxa 
estudiada a l’escenari 1 amb les diferents arquitectures: 
 
Tecnologia P2P (2f.o.) P2P (1f.o.) TDM PON (1f.o.) 
Número d’usuaris 256 256 256 
Número de transceivers a la CO 256 256 8 
Velocitat de modulació (Mbps) 100 100 2500 
Ample de banda garantit a l’usuari (Mbps) 100 100 78 
CO  
Cost del làser (€) 300 300 300 
Cost del fotodetector (€) 100 100 100 
Cost total dels transceivers        76.800 €      76.800 €               2.400 €  
Cost del circulador (€) 500 500 500 
Número de circuladors 0 256 8 
Cost total en circuladors 0    128.000 €               4.000 €  
Cost total de la CO        76.800 €    204.800 €               6.400 €  
FIBRA  
Feeder  
Número de cables 0 0 0 
Capacitat de cada cable 0 0 0 
Cost del cable per metre (€/m) 0 0 0 
Cost del feeder 0 0 0 
metres de cable per llar (feeder) 0 0 0 
Sub-feeder  
Número de cables 16 8 1 
Capacitat de cada cable 32 32 8 
Cost del cable per metre (€/m) 5,15 5,15 3,76 
Cost del sub-feeder        57.377 €      28.688 €               2.618 €  
metres de cable per llar (sub-feeder) 2,72 2,72 2,72 
Distribució  
Número de cables 64 32 8 
Capacitat de cada cable 8 8 1 
Cost del cable per metre (€/m) 3,76 3,76 0,50 
Cost de distribució       633.904€    316.952 €              10.537 € 
metres de cable per llar (distribució) 10,29 10,29 10,29 
Cost total en fibra       691.280€    345.640 €              13.155 € 
Desmultiplexat a l'outside plant   1X32 
Cost individual (€) 0 0 262,05 
Quantitat 0 0 8 
Total desmultiplexat 0 0              2.096 €  
ONU  
Cost del receptor (€) 100 100 100 
Cost del làser (€) 300 300 300 
Cost del circulador (€) 0 500 500 
Cost total d'una ONU              400 €          900 €                  900 €  
Cost en ONUs       102.400€    230.400 €            230.400 €  
TOTAL COSTOS        870.480€    780.840 €            252.052 €  
CAPEX  
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CapEx (Tr = 100%)       870.480€    780.840 €            252.052 €  
100% Tr          3.400 €        3.050 €                  985 €  
CapEx per bitrate               34 €            31 €                   13 €  
CapEx (Tr = 75%)       844.880€    723.240 €            194.452 €  
75% Tr          4.400 €        3.767 €               1.013 €  
CapEx per bitrate               44 €            38 €                   13 €  
CapEx (Tr = 50%)       819.280€    665.640 €            136.852 €  
50% Tr          6.401 €        5.200 €               1.069 €  
CapEx per bitrate               64 €            52 €                   14 €  
CapEx (Tr = 25%)       793.680€    608.040 €              79.252 €  
25% Tr        12.401 €        9.501 €               1.238 €  
CapEx per bitrate             124 €            95 €                   16 €  
 

Taula 7.2 Cost dels materials 
 
De la taula anterior podem apreciar que les arquitectures punt a multipunt  són 
les de millor relació cost-benefici. De fet, en alguns casos, com quan tenim un 
Tr del 25%, el cost per usuari d’una TDM PON pot arribar a ser gairebé una 
octava part del cost per usuari d’una arquitectura punt a punt. 
 
El fet de que les arquitectures punt a punt siguin tan costoses per a valors de Tr 
baixos les fa opcions poc atractives per a un operador que desplegui FTTH. 
Això es deu a que inicialment no tots els clients que tenen possibilitat de 
connectar-se a la xarxa FTTH ho fan. Normalment al client no li interessa 
l’escalabilitat o l’ample de banda de la xarxa, només li interessa la contractació 
de serveis, i mentre la seva connexió amb xDSL continuï satisfent les seves 
necessitats, aquest client no es preocuparà, ni tindrà cap interès en passar-se a 
una xarxa FTTH. 
 
D’altra banda, si el Tr és alt, és a dir, quan la majoria de les llars que tenen 
possibilitat de connectar-se a la xarxa es connecten, les arquitectures punt a 
multipunt continuen tenint un CapEx menor que el dels disseny punt a punt. Per 
exemple, per un Tr del 100%, el cost total de l’arquitectura punt a punt amb 
dues fibres és gairebé el triple del cost d’una PS TDM PON. 
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CAPÍTOL 8. Normativa 
 
La popularització de FTTH ha estat possible gràcies a la feina de múltiples 
institucions i agrupacions de fabricants, que treballen junts, han aconseguit 
solucionar els problemes inicials i establir estàndards de funcionament comuns. 
 
Les agrupacions més destacades són: FTTH Council en Estats Units 
[FTTHcouncil07] i els seus equivalents asiàtics [FTTHcouncilap07] i europeu 
[FTTHcouncileu07].   
 
A continuació veurem una breu referència a normes de telecomunicacions 
internacionals i legislació nacional que s’apliquen en el desplegament de xarxes 
de fibra òptica. 
 

8.1. Normatives de cablejat 
 
Les consideracions legals a tenir en compte en els desplegaments de cablejat a 
la llar són: 
 
El Real Decret 401/2003, per al que s’aprova el Reglament Regulador de les 
Infraestructures Comuns de Telecomunicacions, és el reglament actualment en 
vigència per a la instal·lació de cablejat en les llars. 
 
A l’ordre ITC/1077/2006, es realitzaren algunes modificacions tècniques i 
administratives que es recollien en el RD 401/2003. 
 
A més dels estàndards de cablejat, és necessari tenir en compte que els cables 
són mitjans que poden cremar,  per tant estan subjectes a normatives de 
seguretat, en aquest sentit, els cables instal·lats deuen ser retardants de la 
flama i disposar de certificacions internacionals com (UL o ETL). 
 
Existeix una classificació dels cables d’acord al seu comportament davant la 
flama. Els cables CMX són els menys retardants i els cables COP/CMP 
Plenum, els de millor característica com a retardants de la flama. 
 
Com a normatives tenim, referent a la resistència a la flama: IEC-331 
(Internacional) i UNE 20431 (Espanya); respecte a la propagació de l’incendi: 
IEC-331-1, IEC-332-2-C (Internacional) i UNE 50265-1, UNE 50266 (Espanya); 
en emissió de fums: IEC 754, IEC 1034, IEC 2037-2 (Internacional) i UNE 
50267, UNE 50268. 
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8.2. Normativa tècnica 
 
Les entitats de normalització dels organismes europeus són principalment 
CEN, CENELEC i ETSI i les internacionals IEC i ISO. En Espanya, l’adaptació 
de les normes publicades a l’àmbit espanyol correspon a AENOR. 
 
La normativa és interminable, existeix una norma pràcticament per a cada 
material, cable, mètode de medició i tipus de connector, això supera l’objectiu 
d’aquest document, per exemple: 
 
IEC 61300-3-34: Dispositius d’interconnexió de fibra òptica i components 
passius. Tests bàsics i procediments de mesura. 
 
IEC 60794-1-1: Cables de fibra òptica. Especificacions generals. 
 
IEC 62221: Fibres òptiques. Mètodes de mesura. Sensibilitat a 
microdoblegades. 
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CAPÍTOL 9. Impacte medioambiental 
 

9.1. Pla de gestió mediambiental 
 
Els enderrocs, la runa i altres abocaments de la construcció constitueixen 
residus que contenen fraccions apreciables que s’han de recuperar i altres 
fraccions que ha de ser objecte de deposició controlada en el sòl per tal que es 
reincorporin al cicle de la naturalesa en condicions òptimes. 
 
Aquesta matèria residual s’elimina a data d’avui quasi totalment, mitjançant el 
sistema d’abocament al sòl, sovint incontroladament i sense aprofitar-ne, com 
es fa a altres països, els subproductes, matèries i substàncies que contenen, 
com són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, coure, sorra, vidre, pedra, plàstics... 
tots ells valorables. 
 
Aquesta pràctica de gestió dels residus comporta: 
 

- Afeccions negatives al medi ambient, ja que algunes d’aquestes 
matèries no són inerts. 

- Malbaratament de recursos naturals. 
- Afeccions negatives al paisatge. 
- Accelerat tancament d’abocadors de residus a causa del seu important 

volum. 
 
A efectes de gestió els residus es classifiquen en: 
 

• Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació 
d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fabrica en general. 

• De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en 
l’activitat de la construcció. 

• D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 
d’excavació en el sòl. 

 

9.1.1. Identificació d’aspectes mediambientals 
 
Identificació: 
Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, 
instal·lacions i obra de fabrica en general. 
Materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la construcció. 
Terres naturals, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació 
de sòl. 
Les vibracions causen moviments del sòl que ocasionen molèsties a la població 
colindant. 
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Normativa que aplica: 
Municipal.  
Decret 201/1994 
Ordenança municipal del soroll 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra contaminació acústica. 
 
Accions preventives: 
A les obres d’infraestructures a la via pública els residus que es generen per 
enderroc corresponen a paviments, formigó i roca. A part es generen restes de 
tub de PEAD que es separaran pel seu reciclatge, aglomerat asfàltic i residus 
perillosos en petita quantitat com pots de pintura, dissolvent, etc. que es 
separaran adequadament per a la seva posterior gestió com residus especials. 
 
Si es possible, s’hauran de destriar en origen les matèries que han de ser 
objecte del reciclatge, si es disposen de plantes de reciclatge suficients, idònies 
i l’obra ho permet material i econòmicament. 
 
S’han considerat els tipus següents de transport de runa: 

- Transport dins de l’obra amb dúmper o camió. 
- Transport a l’abocador amb contenidor. 
- Transport a l’abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 

20km. 
 
El transport s’ha de realitzar en vehicle adequat per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen pel seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s’han de protegir les runes de manera que no es produeixin 
abocades als trajectes utilitzats. 
 
Els residus es gestionaran per un gestor de residus que està autoritzat pel seu 
reciclatge o per a la disposició final a un abocador. S’obrirà una Fitxa 
d’Acceptació de residus davant la Junta de Residus per garantir la correcta 
gestió.  
 
S’inspeccionarà el terreny en que hagin de treballar les màquines, davant del 
perill de possibles forats, solcs, ferros o encofrats, evitant possibles 
vessaments i males col·locacions de la màquina. S’intentarà mantenir el sòl 
mullat per evitar excés de pols a l’ambient. També es revisarà el funcionament 
de tots els elements de la màquina vigilant vessament d’oli o combustible. 
 
En aparells de pressió es vigilarà freqüentment els manòmetres. La vàlvula de 
seguretat no ha de regular-se a una pressió superior a l’efectiva d’utilització. 
 
Les màquines mai es greixaran, netejaran o es posarà oli a mà a elements que 
estiguin en moviment, ni s’efectuaran treballs de reparació, registre, control, 
etc. El greixat s’ha de fer amb precaució, ja que un excés de greix o d’oli pot 
ser, per elevació de temperatura, capaç de provocar la seva inflamació, podent 
ser l’origen d’una explosió. No es podran greixar les vàlvules sota cap 
concepte. El manteniment es farà sota personal especialitzat en espais 
preparats on hagi contenidors d’olis i altres elements contaminants. 
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Els aparells de tall portaran incorporat un aspirador per evitar emissions de 
pols. 
 
La maquinaria haurà de limitar-se a determinats nivells sonors i estarà sotmesa 
a controls per garantir la qualitat acústica. Es respectaran els horaris de treball 
segons les ordenances del municipi, excepte quan es tracti d’una intervenció 
urgent per mantenir el subministre bàsic de la zona. 
 
Es sol·licitarà la documentació dels vehicles per comprovar que estan correctes 
i han passat la ITV. 
 
Es facilitarà a l’Administració competent tota la informació que sol·liciti i les 
actuacions d’inspecció que aquesta ordeni. Es dipositarà la fiança en el 
moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, incloent els costos previstos 
de gestió dels residus. 
 

9.1.2. Requisits legals de caràcter ambiental 
 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de Residus. 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de Gestió de Residus. 
Modificat pel Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es derroga la disposició 
addicional tercera del Decret 93/1999. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Ordenança municipal de soroll. 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental. Modificada per la Llei 1/1999 i per la Llei 13/2001. 
 

9.1.3. Avaluació d’aspectes mediambientals 
 
Cada obra disposa del seu pla d’emergència recollit en el Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra. Haurà de recollir quins accidents poden ocórrer, per disposar 
d’elements d’actuació immediata. 
 
Així i tot es disposarà de materials bàsics com són: serradures, draps 
absorbents per recollir immediatament un abocament accidental d’oli o de 
qualsevol substància contaminant. Aquest material una vegada utilitzat es 
dipositarà en el contenidor de residus especials. 
 
Tota obra ha de disposar d’extintors per apagar petits incendis. A la vegada les 
maquinàries pesades disposaran dels seus propis extintors i es tindrà en 
compte la prohibició d’utilitzar extintors d’haló degut a la seva càrrega 
contaminant.  
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SIGLES 
 
ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line 
AN  Access Network 
APON  ATM Passive Optical Network 
ASP  Advanced Simple Profile 
ATM  Asynchronous Transfer Mode 
AVC  Advanced Video Coding 
BPON  Broadband Passive Optical Network 
BW  Bandwidth 
CAP  Centre d’Atenció Primària 
CapEx Capital Expenditures 
CMT  Comisió del Mercat de les Telecomunicacions 
CO  Central Office 
DFB  Distributed Feedback 
DSL  Digital Subscriber Line 
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 
EFM  Ethernet in the First Mile 
EN  End Node 
EPON  Ethernet Passive Optical Network 
FC  Fiber Connector 
FP  Fabry-Perot 
FSAN  Full Service Access Network 
FTTB  Fiber to the Building 
FTTC  Fiber to the Curb 
FTTCab Fiber to the Cabinet 
FTTH  Fiber to the Home 
FTTK  Fiber to the Kerb 
FTTN  Fiber to the Neighbourhood 
GBIC  Gigabit Interface Converter 
GIS  Geographic Information System 
GPON  Gigabit Passive Optical Network 
GPR  Ground Penetrating Radar 
HDTV  High Definition Television 
ICT  Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 
INE  Institut Nacional d’Estadística 
IP  Internet Protocol 
IPTV  Internet Protocol Television 
ISDN  Integrated Services Digital Network 
ITE  Inspecció Tècnica d’Edificis 
ITU  International Telecommunication Union 
LASER Light Amplification by Stimulated Emission Radiation 
LC  Lucent Connector 
LED  Light Emitting Diode 
MAN  Metropolitan Area Network 
MDF  Multiplexación por Division en Frecuencia 
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MPEG  Moving Pictures Expert Group 
MRG  Multimedia Research Group 
OAN  Optical Access Network 
ODF  Optical Distribution Frames 
OIC  Oficina d’Informació Ciutadana 
OIT  Oficina d’Informació Turística 
OLT  Optical Line Terminator 
ONU  Optical Network Unit 
OSP  Outside Plant 
OTDR  Optical Time Domain Reflectometer 
P2P  Point to Point 
PEAD  Polietilè Alta Densitat 
PMD  Polarization Mode Dispersion 
PON  Passive Optical Network 
POTS  Plain Old Telephone Service 
PSTN  Public Switched Telephone Network 
RDI  Red Digital Integrada 
RDSI  Red Digital de Servicios Integrados 
RITI  Recinte d’Instal·lacions  de Telecomunicacions Inferior 
RN  Remote Node 
SC  Subscription Channel 
ST  Straight Tip 
STB  Set Top Box 
TDM  Time Division Multiplexing 
TIC  Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
Tr  Take Rate 
VCSEL Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser 
VDSL  Very high bit-rate Digital Subscriber Line 
VoD  Video on Demand 
VoIP  Voice over IP 
WDM  Wavelength Division Multiplexing 
Wimax Worldwide Interoperability for Microwave Access 
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A.1. Jornada Fiber to the Home (FTTH) 
 
La Jornada Fiber to the Home (FTTH) celebrada el 6 de febrer del 2007 a 
Barcelona va congregar a més de 200 alcaldes, regidors, tècnics en 
telecomunicacions, empresaris i representants d’operadors de telefonia. La 
joranada va posar de manifest la necessitat que els municipis catalans prenguin 
consciència de la importància que representa invertir en infraestructures de 
telecomunicacions (concretament en construir xarxes de fibra òptica) perquè 
Catalunya no perdi el tren de la competitivitat. Iniciatives europees a França, 
Dinamarca, Suècia, Holanda i Finlàndia demostren que les xarxes de fibra 
òptica són una aposta segura i el futur. 
 
La fibra òptica és l’oportunitat de resoldre definitivament l’ample de banda que 
les noves aplicacions en telecomunicacions necessiten. La implantació de 
l’administració electrònica (gestió de qualsevol tipus de tràmit), la transmissió 
de dades i imatges a gran velocitat, les videoconferències, la veu per IP, la 
telemedicinam el teletreball, la videovigilància, etc. Amb les infraestructures 
actuals o no són possibles o són molt deficitàries. Un exemple: la transmissió 
d’una pel·lícula de 576 Mb tardaria 38 minuts a 256 Kbps (línia ADSL) i només 
30 segons amb fibra òptica. 
 
La fibra òptica suporta simultàniament l’intercanvi del senyal telefònic, imatges 
fixes (fotos) i en moviment (pel·lícules i videos), internet, etc. I tot això sense 
interferències. La fibra és un recurs il·limitat des del punt de vista de la 
transmissió perquè té una elevada capacitat per transmetre dades. Els experts 
recomanen que l’ideal seria disposar d’una capacitat de 100 megabits per 
usuari. Actualment l’ADSL ofereix, en el millor dels casos, 20 megabits. 
 
Malgrat que la inversió en la creació de la xarxa de fibra òptica és elevada i 
suposa una planificació a mitjà termini, la tecnologia actual ofereix moltes 
possibilitats per abaratir els costos d’extensió del cablejat, un exemple són les 
microrases. Així mateix, si s’aprofiten les infraestructures ja existents 
(canalitzacions de tubs ja col·locades) i es planifiquen correctament les futures 
obres incorporant des de l’inici les infraestructures en telecomunicacions, les 
inversions es reduiran molt. 
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A.2. Castelldefels 
 

 
 

Fig.A.2.1 Situació geogràfica de Castelldefels 
 
 

 
 

Fig.A.2.2 Plànol de Castelldefels 
 
 
Castelldefels (situada a 41º 16’ 48.5’’N i 1º 58’ 36’’E) és una ciutat costanera 
que té al voltant de 50.000 habitants. La seva alçada sobre el nivell del mar és 
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de 3.5m a la Plaça de l’Església i de 40m a la porta del seu Castell.  El número 
d’edificis que té és de 6443, dels quals 6203 són vivendes. 
 

A.2.1. Clima de Castelldefels 
 
Temperatures Mitjanes: 
Primavera: 18ºC 
Estiu: 26ºC 
Tardor: 20ºC 
Hivern: 10º C 
 
Temperatura de l'aigua: 
Mínima al febrer: 12,7ºC 
Màxima al juliol: 25,7ºC 
Mitjana anual: 18,6ºC 
 

A.2.2. Població per barris i sexes 
 

Barri Homes Dones % Total 
BAIXADOR 1.281 1.252 4,31 2.533 
BELLAMAR 1.286 1.308 4,42 2.594 

LES BOTIGUES 382 425 1,37 807 
CAMÍ RAL 4 3 0,01 7 
CAN BOU 1.586 1.526 5,3 3.112 

CAN ROCA 354 344 1,19 698 
ELS CANYARS 1.089 1.079 3,69 2.168 

EL CASTELL - POBLE VELL 6.258 6.276 21,34 12.534 
CENTRE 5.204 5.536 18,29 10.740 

GRANVIA MAR 522 523 1,78 1.045 
LLUMINETES 1.332 1.236 4,37 2.568 
MAR-I-SOL 391 372 1,3 763 
MONTMAR 2.361 2.507 8,29 4.868 

MUNTANYETA 1.928 1.912 6,54 3.840 
LA PINEDA 1.786 1.658 5,86 3.444 
EL POAL 1.205 1.041 3,82 2.246 

VISTA ALEGRE 2.431 2.312 8,08 4.743 
ZONA UNIVERSITÀRIA 9 12 0,04 21 

Total 29.409 29.324 100 58.733 
 

Taula A.2.1 Població Castelldefels per barris i sexes 
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Percentatge de població per barris* 
 

 
 

Fig.A.2.3 Percentatge de població per barris 
 
 

*El percentatge d’habitants dels barris de Camí Ral i Zona Universitària no és 
rellevant per a la seva representació gràfica. 
 

A.2.3. Estudi de la penetració 
 
Abans d’estimar la penetració hem considerat oportú presentar algunes 
estadístiques que ens ajudaran a justificar els nostres resultats. 
 

A.2.3.1. Empreses 
 
D’un total de 3258 empreses, la ciutat de Castelldefels presenta el següent 
gràfic per sectors d’activitats que ens permetran tenir una idea general sobre el 
perfil majoritari dels futurs clients. 

 
Fig.A.2.4 Percentatge dels sectors d’activitats a Castelldefels 
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A.2.3.2. Residències 
 
Total Vivendes 2001 25891
  Principals Secundàries Buides Altres
  16585 5648 2966 692
Edificis censats 2001 6443
Locals cens 2001 2137

 
Taula A.2.2 Vivendes i locals a Castelldefels 

 
El nombre de persones per llar queda representat en el següent gràfic: 

 
Fig.A.2.5 Nombre de persones per llar 

 

A.2.3.3. Estimació de la penetració 
 
Donades les dades anteriors se’n poden extreure les possibilitats dels sectors 
esmentats. Per realitzar l’estimació hem utilitzat els percentatges estadístics 
obtinguts aplicats a la ciutat de Castelldefels. 
 
Edificis singulars 
Tenint en compte que els edificis que pertanyen a l’anell principal, és a dir, els 
edificis singulars pertanyen, la majoria, a l’ajuntament, podem estimar a força 
percentatge de penetració en aquest sector. Estimem que un 100% seria una 
xifra realista. 
 
Residències 
 
Per a estimar la penetració en aquest sector ens hem centrat en el grau 
d’implantació de les TIC a les llars catalanes. 
 
Quant a telefonia, l’operador històric gaudeix d’un 72.6% de la quota de mercat 
i, si atenem que cap dels operadors de la competència actual que completen el 
percentatge restant gairebé supera el 10%, estimem que el grau de penetració 
ajustat a les nostres característiques estaria entre el 3 i 4 %. 
 
Segons les dades, el 60.1% de les llars catalanes disposen d’ordinador, i 
d’aquestes un 46.8% gaudeix de connexió a Internet (un 46% de les quals ho fa 
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a través de la banda ampla). Per edats, el 88.4% de joves de 15 a 24 anys són 
usuaris habituals de l’ordinador i un 86.6 de la connexió a Internet. Si afegim el 
fet que el 14.85% de la població total són joves, principals usuaris de les TIC, i 
que la seva implantació augmenta amb el nombre de membres per llar (3 de 
mitjana), convé destacar els creixements tant en l’ús habitual d’ordinador com 
d’Internet de les persones de 40 a 54 anys, que es situen en un 54.5% i un 
47.3%, respectivament, podem concloure que el residencial és un sector amb 
grans expectatives. Realitzant càlculs obtenim que el 31.97% de les llars no 
tenen connexió a Internet, però sí ordinador, i aquests representen el principal 
focus que en determina el factor de penetració. Així doncs, tenint en compte la 
població, el nombre de famílies, i el percentatge anterior, el nostre grau de 
penetració estaria voltant el 30%. 
 
Val a destacar que el creixement progressiu de les línies que tenen la connexió 
a Internet per banda ampla ens proporciona una dada significativa, ja que en 
els últims dos anys gairebé s’ha duplicat. 
 
Empreses 
 
A Castelldefels existeixen diferents tipus d’empreses i, conseqüentment de 
necessitats. Hem de tenir en compte que moltes empreses i PIMES es situen al 
nucli urbà i d’altres s’agrupen en un polígon industrial que es troba a la 
perifèria. Per tant, el factor situació s’ha de tenir en compte. 
 
Principalment, a part de les xifres d’empreses que gaudeixen de connexió a 
Internet i de la situació, hem de contemplar la quota de mercat de l’operador 
històric en quant a clients d’accés commutat. Aquest gaudeix d’un 54% de la 
quota. Sabent que aquestes xarxes cada cop més s’utilitzen per a implantació 
de banda ampla, podem predir un factor de penetració que tingui en compte 
aquestes tendències. De manera que podem contemplar l’adopció d’altres tipus 
de desplegaments d’infraestructura alternativa per tal de guanyar més clients 
en el còmput de la penetració o mirar d’explotar al màxim les possibilitats de la 
infraestructura existent. Amb una bona oferta, unes bones condicions i 
tècniques de màrqueting, i, tenint en compte que el 96.4% de les empreses a 
Castelldefels gaudeixen de connexió a Internet, podem estimar un factor de 
penetració entre el 25 i 30%. 
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A.3. Preuari 
 
A continuació tenim una llista detallada de preus obtinguts de fer el promig de 
dades demanades a diverses empreses. 

 
Taula A.3.1 Preus 

 
 

1.Subministrament i estesa de cable de fibra òptica per interior de tubs de    40mm de  
diàmetre en canalització subterrània prèviament mandrilada i amb fil guia. Està inclòs 
el lubricant, obturació dels conductes, senyalització del cable i etiquetat, col·locació 
dels cables en arquetes del recorregut degudament grapejats.  

 
2.Subministrament i instal·lació en interior d’edificis de cable de fibra òptica per 

infraestructures existents (safata, canal o tub). Està inclòs el lubricant , obturació dels 
conductes i tancament d’infraestructures, senyalització del cable, etiquetat i 
col·locació dels cables en els punts especificats degudament grapejats.  

 
3.Subministrament i instal·lació de caixa d’empiulament tipus Raychem FIST GC02 

incloent les safates necessàries per a l’ubicació de tubets, col·locació del KIT 
d’entrada de cable, tancament i col·locació de la caixa en la paret de l’arqueta o de la 
galeria o del subsòl d’un edifici amb suport Raychem i senyalització amb el seu 
numero de caixa. 

 
4.Splitter 1x32 
 
5.Circulador Òptic 
 
6.Làser Fabry Perot 
 

 1.exterior 2. interior 3. caixes 4.splitter 5.Circulador 6.Làser Fotodetector
f.o. €/m €/m € € € € € 

   262.05 500 300 100
1 0.50 0.89  
8 3,76 4,25  

12 3,98 4,47  
16 4,02 4,51  
24 4,26 4,75  
32 5,15 5,72 378.73  
48 5,50 6,07  
64 5,63 6,20 435.16  
72 6,15 6,72  
96 6,38 6,95 491.56  

128 6,98 7,55 547.98  
144 7,33 7,90 576.18  
216 9,12 9,69 703.12  
256 10,23 10,80 820.63  
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A.4. Conceptes  
 
A continuació es descriuran alguns conceptes necessaris per a la comprensió 
de la terminologia utilitzada en aquest projecte: 
 
Client (Vivenda connectada): 
Llar que disposa d’una connexió realitzada i pot gaudir dels serveis oferts per la 
xarxa de banda ample. Té una fibra per a cada direcció (emissió i recepció). 
 
Llar: 
Quantitat de vivendes existents en un nucli d’estudi, sense aplicar cap tipus de 
coeficient de penetració. 
 
Llar passada: 
Llar que no disposa de connexió però que ha estat cablejada per poder complir 
les possibles expectatives de penetració. Això es fa perquè es desconeix la 
posició exacta dels possibles abonats. 
 
Número de plantes mig per edifici: 
S’ha establert a partir de diferents dades obtingudes de l’INE  que cada edifici 
disposa de 3 plantes de mitja amb 4 clients de mitja per edifici. 
 
Penetració: 
Percentatge sobre el total d’habitants (vivendes) que podran disposar d’accés a 
la xarxa i serveis de banda ample. 
 
Capçalera: 
Punt de sortida de la xarxa d’accés. Aquí es troben equips com generadors de 
corrent, de refrigeració... 
 
Caixa mural: 
Caixa d’empiulament que es situarà a la paret mitjanera de dos edificis, amb 
sortida per a 24 o 48 fibres òptiques. Aquestes caixes seran d’intempèrie quan 
es trobin a l’exterior dels edificis (normalment edificis antics) i normals quan 
haguem d’allotjar-les en un edifici preparat amb infraestructures de 
telecomunicacions. 
 
Torpedes: 
Caixes situades al interior d’arquetes, on es 
realitzarà la distribució de fibres òptiques pels trams 
d’accés mitjançant fusió. S’utilitzaran caixes de 
diferents dimensions. 
 
 
 

Fig.A.4.1 Torpedes  
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A.5. Tipus de desplegaments de xarxa 
 
La construcció de xarxes òptiques en plantes externes està subjecta a diferents 
condicionants como són que ens costi un preu relativament baix, flexibilitat de 
construcció, baixa ocupació de sòl urbà, rapidesa d’instal·lació, fiabilitat i fàcil 
manteniment. 
 
La majoria de les instal·lacions de fibra òptica d’avui en dia es realitzen utilitzant 
un dels mètodes explicats a continuació. Cadascun d’ells té avantatges i 
inconvenients respecte de l’altre i són escollits en funció de l’economia, els 
drets de pas, les característiques de la xarxa... 
 
Els mètodes són els següents: 
 

• Soterrat directe. Rasa. Minirasa. Microrasa. 
• Canalitzat i soterrat 
• Perforació dirigida 
• Galeria de servei 
• Instal·lació aèria. Façana 

 

A.5.1. Instal·lació en el terreny 
 
Quan es tracta d’instal·lacions noves o rehabilitades són més utilitzats els 
soterraments, ja siguin canalitzats o directament el cable sota el terra. Es deixa 
la instal·lació aèria per a les infraestructures en que les conduccions estiguin 
saturades i seria costosa la seva ampliació. 
 

A.5.1.1. Soterrament directe 
 
Per al soterrament directe, on el cable de fibra va sense protecció, i per tant en 
contacte directe amb el sòl, es necessari l’ús de maquinària pesada. El cable 
introduït en el terreny creant una rasa (que ha de ser recoberta posteriorment) 
o simultàniament excavant i inserint el cable amb màquines especialitzades. És 
el sistema més costós inicialment dels tres. 
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Fig.A.5.1 Soterrament directe mitjançant grua 

 

A.5.1.2. Rasa 
 
Tècnica consistent en l’obertura de rases a la via pública de manera mecànica 
i/o manual, provocant la demolició, excavació, construcció de prismes i 
posterior reposició de terres i paviments. 
 

• Afectació continuada del domini públic. Garanties. 
• Invasiva 
• Impacte visual. 
• Gran amplada i profunditat 
• Alta capacitat d’allotjament de conductes. 
• Obra lenta 
• Cost elevat 

 

 
 

Fig.A.5.2 Exemple i tall d’una rasa 
 

A.5.1.3. Mini Rasa 
 
Tècnica consistent en l’obertura de rases de forma mecànica (amb eina tipus 
radial normalment). 
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• Menys invasiva i menor impacte 
• Menor amplada i profunditat. 
• Menys capacitat d’allotjament de conductes. 
• Protecció alta als agents exteriors, encara que a una profunditat menor a 

la de la rasa. 
• Ràpida execució. 
• Cost menor a la tècnica convencional. 

 

  
 

Fig.A.5.3 Màquina per fer mini rases i tall d’una mini rasa 
 

A.5.1.4. Micro Rasa 
 
Tècnica consistent en l’obertura de 
rases de forma mecànica (amb eina 
tipus radial). En aquest tipus de rasa el 
cable va directament enterrat a molt 
poca profunditat. 

 
 
 
 

Fig.A.5.4 Tall d’una micro rasa 
 
 
 

• Característiques de les microrases 
 

- Poc invasiva i impacte. 
- Mínima amplada i profunditat. 
- Mínima capacitat d’allotjament de cables i/o conductes. 
- Protecció baixa a altres actuacions. Superficial. 
- Ràpida execució. 
- Cost moderat. 
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Les microrases són canalitzacions de tamany molt reduït que es 
construeixen en asfalt o formigó de manera ràpida i econòmica. 

 
La seva amplada pot variar entre 10 i 15 mm i la seva profunditat pot 
variar entre 9 i 25 cm. 
 
A més, admeten diverses arquitectures i permeten incorporar un o varis 
cables de fibra òptica directament soterrats i un o varis microductes buits 
disponibles per estendre posteriorment fibra o cable mitjançant tècniques 
de bufament. 
 

• Traçat de la trajectòria. Georadar (Opcional). 
 

El subsòl urbà està ple de serveis (aigua, gas, comunicacions, 
electricitat, etc). En molts casos no existeix documentació actualitzada 
de la seva trajectòria, amb tot el risc que això comporta. 
 
La utilització d’un Georadar ajuda a descobrir l’existència d’aquests 
serveis i escollir la millor ruta.  
 
La tècnica no destructiva GPR (Ground Penetrating Radar) és un 
sistema basat en ones electromagnètiques d’alta freqüència per a la 
inspecció del subsòl. La medició dels temps de trànsit de la reflexió 
d’aquests senyals permet la detecció d’objectes i discontinuïtats sota el 
terreny. 
 
Els serveis abans mencionats discorren a majors profunditats que la 
microrasa (>50 cm). No obstant això, convé no construir-la sobre d’ells 
per facilitar els seus eventuals manteniments. 

 
• Construcció. 

 

  
 

Fig.A.5.5 Construcció d’una micro rasa (tall) 
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Fig.A.5.6 Construcció d’una micro rasa (netejat i secat) 
 

 
 

     
 

Fig.A.5.7 Construcció d’una micro rasa (estesa del cable) 
  
 

    
 

Fig.A.5.8 Construcció d’una micro rasa (segellat amb bitumen) 
 
 

• Instal·lació d’arquetes. 
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No es requereixen arquetes per ajudar a estendre el cable; el cable 
s’estén des de la superfície. S’utilitzen per acotar una secció de 
reposició en cas d’averia, guardar una reserva de cable (“coca”), habilitar 
un punt d’accés per crear ramals i derivacions de la xarxa o per a punts 
d’interconnexió de cables com poden ser canvis de demarcació, canvis 
de tipologies de cable... 
 
La distància entre arquetes depèn del destí de la xarxa. Entre 200 i 500 
metres en entorn urbà i entre 500 i 2000 metres en entorns interurbans. 
 
Les arquetes són estanques, construïdes amb material plàstic, marc i 
tapa de fosa. S’instal·laran en voreres o paviments i tindran espai per 
allotjar coques i els accessoris de connexionat de fibres. 
 

• Avantatges de la microrasa. 
 

COST 
El cost de la microrasa és fins a 1/3 del cost d’una canalització òptica 
normal. 
I com hem explicat abans, no es requereixen instal·lacions d’arquetes 
intermèdies per recolzar l’estesa del cable amb l’estalvi que això suposa. 
 
COMODITAT I RAPIDESA 
L’actuació a la calçada és breu (2 dies) amb un bon rendiment (500 
m/dia) 
Gairebé no s’ocupa calçada ni es produeixen enderrocs. 
 
FIABILITAT 
Baixa penetració en el subsòl (15 cm) evitant el risc d’afectar altres 
serveis (gas, aigua...).  
Profunditat suficient per no ser afectat en les operacions de 
manteniment, fresat i reposició d’asfalt. 
 
DURABILITAT 
El material de segellat que s’utilitza és d’altes prestacions, per tant, 
resisteix la degradació d’intempèrie i la ocasionada per l’efecte del tràfic 
rodat. 

 
SEGURETAT 
El tub d’alumini extruït és la millor barrera per a la penetració de l’aigua, 
podríem fins i tot submergir el cable. A més, proporciona una alta 
resistència a ser aixafat. Fins a 100 Kg/cm. Resistència que es veu 
ampliada amb la incorporació de materials de farciment, antirosegadors i 
termites, i, fins i tot tenim la possibilitat de cobertes ignífugues. 
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A.5.1.5. Les instal·lacions canalitzades 
 
Les instal·lacions requereixen la col·locació prèvia d’un conducte que portarà 
un o diversos cables entre dos punts d’accés. Els punts d’accés són registres 
de manipulació que poden ser tan grans com per a l’entrada d’una persona o 
només per a que càpiga una mà. Aquest tipus d’instal·lació requereix un 
dispositiu d’introducció del cable dins de la canalització (també pot ser manual), 
un instrument de mesura de tensió i un lubricant compatible amb la fibra òptica 
que redueixi la fricció en la canaleta. Les xarxes canalitzades es solen instal·lar 
com a previsió a futurs requeriments de capacitats ja que són fàcilment 
ampliables. 
 

 
 

Fig.A.5.9 Fibra per canalització 
 

A.5.1.6. Perforació dirigida 
 
Tècnica consistent en la realització d’una perforació en el subsòl sense 
demolició de paviments ni excavació de terres. 
 

• La menys invasiva i menor impacte. 
• Protecció Alta. 
• Cost elevat. 
• Passos crítics. Carreteres, tren, rieres etc... 
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Fig.A.5.10 Perforació dirigida 
 
 

A.5.1.7. Galeria de servei 
 
En cas d’obres de dimensions 
importants ( rondes viàries, 
reurbanitzacions globals de vials, etc.) 
l’Ajuntament aprofita per a la 
construcció de galeries dedicades 
exclusivament al pas de serveis. 
 

• Grans ciutats. 
 
 

 
Fig.A.5.11 Galeria de servei  

  

A.5.2. Instal·lació en l’aire 
 
De vegades la instal·lació en el terreny és massa costosa o pràcticament 
impossible per falta d’espai o perquè l’estructura no ho suportaria. En aquests 
casos ens hem de plantejar altres opcions, i és aquí on entrarien els 
enlairaments 

A.5.2.1. Instal·lació aèria 
 
La instal·lació de cable aèria es realitza sobre pals i torres que permeten fer el 
camí de la fibra òptica en l’aire. El mètode més comú és utilitzar un cable 
metàl·lic guia entre els pals o torres que servirà de suport a les fibres que són 
molt més delicades. 
 

• Puntual i/o provisional. 
• Impacte visual. 
• Protecció baixa. 
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Fig.A.5.12 Instal·lació aèria 
 

A.5.2.2. Façana 
 
Tècnica consistent en el grapat del cable 
de telecomunicacions a façanes o 
terrats d’edificis. 
 

• Illes d’edificacions antigues no 
regulades per la normativa ICT. 

• Impacte visual. 
• Protecció baixa. 

 
 

 
Fig.A.5.13 Instal·lació en façana 

 
 
 


