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Resum 
L’objectiu d’aquest projecte és el disseny i la 
implementació d’un sistema de transmissió de vídeo 
sobre una xarxa IP, que permetrà a qualsevol usuari de la 
xarxa visualitzar la Televisió Local de Vallirana. La 
xarxa a la que es tindran que connectar els usuaris estarà 
implementada amb la tecnologia WiFi.     

I. Introducció 
Amb l’arribada del TDT, les televisions locals 
municipals han de compartir canal, dins d’un consorci en 
el que el major pes recaurà en la ciutat amb més 
habitants, que no es el cas de Vallirana, ja que es un 
poble petit dins del consorci. Això provocaria que 
aquesta Televisió Local no tingui una programació 
pròpia, i per tant, els habitants de Vallirana ja no veurien 
els seus veïns, i per tant un dels al·licients més gran 
perquè la gent vegi la programació d’aquest canal.   

Resultat d’aquest problema, ha sorgit l’idea d’elaborar 
un projecte per oferir una solució perquè la Televisió 
Local de Vallirana no desaparegui. La proposta 
consisteix en elaborar un sistema IPTV via WiFi.  

El primer pas per dur a terme aquest projecte, ha sigut fer 
un estudi teòric sobre la tecnologia que volem utilitzar, 
l’IPTV. Aquest estudi ens permetrà tenir una idea 
general, per poder decidir quins protocols ens 
interessaria utilitzar.  

Un altre punt important serà el disseny de l’ 
infraestructura, que donarà suport al flux de vídeo que 
volem enviar a través d’IP. Tal com hem dit abans 
utilitzarem la tecnologia WiFi per implementar aquesta 
WLAN. En aquest punt, tindrem en compte dos factors: 

1. Característiques de la xarxa WiFi: on definirem 
com donar cobertura i accessibilitat a tots els 
habitants.  

2. Recepció del flux de vídeo per WiFi: on 
definirem quins dispositius utilitzarem i com 
adaptar-los a les ICT  de les vivendes. 

També s’han dut a terme probes a nivell pràctic en el 
municipi de Vallirana. Gràcies a que aquest projecte està 
en procés, s’han fet algunes simulacions del sistema 
IPTV dissenyat. Aquestes ens han ajudat a comprovar 
alguns punts teòrics i arribar a conclusions eficients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, s’ha estudiat la viabilitat d’aquest projecte 
tenint en compte els factors econòmics i canvis 
infraestructurals, que comportaria la seva implementació 
en el municipi.  

II. Tecnologia IPTV 
La televisió sobre el protocol IP, ha estat desenvolupada 
basant-se en el video-streaming. Aquesta tecnologia 
transformarà, en un futur pròxim, la televisió actual, tot i 
que per això són necessàries unes xarxes molt més 
ràpides que les actuals, que puguin  garantir la qualitat 
del servei. 

L’esquema bàsic a seguir és molt senzill. En primer lloc 
es registren les imatges i/o la veu amb dispositius 
transpondedors (micròfons, càmeres), els quals 
digitalitzen la informació per poder ser emmagatzemats 
(en el cas dels dispositius digitals) i processats per equips 
informàtics. Desprès de la digitalització cal comprimir 
aquestes dades per optimitzar la seva transmissió (és ben 
sabut en el món del vídeo digital que per transmetre i/o 
reproduir vídeo sense comprimir podem arribar a 
necessitar taxes de transmissió de 270 Mbit/s, en el cas 
de una codificació CCIR-601) mitjançant algoritmes de 
transformació matemàtica. Discretització i reducció de la 
redundància espacial i temporal són les últimes tècniques 
que es fan servir. Tot seguit es fragmenta aquesta 
informació mitjançant les regles propostes per aquests 
protocols de transmissió, que permeten que la informació 
viatgi per la xarxa. Aquesta informació d’àudio i/o vídeo 
s’anomena stream. En la figura [1] trobem el procés 
explicat gràficament.  

Fig.1. Esquema de servei de transmissió d’un flux 

Fins aquí el procés que fa l’emissor de la informació. El 
receptor, com podem apreciar a la figura [1], fa el procés 
contrari: primer defragmenta l’stream d’àudio/vídeo, 
desprès descomprimeix la informació, mitjançant la 
decodificació i, per últim, torna a “analogitzar” 



(desdigitalitzar) la informació per a poder ser 
visualitzada/escoltada.                                                     
La transmissió d’arxius multimèdia a través de la xarxa 
pot ser en dos temps de reproducció: en viu i sota 
demanda, i en qualsevol cas viatgen per la xarxa 
mitjançant un dels dos mètodes de distribució: unicast o 
multicast. 

Unicast: Aquest servei consisteix en un servidor que 
envia paquets de dades a cada PC que sol·licita un 
stream. 

Multicast: utilitza una nova manera de funcionament de 
xarxes. En vers d’enviar streams des d’un sol servidor a 
un sol client, multicast envia una sèrie de paquets que 
poden ser rebuts per qualsevol, des de diversos punts de 
distribució. 

En la figura [2], es fa una comparació per decidir quin es 
el mètode idoni per el nostre proposit. 

Mètode Avantatges  Desavantatges 

Unicast Assegura recepció 

 

Gran consum 
d’ample de banda 

Solucions obertes i 
integrables 

Temps d’entrega 
elevat 

Multicast Transmissió en 
directe 

No assegura 
recepció 

Baix consum d’ample 
de banda 

Solucions tancades  

Fig.2. Taula comparativa Unicast VS Multicast 

Degut a que tenim un ample de banda limitat per la xarxa 
WiFi (54 Mbps) i que hi ha una gran demanda d’usuaris,  
el mètode ideal seria una emissió Multicast.  

El problema d’aquesta transmissió, es no tenim ni 
correcció d’errors ni control de flux, fet que provocaria, 
drops o pixelats en la imatge.  

Per solucionar aquest problema s’estudia com 
implementar FEC en el flux de vídeo,que permet la 
correcció en el receptor sense retransmissió de la 
informació original.  

S’han trobat quatre possibles solucions: 

• Digital fountain 
• Ruckuss Wireless 
• Toughstream Server 
• Solució VideoPuck 

Malauradament tots aquests equips, que en principi ens 
podrien servir per evitar els errors que incorpora 
l’emissió per IP, tenen un preu molt elevat per al 
pressupost del que es disposa en aquest cas,  i per tant, 

només es pot fer, de moment, referència amb enllaços, 
als annexos, de les diferents cases que els proporcionen. 
És molt probable que en un futur, si es vol implantar 
d’una manera fiable la IPTV s’hagi de fer més d’un 
esforç per incorporar alguna d’aquestes solucions. 

 

III. Característiques de la xarxa WiFi 
Per enviar l’stream a tots els habitatges, necessitem crear 
una xarxa IP perquè es puguin connectar els usuaris. 
L’ideal seria crear una xarxa ethernet, però, evidentment 
es inviable cablejar tot el poble amb cable ethernet. Per 
això, es decideix crear una xarxa WiFi.  

Aquesta serà del tipus BSS o mode infraestructura, que 
ens permet crear una xarxa inalàmbrica amb una extensa 
àrea de cobertura. Per crear-la, utilitzarem dos punts 
d’accés.                                                                
S’utilitzaran els dispositius “Radionet rn-700” i 
“Radionet rn-900”, per crear-la. Aquesta estarà 
configurada amb el subestandard 802.11a, ja què es el 
més robust a interferències i té un ample de banda més 
gran (54 Mbps teòrics) a 5 GHz.  

Fig. 3. Xarxa WLAN amb els Radionet 

Tal com es pot veure en la figura [3],  podem diferenciar 
dos enllaços en la xarxa WLAN: 

Enllaç “Estudi Televisió Local – Torre de transmissió” 

El Radionet rn-700, estarà en l’estudi, i la seva missió 
serà fer l’enllaç amb la torre de transmissió on tenim 
l’altre punt d’accés.  Aquest enllaç formarà la xarxa 
193.168.3.X, que servirà per enviar el flux de vídeo que 
volem propagar. 

Enllaç “Torre de transmissió- Usuari Final” 

El Radionet rn-900, estarà situat en la torre de 
transmissió, lloc des del qual te bona visió per garantir 
bona cobertura. Aquest formarà la xarxa 192.168.4.X. 
Qualsevol usuari que vulgui veure l’sream que estem 
enviant, es tindria que connectar a aquesta xarxa.  



Aquesta xarxa WLAN, que actualment està 
implementada en Vallirana, presenta dos problemes per 
poder fer arribar l’stream a tots els veïns:  

• Nombre limitat de canals (11) 
• Zones sense cobertura 

Solució al nombre limitat de canals 

Consisteix en que el Radionet rn-900, faci de node 
central, la funció del qual consistirà en fer arribar la 
connexió a diversos “Nodes de distribució”. D’aquesta 
manera podríem multiplicar el numero de canals.  

Fig. 4. Solució amb smartBridges airPoint XO2 

Aquesta solució suposaria 758 Euros per airpoint XO2, i 
per tant, donat que utilitzaríem 11, suposaria 8338 Euros. 

Solució de cobertura de les zones incomunicades 

Tal com podem veure en l’ imatge [5], dos municipis de 
Vallirana queden sense cobertura. Per fer arribar a 
aquests municipis connexió, utilitzarem uns punts 
d’accés treballant en mode bridge.  

Fig.5. Cobertura i situació dels airpointBridge 

Aquesta solució suposaria 2 AirpointPro (758 Euros) + 
AirpointBridge (340 Euros). Per tant, 1856 Euros.  

IV. Dispositius per la recepció 
Un cop ja sabem les característiques de la xarxa que 
volem implementar,  farem un estudi dels diferents 
dispositius que tindrien que comprar els habitants de 
Vallirana per rebre l’stream que estem enviant.  Aquests 

tindran que ser totalment compatibles amb la xarxa 
WLAN.  

 
Fig. 6. Esquema de recepció en habitatges 

 
En la figura [6], podem observar un esquema simplificat 
dels dispositius que necessitaríem per rebre el senyal. A 
continuació, es detallarà la funció específica de cadascun 
d’ells i les característiques que tindran que complir per 
funcionar eficientment.  
Antena 
Aquest serà els dispositiu destinat a la captació de les 
ones radioelèctriques. Les comunicacions WiFi són 
bidireccionals semidúplex, per tant, l’antena tindrà que 
transmetre i rebre, de manera alternativa. 
Aquestes, hauran de tenir les següents característiques: 

• Freqüència. Tindrà que treballar en la banda de 
freqüència de 5 GHz, que correspon a 802.11a. 
• Tipus d’antena. Direccional, ja què volem 
connectar-nos en una sola direcció.  
• Polarització. Vertical. 
• Guany. Variarà segons el punt del poble on ens 
trobem.  

Connectors i cables d’antena 

Les antenes externes es connecten als equips WiFi 
mitjançant un cable. Normalment el cable que uneix el 
dispositiu WiFi amb l’antena es un cable del tipus 
coaxial. Aquests cables es caracteritzen perquè disposen 
d’un conductor central amb una malla metàl·lica 
concèntrica que el protegeix de les interferències.  

Per connectar el cable a l’antena i als dispositius WiFi, 
s’utilitzen els connectors. Tant l’antena com els equips 
WiFi disposen d’un connector on s’han d’endollar els 
seus corresponents connectors dels extrems del cable.  

Per comprar el cable, ens tenim que assegurar que sigui 
òptim per la freqüència de 5 GHz. Un cable pot ser molt 
apropiat per ser utilitzat en aplicacions de televisió i 
vídeo i no ser adequat per WiFi.  

Router 

Aquest serà l’equip que farà de pont entre els usuaris 
finals i la xarxa WiFi que està enviant vídeo IPTV. 
Estarà connectat a l’antena mitjançant un cable coaxial i 
amb el connector corresponent, normalment del tipus N.  

Tots els equips que formen part de la xarxa tenen la seva 
direcció IP. Aquesta, es la que identificarà a cada equip 
per totes les seves comunicacions.  

 



Opció USUARI Router (LAN) Router 
(WLAN) 

Punt 
d'Acces 

(Radionet 
rn 900) 

Radi 1 192.168.100.5 192.168.100.1 192.168.3.2 192.168.3.1 

Radi 2 192.168.100.5 192.168.100.1 192.168.4.2 192.168.4.2 

Fig.7. Configuració de direccions IP 

En la figura [7], es pot observar la configuració de les 
diferents IP, que utilitza el router per encaminar els 
paquets als terminals corresponents. Es pot observar que 
tenim dues opcions, que corresponen als dos radios dels 
que disposa el Radionet rn-900.  

Tenim dues xarxes que s’interconnecten: 

1. La xarxa LAN formada per els usuaris que 
volen rebre el senyal, amb cablejat ethernet. 
2. La xarxa WLAN formada per els punts d’accés 
per WiFi.   

Per tant, el router farà possible que els usuaris de la 
xarxa LAN ethernet, puguin demanar paquets 
d’informació a la xarxa WLAN formada per els equips 
Radionet.  
 
Switch 
El switch serà un dispositiu que necessitarem quan 
vulguem distribuir el senyal IPTV a més d’un usuari 
dintre de la mateixa xarxa. En el nostre projecte, estarà 
connectat entre el router i les set top box. 
 Per tant, s’utilitzarà aquest dispositiu principalment en 
comunitats de veïns, per fer arribar el senyal via ethernet 
a tots els que vulguin rebre l’streaming.  
 
Set top box (Decodificador) 
Serà l’encarregat de la recepció i decodificació del 
senyal IPTV, per desprès ser mostrat en la televisió. 
Principalment, s’encarregarà de rebre el senyal digital en 
format IPTV, comprovar que tinguem permís per veure 
aquest senyal, el desmodularà i l’enviarà al televisor.  
 

V. Adaptació a la ICT 
Un cop ja sabem quins dispositius necessitem per la 
recepció de l’streming de vídeo que estem enviant, 
necessitem decidir on situar-los en la infraestructura dels 
habitatges perquè funcioni correctament. 
Encara que en el cas de la recepció per WiFi no existeix 
cap normativa específica sobre ICT, ja què la normativa 
vigent no ho contempla, s’ha cregut convenient adaptar 
aquesta normativa a les necessitats del nostre projecte, 
realitzant un estudi sobre la normativa vigent aplicable. 

S’ha de tenir en compte, que aquesta adaptació podrà 
variar segons el tipus d’edifici que vulgui rebre el senyal: 
blocs de pisos, casa unifamiliar... 
 
Blocs de pisos 
En la figura [8], podem veure l’esquema general d’ICT  
d’un bloc de pisos.  
 

 
Fig.8. Esquema general ICT d’un bloc de pisos 

 
Elements de captació 
El senyal que estem enviant viatja a través d’ones 
radioelèctriques (WiFi), per donar accés a aquest servei 
s’ha de disposar a la part superior de l’edifici de tot 
l’equipament necessari.  
Per tant, l’antena s’implementarà en el terrat de l’edifici i 
tindrà que complir unes normatives ja especificades en la 
memòria del projecte. 
Canalització d’enllaç 
Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, l’antena es 
connecta mitjançant un cable coaxial amb el router. 
Aprofitarem la canalització d’enllaç, que serveix per 
enllaçar l’antena amb el RITS. En cas que aquesta 
canalització fos més llarga d’un metre, utilitzaríem un 
router per exteriors per situar-lo al costat de l’antena. 
Això es degut a les pèrdues que tenen aquest tipus de 
cables.  
Recinte de Telecomunicacions Superior (RITS) 
Des de la canalització d’enllaç una sèrie de tubs 
conduiran els diferents serveis cap a una caixa o recinte 
anomenat Recinte de Telecomunicacions, on els 
operadors faran les seves connexions a la xarxa interior 
de l’edifici.  
 



 
Fig.9. Adaptació al RITS 

En el nostre cas,  aprofitarem el RITS per instal-lar el 
nostre router.  
Canalització principal 
Del router sortirà un cable ethernet que el ficarem per un 
dels tubs lliures dels que disposa el RITS i que van a la 
canalització principal. Aquesta té la funció de distribuir 
els cables per tot l’edifici. 
Registre de planta 
A cada planta de l’edifici la Canalització Principal 
s’interromprà per donar servei als usuaris de la planta. 
Els dispositius i connexions necessaris per fer-ho es 
disposaran en una caixa o espai anomenat Registre de 
Planta. 
Dins d’aquest [10], ficarem el switch que s’encarregarà 
de distribuir el senyal ethernet per els usuaris de cada 
planta. 

 
Fig.10. Adaptació al Registre de planta 

 
 Canalització secundària 
Aquesta s’encarregarà d’unir el Registre de Planta amb 
el Registre d’Accés d’Usuari. Per tant, l’aprofitarem per 
ficar el nostre cable ethernet. 
Zona d’usuari 
A partir dels preceptius registres de pas de la 
Canalització Secundària entrem en la zona privada de 
l’usuari, que comença al Registre d’Accés d’Usuari, ja 
dintre del seu habitatge o unitat privativa. 
En el nostre cas, del Registre d’Accés d’Usuari sortirà un 
cable ethernet que anirà al seu corresponent BAT (Base 

d’Accés d’Usuari), lloc on es connectarà la set top box 
que vulgui rebre l’stream que estem enviant a través de 
WiFi.  
Casos particulars 
En aquest apartat s’estudiarà com adaptar la ICT, en 
altres casos de vivendes. 
 
Habitatges unifamiliars 
L’estructura de l‘ICT, es molt diferent de la dels blocs de 
pisos, tot i això, les normes que han de complir son les 
mateixes.  

 
Fig.11. Esquema general ICT en vivendes unifamiliars 

Tal com s’observa en la figura [11], el RITS i RITI son 
substituïts per el RITU, que interconnectarà amb els 
elements de captació.  
La xarxa de distribució serà horitzontal i subterrània. Els 
punts de distribució podran ubicar-se entremig de dos 
vivendes, de manera alterna, de tal forma que, des de 
cada punt de distribució oferim servei als dos. 
 
Vivendes amb ICT’s individuals 
Les vivendes que no tinguin ICT compartida, haurien de 
comprar tots els dispositius i per tant, el preu seria molt 
elevat. 
Per evitar aquesta pujada de preu podríem agrupar les 
vivendes per zones. En aquestes zones, utilitzaríem 
bridges per crear una xarxa inalàmbrica que simulés la 
canalització principal dels altres edificis. D’aquesta 
manera es podrien compartir els recursos.  
 

VI. Proves a la Televisió Local de                    
Vallirana 

Aquest apartat es dedicarà a la simulació d’un escenari 
real per a la realització de proves de televisió IP, a través 
de la xarxa WiFi que tenim implementada a Vallirana. 
L’objectiu serà rebre un stream de vídeo que estarem 
enviant des de l’estudi, rebent-lo a través de la torre 
emissora. 
En la figura  [12], podem observar l’escenari de proves 
que vam implementar gràcies a la WLAN formada amb 
els Radionet.  



Fig.12. Escenari de proves 
Antena Landatel 
És una antena direccional de panell capaç de treballar en 
el rang de freqüències de 5 GHz. Va ser muntada amb 
polarització vertical, que es la que utilitzem en la xarxa. 
Té un connector del tipus N. 
Estava enfocada en direcció a la torre de transmissió de 
Vallirana. 
Cable LMR-400 
Aquest connectava l’antena amb el punt d’accés. Aquest 
era de 0’5 m, i provoca una pèrdua de 0,1 db. 
Punt d’accés MKP-WS5 
Aquest, es indicat per instal·lacions exteriors en 
comunicacions sense fils d’alt nivell. Aporta una gran 
flexibilitat, gràcies a la combinació d’una a quatre unitats 
de diferents ràdios, i es compatible amb el rang de 
freqüències de 5 GHz.  
 

 
Fig.13. Punt d’accés MKP-WS5 

Podem observar [13], com disposa de dos connectors: 
• Connector N. Per connectar el cable LMR. 
• Connector ethernet. Per connectar el cable 

ethernet que anirà a l’equip receptor. 

Equip receptor 

És un ordinador portàtil amb un adaptador de xarxa i que 
disposa del software VideoLan, programa utilitzat per fer 
la transmissió de vídeo. 

Configuració dels equips 

Una vegada ja teníem l’equipament necessari, vam tenir 
que decidir quina configuració tindríem que dur a terme 
per poder realitzar una bona comunicació entre l’equip 
receptor i emissor. 

Vam tenir que configurar els ordinadors i el punt 
d’accés. Els paràmetres que vam utilitzar estan explicats 
en la memòria.  

Streaming amb VideoLan 

Per poder bolcar el vídeo en la xarxa vam utilitzar el 
software VideoLan. Aquest programa està dissenyat per 
bolcar vídeos MPEG en xarxes de gran ample de banda. 

Els passos a seguir per enviar l’streaming, es poden 
dividir en dos blocs: 

• Servidor: PC a l’estudi de Vallirana 
• Client: PC receptor 

Proves realitzades 

L’idea consistia en enviar un vídeo des de l’estudi de 
Vallirana a un habitatge del poble que es trobava dintre 
de la zona de cobertura del Radionet rn-900. 

Les proves que vam realitzar les poden dividir en dos 
grups: 

• Unicast 
• Multicast 

Conclusions de les proves 

Fent una transmissió Unicast amb HTTP, hem pogut 
comprovar que variant el nivell del buffer, podrem enviar 
vídeo de gran qualitat. Tot i això, a mesura que 
augmentem el buffer i qualitat de vídeo, consumim més 
recursos. Al tenir un ample de banda limitat (54 Mbps 
teòrics), no podríem abastir totes les demandes del poble. 

Amb Multicast no tenim el problema de saturar la xarxa, 
ja què només enviem un stream. El problema es que 
utilitza els protocols UDP i aquests no demanen 
retransmissió de paquets en cas de pèrdua d’informació. 
Això provoca que tinguem una imatge distorsionada en 
certs moments. 

 

VII. CONCLUSIONS 
Els resultats obtinguts de l’estudi realitzat de la 
tecnologia IPTV, ens indiquen que un WiFi robust és un 
bon sistema IPTV utilitzant els protocols TCP-IP com el 
HTTP, en canvi, si s’utilitzen protocols UDP es poden 
produir pèrdues de paquets i per tant, drops o píxelats en 
la imatge. Aquests problemes es poden solucionar 
mitjançant streamings que incorporin tecnologies del 
tipus FEC i les seves evolucions, tal com s’ha estipulat 
en el nou estàndard per la telefonia mòbil.   
Resumint, la tecnologia WiFi no va ser dissenyada per 
enviar video IP,  i això provoca que actualment no 
existeixi un gran mercat per l’elaboració d’un sistema 
IPTV via WiFi. Tot i això, podem estar contents dels 
resultats obtinguts ja que hem pogut comprovar el 
correcte funcionament del sistema. 



El principal problema d’implementar-lo seria a nivell 
econòmic. Tal com s’ha pogut observar, la instal-lació 
d’aquest sistema suposaria una gran despesa tant per els 
usuaris com la Televisió Local. Això provocaria una 
acollida pobre entre els habitants si l’únic servei que 
s’ofereix es el de veure la Televisió Local. 
Per tant, en el següent apartat es proposa algunes 
alternatives de manera que aquesta solució fos més 
atractiva per els habitants de Vallirana. 
 
IPTV i la possibilitat d’una TV diferent 
Hem arribat a la conclusió que el sistema dissenyat 
anteriorment té tres grans problemes: 

• Elevat cost d’implementació 
• Únic servei de veure la Televisió Local 
• Problemes amb transmissions Multicast 

Això no vol dir que tot el que ja s’ha implementat a 
Vallirana no serveixi per res. La xarxa que tenim té una 
gran qualitat i al ser IP, ens ofereix un ampli ventall de 
possibilitats, per oferir més serveis als habitants. 

Solució al problema de la pèrdua d’informació 

Consitiria en crear una “televisió a la carta”. Aquesta 
seria una pagina VOD (Vídeo On Demand), on hi 
haurien penjats els programes de televisió. Això 
suposaria que podríem treballar amb unicast i els 
protocols HTTP, solucionant el problema de la pèrdua de 
paquets. 

Solució a l’elevat cost d’implementació 

Donada a la pujada imminent de l’ADSL, la idea 
consistiria en mesclar la difusió WiFi amb la difusió 
Internet, de manera que els usuaris poguessin accedir a la 
televisió sense tenir que comprar els dispositius de 
recepció. 

Solució per millorar l’oferta de serveis 

Podríem millorar la qualitat de vida dels habitants, 
oferint una gran quantitat de serveis que ens ofereix un 
sistema IP: 

• Possibilitat de fer publicitat a la carta. 
• Telefonia IP 
• Internet on no arribi 
• Serveis municipals online 
• ... 
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