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EL C.C.S. DE TELEFONICA 

DE LA GRANADA 

a Branca d ' Estudiants de 
l' I. E.E.E. de Barcelona, en 
un afany d ' aproparelscen
tres de tecnol og ia a ls 
eSludi ants organitza a
questany, comja ha vingut 

fent darrerament, un c icle de visites 
tec niqu es e n e l sec tor d e les 
telecomul1icacions, l' e lectrónica i la 
informatica. Gracies a aquest fet pode m 
presentar informació sobre els centres 
que hem visitat, en concret del Centre 
de Comunicacions per Sate l·lit de Te
lefónica de La Granada del Penedes 
(Barcelona) que tingué lloc e l darrer 
mes d ' abril. 

ANTECEDENTS. 

A través deI s seus Centres de 
Comunicacions per Satel·lit (C.C.S.), 
d 'Argüimes -Canari es- , Armuña -
GuadaJajara-, Buitrago -Madrid- , La 
Granada -Barcelona-, i Sevilla, Tele
fónica envia senyals de te lev isió, de 
te lefoni a i de dades, principalment de 
les organitzac ions internac ionals deI s 
Sate l·lits Jnte lsat i Eutelsatque es troben 
situats sobre e ls Oceans Atlantic i Índic. 

L ' a ny 1.989 , Telefó ni ca 
encolllana a I'empresa Master S.A . de 
Ingeniería y arquiteclUra, el di sseny 
de I' arquitectura i enginyeria de les 
insta l·lac ions del c.C.S. de La Grana
da, situat a uns 50 Kllls. de Barcelona. 
Aquesta insta l·lació va tenir un paper 
destacal en la translllissió a tot el món 
de les imalges deIs Jocs Olímpics de 
I'any 1.992. 

RAMON ARXER i GALABERT és 
enginyer t/>cn ic de telecolllun icac ions. 
eSllIdiant de cinqlle Cllrs d 'engil1veria de 
teleco-mlll1icaciol1s i lIlembre de la Branca 
d 'Esllldiallls de /'IEEE. 
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Ramon Arxer i Galabe rt 

Es trac ta d ' un proyecte de 
tecno log ia ava n-c;ada pe r la com
plex itat de les seves instal·lac ions i pels 
seus requerilllents 

El programa ge nera l del 
projecle es va basar en la necessitat 
d' implementar sobre e l telTeny tres 

arees ben dife
d'alta seguretat i de 
funcionament 
continuar. 

Aquesta instal-Lació 
renciades: la de se
g ure ta t , I' ed ifi c i 
d'administració i 
eq uip a m e nt s 
tecnológ ics i el camp 
d ' an tenes. A partir 
d ' aqu es t prin c ipi 
bas ic, es conside
raren les necessitats 
específiques de Tele-

Per aques t 
projecte, l' empresa 
Master fo u galardo
nada el 1.99 1 amb 
el Premi Bonaplata 
que in stitue ix e l 
Mu se u de La 

va tenir un paper 
destacat en la 

transmissió de les 
imatges dels locs 
Olfmpics de 1992. 

Cienc ia i de la 
Tec ni ca d e Ca
talunya, a la millor 
realització d ' arquitectura indusuial de 
l'any, resaltant la seva idea concep
tual, funciona litat i respecte a l medi 
ambient. 

CA R ACTE R ÍST I QUES 
ARQUITECTONIQUES. 

Aquest mode rn centre de 
te lecomunicac ions, enclaval entre e ls 
típics vinyars de l Penedes , s ' ex tén 
damunl una parcela de te rreny d'unes 
10,8 heclarees. 

CONCEPTE BAR..J 

N" D'H.P.A. EN SERVEI 
N"D'H.PA EN RloS I, RVA ACTIVA 
N" D'H. P.A. DE RECANVI 
TOTALH.PA INSTAL·LATS 
POTÉNCI ACONSL' MIDAPELS JI PA (K VAI 7! 
COST FUNCIONAMENTD'H.P.A. (P".IDlo l 1'.IJ()() 
POTÉNCIA DE R.F. INSTAL·LADA' K\V I 11 
POTÉNCIA TOTAL R.F. EMESA ~oo 

PER L 'ANTENA (W I 
P.I.R.ETOTAUdBWI 90 

GUANY ANTENA ENTRANSM ISSIÓ(dBI) M 
DIÁMETREDE L'ANTENA (m) 1-1 

SU PERFi c IE D'ANTENA (01 ' 1 105 
GUIA D'O",ES DES DE LA SALA DE CONTROL 600 

FINS L 'Ai\TE;--.JA IIn ) 

fónica. 

L' empresa encarre
gada del di sseny col ·l abora en e l 
projecte, realitzant I'arquitectura i en
g in yeria deIs se rveis d ' e nerg ia de 
I'edifi ci plincipal i e l d isseny de les 
obres d ' infraestructura i urbanització 
exterior del camp d' antenes. 

Des de la caseta de control, un 
g ra n v ial e n fo rm a hexago nal , 
circulllval ·la I' ed ifi c i plincipal i es ra
mifica en e l seu costat sud cap als vials 
d 'accés als ed ifi c is de les antenes. 
L' edifici principal, amb una supelf íc ie 
edificada en planta d'uns 5.000 m~, 

BAR·5 BAR-6 BAR·7 BAR·g TOTAL 

2X 
I~ 

IJ 3 
N t~ 4 ~3 

15f¡ 15fl ~x ~x -lXO 
-I5.50U 4.'S.500 N .OOO I~.OOIJ I-lOJXXl 
33 33 fU /O ~7 

3.UOIJ 3. (J{)() 1.800 600 8.800 

9~ 9~ 89 90 

5Y 59 57 63 
IX IX 13 
190 190 85 60 630 
1.510 ! .ó4() /225 525 6510 

Taula 1.- Descripció deis equips. 
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Figura 1.- Vista aeria del c.C.S. de La Granada. 

esta format per tres cossos, di sposats de 
forma que els seus eixos longitudinals 
s' uneixen pel centre formant entre ells 
angles de 120 graus. La raó d'aquesta 
disposició, respon a I' ús diferenciat de 
cada unade les seccions: administració 
i serveis de personal, instal·l ac ions i 
equips d'energia i sala de control. 

El nucli centra l que un e ix 
aques ts tres edificis és un tri ang le, 
amb un pati interi or oben en form a 
ci rc u lar de 2 l .4 metres de di ametre, 
en e l que s' ha in stal·l at co m a detall 
arquitec tónic , un gran rellotge 0-

lar. 
Per so ta de I'edifi ci es troba 

una ga leri a subterrani a transitab le 
de 2,5 metres d'ampl e pe r 2,2 
melres d ' ah;:ada, a través de la qual 
es canal ilza el cablejat que con nec ta 
les anlenes parabó liques amb les 
in ta l·lac ions d' energia i equips de 
contro l. 

Propera a la nau de les 
in sta l·lac ions i equips d 'e nerg ia 
so rge ix un a torre metal·li ca de 26 
metres d ' a l ~ad a i 1,6 metres de 
di ametre, a les plataformes de la 
qu a l s' ha prev is t in s ta l· la r 
radi oenll a<;:os de petita capac itat i 

antenes de telefoni a móbil. 
El camp d'antenes, situat al 

cos tat s ud de la pa rce l· la es 
carac teritza per la impl antació de 
c in c antenes parabó liques 
anomenades: Barcelona 4 , 5, 6, 7 i 9 
(Bar-4 , Bar-5, Bar-6, Bar-7 i Bar-9). 

CA RA CTE RÍ ST IQ UES 
TECNIQUES 

Cada conjunL antena-edifi c i 
de control , el pode m descomposar 
en dues pans. 

La prim e ra , I'equip d e 
sa te l · lit , qu e a la vega d a e l 
co mpose n e ls dife rent equip s: 
mo dulador , de mo- dul ad o r i 
co n ve rso r. 

La sego na part , co mpos ta 
per I'e difi c i d e I ' a nt e na es 
descomposa e n: a mplifi ca do r 
d 'a lt a po te nc ia ( H . P.A . Hi g h 
Power Amplifi er) . pl aca d e 
co mmut ac ió de Is se nya ls d e 
mi c roo nes cap a I'a ntena i antena 
propiament dil a. 

Les ca rac terís tiqu es de Is 
e lem ents principal s de cada ante
na es desc riu e n a la Taul a l . 

• B RANCA D' E sTUDIANTS DE L' I EEE DE B ARCELO 'A 

SE RVEIS 

L'es tac ió de La Granada dóna 
di ferents tipus de servei s mitjan~a nt 
la se ri e de sa te l· lit s Eutel sa t i 
lnte lsa t: 

* En l la<;: de dades amb ope-
rado res am eri ca nes, africanes i 
as iatiques. 

* Substituc ió temporal del 
traFi c de cab les submarins (per 
res tauració de circuits digital s), en 
conc ret e l T A T -9 (Es pan ya -
CanadaJEEUU ), el COLUMBUS -
9 (Espanya - Puerto Ri co) i e l SAT 
- 2 que enlla<;:a Espanya i Portuga l 
amb SudaFrica. 

* Mo nitoritzaci ó de 
se nya ls de Te levisió de 
l' organ it zac ió Eute lsat, (anomenal 
TVCSM ) aqu es t se rve t es 
desco mposa a la vegada en: 

Aju st i control de qu alitat 
de senya ls nous de te levisió. 

Monitorit zac ió deI s para
meo'es de qualitat del senya l de 
telev isió co m a se rve i de suport del 
Contro l Sw it c hing C enler de 
I' organit zació EUTELSAT situat a 
París . 
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E.T./SATEL ENLLAC; P.I.R.E BW FREQ. 

BAR-4 

BAR-5 

BAR-6 

BAR-7 

BAR-9 

P.I.R.E.: 
FREQ.: 
POL. : 

(dBW ) (Mbp,) (M Hz) 

TVOCASIO AL 

BARJ2 - SAO P LO 59. 2 6.27 .0200 
BARJ2 - LIMA 65.7 2 6.025.5125 
BARJ2 - LIM A 62.4 6.200.6275 
BARJ2 - PITTSBURG 61.7 2 -. 79.0~25 
MADRID/2 -JOHAN. 51.7 0.512 6.132.7675 
BARJ2- ELCA IRE 60.2 I 6.076. -500 
MADR ID/2 - PAlA 62.4 0.512 6.366.2775 
TV OCASIO ¡AL 

BARJ2 - TOK IO 5 .0 5.925.6850 
BARJ2 -HONG KO 'G 55.5 2 6.081.1625 
BARJ2-SEUL 57.0 6.078.5750 
BARJ2-S INGAP R 51. 5.992.5625 
BARJ2 - BEIJI NG 51.9 2 5.966,0800 
BARJ2 - SHANG I 57.0 2 5.976.0700 
TV OCASIO AL 
VIDEOCONFOCASIO AL 

TAT-9 ESP.-EE.U 69.7 45 6.112.0000 
TAT-9 ESP.- EE.U 6 .7 45 6.148.0000 
TAT-9ESP.- CAN. 81.5 45 6.360,0000 
COLUMB US-2 68.5 45 6. 11 2,0000 
COLUMB US-2 69,5 45 6. 148,0000 
COL MB US - 2 80,3 45 6.360,0000 
SAT-2 79.2 45 6.032,0000 
SAT-2 80.4 45 6.400.0000 

TVCSM 

Potencia Isotrbpica Radiada Equiva lent. 
Freqüencia de portadora de pujada al satel·lit (Frequel/cy Up). 
Polaritzac iócircularen emi ss ió i recepc ió, 
corresponent al conveni : 

A . Polarit zac ió a esquerres en transmiss ió. 
B . Polari tzac ió a dretes en translllissió. 

XDR 

5-195 
2~1I4 

2~1I4 

20110 
53/ 103 
52122 
37/37 

10120 
4211 02 
4211 02 
411101 
411101 
411101 

53/43 
53/43 
37/37 
53/43 
53/43 
37/37 
22/22 
38/38 

POL E.T. Rx PAís 

B/B TNG-- BRAS IL 
AlA LUR- I (LURIN ) PERÚ 
AlA LUR- I (LURIN ) PERÚ 
AlA ETM -2 (ETAM ) EE.UU. 
BIB PRE-I A (PRETORiAl SUDÁFRICA 
BIB 1 AA-2A (NA ADI) EGIPTE 
AlA VAZ- IB (VARZEA) CAPVERD 

AlA YAM -3 (YAMAGUCHI ) JAro 
BIB HKG-2 (HONG KO G) XI A 
B/B BU -2 (BOE ) COREA 
B/B SE -5 (SE TOSA) MALAISIA 
B/B PEK-2 (PEKIN) XI A 
B/B SHG-3A (S HANGAI ) XINA 

B/B RCK- I (R. CREEK) EE.LJU 
B/B RCK- I (R. CREEK) EE.LJU 
AlA PEN-2 (P.POINT) CANADÁ 
B/B CAY- I A(CA YEI) PUERTO RICO 
B/B CAY- IA(CAYEI) PUERTO RICO 
AlA CAY-IA(CAYEI) PUERTO RICO 
AlA PR E-5A (PRETORIA) S DÁFRICA 
AlA PRE-5A (PRETORIA) SUDÁFR ICA 

BW: Alllplede Banda. 
XDR : Transponder de pujada i baixada del satel·lit. 
E.T.Rx: Estació Terrena en recepció. 

Taula 2.- Descripc ió deis serve is. 

.. 

Figura 2.- Detall de l camp d'antenes. 
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Control peri odi c de les 
condicions de senyal de les estacions de 
I'EB (EI/ropean Broadcasling Union), 

CI-eades per a I'intercanvi de noticies del 
seus associats. 

A la Tau la 2 trobem les 
caractelístiques d'aquesL~ serveis. 

AGRA'lMENTS 

A I'enginyeren telecomu-nicacions 
Tomas Montfol1 pelmatelial que ens va 
enviar per a fer I'artiele i les faci litat" que 
dona per a visitar el centre. Al lIicenciat 
en físiquesCarles Blázquezper les gestions 
fetes per aconseguir el material grhlic i 
escrit i el gu iatge durant la visita, a 
I'enginyer industrial JosepSosqueens va 
facilitar el contacte amb els responsables 
del centre i ens ha donat un cop de ma amb 
I'aniele. i a la l-esta del personal del ces. 
que feren que aquesta visita fos tant 
profitosa per a nosal tres. 
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