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Resum 

L‟augment de la necessitat d‟usar l‟espectre radioelèctric i l‟ús ineficient d‟alguna de les seves 
bandes han motivat la cerca d‟alternatives per tal de treure profit d‟aquest recurs. Una de les 
alternatives proposades és la Ràdio Cognitiva o Cognitive Radio que pretén fer un ús secundari de 
l‟espectre sempre i quan no s‟interfereixi amb els usuaris legítims o amb llicència. Així, la Ràdio 
Cognitiva permet als dispositius adaptar-se a la situació de l‟espectre en un moment i lloc 
determinats, re-configurant els seus paràmetres ràdio.  

Per tal d‟implementar la Ràdio Cognitiva es va proposar utilitzar el rang de freqüències destinats a 
l‟emissió de televisió, que comprèn des dels 470MHz fins als 790MHz, utilitzant els seus espais buits 
degut a l‟estabilitat del senyal televisiu i a les favorables propietats de propagació de la banda. 
Aquests espais s‟anomenen TeleVision White Spaces (TVWS) i el seu estudi al territori de Catalunya 
és el tema central d‟aquest projecte.  

El 31 de març de 2015 es van apagar les emissions de televisió al rang de 790MHz a 862MHz, per 
destinar aquest rang a la tecnologia LTE. Aquesta mesura és el que es coneix amb el nom de 
Dividend Digital i ha suposat una reordenació dels canals de televisió. Així doncs aquest projecte 
també ha estudiat les implicacions del Dividend Digital a la situació dels TVWS a Catalunya.  

Mitjançant l‟ús de l‟eina professional de planificació ràdio ATOLL de l‟empresa Forsk, s‟han generat 
diversos mapes de Catalunya on es representen els TVWS  d‟amples de banda des de 8MHz fins a 
160MHz i, posteriorment, s‟han analitzat. Finalment, s‟han publicat tots els mapes i resultats a un lloc 
web, per tal de fer-los accessibles de forma pública.   
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Resumen 

El aumento de la necesidad de usar el espectro radioeléctrico y el uso ineficiente de alguna de sus 
bandas han sido motivo de buscar alternativas para aprovechar este recurso. Una de las alternativas 
propuestas es la Radio Cognitiva o Cognitive Radio que pretende hacer un uso secundario del 
espectro siempre que no se interfiera a los usuarios legítimos o con licencia. Así, la Radio Cognitiva 
permite a los dispositivos adaptarse a la situación del espectro en un momento y lugar determinados, 
reconfigurando sus parámetros radio.  

Para implementar la Radio Cognitiva se propuso utilizar el rango de frecuencias destinados a la 
emisión de televisión, que recoge des de los 470MHz hasta los 790MHz, utilizando sus espacios 
vacíos debido a la estabilidad del señal televisivo y a las favorables propiedades de propagación de 
la banda. Estos espacios vacíos se nombran TeleVision White Spaces (TVWS) y su estudio en el 
territorio de Cataluña es el tema central de este proyecto.  

El 31 de marzo de 2015 se cesó la emisión de televisión en el rango desde 790MHz hasta 862MHz 
para destinar este rango a la tecnología LTE. Esta medida se conoce con el nombre de Dividendo 
Digital y a supuesto una reordenación de los canales de televisión. De este modo, este proyecto 
también ha estudiado las implicaciones del Dividendo Digital a la situación de los TVWS de Cataluña.  

Mediante el uso de la herramienta profesional de planificación radio ATOLL de la empresa Forsk se 
han generado diversos mapas de Cataluña donde se representan los TVWS de anchos de banda 
desde 8MHz hasta 160MHz y, posteriormente, se han analizado. Finalmente, se han publicado todos 
los mapas y resultados en un lugar web para hacerlos accesibles de forma pública.  
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Abstract 

The increasingly need of using the radio-electric spectrum and the inefficient usage of some of its 
bands have motivated the research of new options to take advantage of this resource. An alternative 
proposed is the concept of the Cognitive Radio that suggests making a secondary usage of the 
spectrum. This secondary usage is restricted by the fact that the legal users cannot be interfered. So, 
the Cognitive Radio allows devices to adapt to the spectrum state in a moment and site by 
reconfiguring its radio parameters.  

One of the frequency bands proposed to implement the Cognitive Radio is the one reserved to the 
television transmission due to the stability of the signal and favourable propagation properties. The 
television band goes from 470MHz to 790MHz and the usage of its unused frequency ranges is the 
key of the implementation of Cognitive Radio. This unused frequency bands are known as TeleVision 
White Spaces (TVWS). The study of TVWS in Catalonia is the main topic of this project.  

Moreover, the television emission in the band from 790MHz to 862MHz was switched off the 31st of 
March of 2015. This measure allowed transmitting LTE signal in this band and it is known as Digital 
Dividend. Another consequence of the Digital Dividend is a reallocation of the television channels. 
Because of this reallocation, the impact of the Digital Dividend to the TVWS of Catalonia has been 
also studied in this project.  

In addition, some Catalonia maps representing the TVWS have been generated by using the radio 
planner tool ATOLL of Forsk. Different maps of TVWS of bandwidth from 8MHz to 160MHz have 
been calculated and analysed. Finally, all the maps and results have been published in a website 
allowing everyone to consult them. 
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1. Introducció 

Durant els últims anys s‟ha experimentat un creixement exponencial de la demanda de serveis 

mòbils de banda ampla degut a l‟aparició de dispositius de nova generació (smartphones, tabletes, 

etc.) i a l‟augment d‟aplicacions on s‟explota l‟ús de l‟espectre radioelèctric. En conseqüència, trobem 

que, en determinades bandes, la disponibilitat d‟espectre radioelèctric és escassa. Per altra banda, 

diferents campanyes de mesura de l‟ocupació de l‟espectre han fet palès que una gran porció de 

l‟espectre assignat és usat esporàdicament, de forma que se n‟està fent un ús ineficient.  

Amb l‟objectiu de solucionar el problema de l‟escassetat de l‟espectre i millorar el seu ús neix la idea 

de fer un ús secundari d‟aquelles freqüències que no estan usant-se en un lloc o en un temps 

determinats, amb la condició de no interferir als usuaris legítims o amb llicència. En aquest context, 

la Ràdio Cognitiva o Cognitive Radio és la tecnologia ideal per fer aquest ús secundari de l‟espectre, 

ja que permet als dispositius configurar els seus paràmetres ràdio en funció de l‟entorn radioelèctric 

que tinguin. Així, la ràdio cognitiva ens permet gaudir d‟un major ample de banda utilitzant tècniques 

eficients d‟accés dinàmic a l‟espectre.  

Una de les bandes proposades per començar a implementar la idea de la ràdio cognitiva és el rang 

de freqüències destinades a l‟emissió de televisió mitjançant l‟ús dels TeleVision White 

Spaces(TVWS), que són els canals on no s‟emet televisió dintre el rang de 470MHz a 790MHz. 

Aquesta banda és especialment atractiva degut a que té unes característiques de propagació molt 

favorables i l‟emissió de canals de televisió és molt estable. A més a més, l‟apagada de la televisió 

analògica va suposar una reducció de l‟ús de l‟ample de banda utilitzat per l‟emissió de televisió, de 

forma que amb l‟ample de banda on s‟emetia un canal de televisió analògica, és possible emetre 4 o 

més canals digitals. Així va sorgir a Europa la idea d‟alliberar el rang de freqüències de 790MHz a 

862MHz que pertanyien al rang de la TDT, i destinar-lo a altres usos. És el que es coneix com a 

Dividend Digital, i a Espanya s‟ha decidit destinar a la tecnologia LTE. Aquesta última mesura es va 

proposar de fer-se efectiva l‟1 de gener de 2015 però finalment no s‟ha fet efectiva fins al  31 de 

març de 2015 i afecta als TVWS existents, ja que suposa una reordenació dels canals.  

Un estudi dels TVWS és important per a veure la viabilitat de les xarxes cognitives en un territori així 

com per a la seva aplicació. Al Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils (GRCM) de la UPC s‟han 

realitzat diferents projectes de recerca relacionats amb la Ràdio Cognitiva i amb l‟estudi dels TVWS. 

Després de l‟alliberament del Dividend Digital, s‟ha vist necessari realitzar un estudi de l‟estat dels 

TVWS a Catalunya, donada la nova situació. El projecte ha sigut proposat pel GRCM i proveeix 

informació dels TVWS a Catalunya després de l‟alliberament del Dividend Digital des d‟un punt de 

vista teòric.  

Cal destacar que l‟estudi s‟ha realitzat mitjançant l‟eina professional de planificació ràdio ATOLL de 

l‟empresa Forsk i la informació obtinguda s‟ha publicat a un lloc web, amb l‟objectiu de facilitar la 

consulta dels resultats obtinguts.  

Aquest projecte conté 6 capítols, incloent aquest capítol introductori, on s‟ha situat el projecte, s‟ha 

explicat els seus objectius i s‟ha detallat el cronograma de les tasques realitzades durant el projecte. 

El segon capítol explica quin és el context on es situa aquest projecte. En primer lloc, s‟ha exposat el 

problema de la ineficiència de l‟ús de l‟espectre i la necessitat de noves alternatives per aprofitar-lo. 

En segon lloc, s‟ha presentat què és la Ràdio Cognitiva i els TVWS. Finalment, s‟han explicat les 

bases de la TDT i en què consisteix el Dividend Digital. També s‟ha realitzat una previsió teòrica dels 

TVWS, tenint en compte el desplegament dels canals actual.  

El tercer capítol descriu quina ha sigut la metodologia emprada per tal de trobar els mapes dels 

TVWS de Catalunya. Primerament,  s‟ha descrit com introduir les dades referents a les antenes, 
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transmissors, emplaçaments i l‟assignació de canals a l‟eina de planificació ràdio a l‟ATOLL. A 

continuació, s‟ha explicat com trobar TVWS de 8MHz i posteriorment, de més de 8MHz.  

El quart capítol conté els resultats obtinguts a partir de l‟eina ATOLL. Per una banda s‟ha descrit 

quina és la situació actual dels TVWS a Catalunya, dividint els resultats entre els obtinguts per a 

TVWS de 8MHz i per a TVWS d‟ample de banda major. També s‟ha inclòs una comparativa entre 

l‟estat actual dels TVWS a Catalunya i la situació dels TVWS abans del Dividend Digital, utilitzant els 

resultats d‟un estudi realitzat l‟any 2014. Aquesta comparativa no s‟havia previst realitzar a l‟inici del 

projecte.  Per una altra banda, s‟ha exposat les diferents formes de consultar els resultats de l‟estudi, 

que són l‟eina ATOLL, el lloc web creat i el Google Earth.  

Finalment, el cinquè capítol conté les conclusions del projecte i una reflexió sobre línies futures per a 

continuar progressant en l‟estudi dels TVWS i la seva actualització.  

1.1. Objectius 

Els objectius del projecte són: 

 Recerca de documents oficials sobre els canals de TDT després de l‟actualització del 2015.  

 Ús de l‟última versió de l‟eina ATOLL per a realitzar un estudi dels TVWS a tota Catalunya.  

 Posar en pràctica la metodologia adient per a buscar mapes de cobertura dels TVWS des 

d‟amples de banda de 8MHz fins a 160MHz, desenvolupant i adaptant la metodologia per tal de 

trobar-los de la forma més eficient. 

 Abstraure diferents resultats de les prediccions per tal d‟analitzar la situació dels TVWS a 

Catalunya, així com avaluar la viabilitat de l‟ús d‟aquest recurs. 

 Comparar la situació actual dels TVWS amb la d‟abans de l‟aplicació del Dividend Digital per tal 

de veure les seves implicacions al marc dels TVWS a Catalunya. 

 Crear un lloc web d‟ús públic i gratuït on poder consultar els diferents mapes i resultats de 

l‟estudi realitzat.  



 

 

1.2. Cronograma 

En la següent figura es mostren les diferents tasques desenvolupades durant el transcurs del projecte. A l‟Annex 1 es proporciona informació detallada 

sobre els Work Packages (WP), tasques i fites del projecte. 

 

Figura 1. Cronograma de tasques realitzades durant el projecte



 

 

2. Marc referencial 

Aquest capítol explica quin és el context on es situa el projecte realitzat. En primer lloc, s‟ha introduït 

la problemàtica de la ineficiència de l‟ús de l‟espectre i la necessitat de noves alternatives per tal 

d‟aprofitar-lo correctament. En segon lloc s‟ha explicat en què consisteix la Ràdio Cognitiva i els 

TVWS i finalment, s‟ha descrit en què es basen la TDT i el Dividend Digital.  

2.1. Ocupació Espectral 

L‟espectre radioelèctric és el conjunt de freqüències d‟ones electromagnètiques que comprèn des 

dels 8kHz fins als 3000GHz i on es porten a terme la majoria de serveis de telecomunicació sense 

fils, cada vegada més utilitzats. L‟aparició de nous dispositius que fan ús de l‟espectre radioelèctric, 

com els smartphones o les tabletes, ha significat un gran augment de la demanda d‟aquest recurs.  

Actualment, les xarxes sense fils estan regulades pel govern, que assigna l‟espectre de forma fixa a 

serveis com la televisió o la ràdio, durant un termini llarg de temps a cada regió geogràfica. Aquesta 

assignació implica un ús poc eficient de l‟espectre radioelèctric ja que la majoria de freqüències 

utilitzades es troben concentrades en certes porcions de l‟espectre, mentre que la resta es manté 

inutilitzat.  

L‟ús poc eficient de l‟espectre radioelèctric ha portat a buscar noves tecnologies que puguin re-

utilitzar l‟espectre, aprofitant que no està totalment ocupat. Aquest és el cas de la Ràdio Cognitiva o 

Cognitive Radio que busca fer un ús secundari i dinàmic de l‟espectre i que s‟explicarà més 

detingudament al següent apartat.  

El rang de freqüències destinat a la Televisió Digital Terrestre, que comprèn des dels 470MHz als 

790MHz, és un exemple d‟ús ineficient de l‟espectre. Amb l‟apagada dels canals analògics i 

l‟engegada de la Televisió Digital, una part de l‟espectre destinat a la televisió no està sent utilitzat. 

Això és degut a que per cada canal analògic, es tenen 4 o més canals digitals, de forma que el rang 

de freqüències necessari per emetre televisió és més reduït. Així doncs, el rang de freqüències 

destinat a la TDT ha sigut punt de mira per a la utilització de la Ràdio Cognitiva, mitjançant l‟ús dels 

TV White Spaces, les bandes de freqüència del rang de televisió que romanen sense utilitzar i tema 

central d‟aquest treball.  

2.2. Ràdio Cognitiva i TV White Spaces 

Tal com s‟ha explicat anteriorment, la gran demanda d‟espectre radioelèctric  i l‟ús ineficient d‟aquest 

han fet que s‟estudiessin noves alternatives per tal de treure profit de l‟espectre radioelèctric. Amb 

aquest objectiu, la Ràdio Cognitiva o Cognitive Radio (CR) és una tecnologia que permet fer un ús 

dinàmic de l‟espectre de forma oportunista.  

La CR es defineix com la tecnologia ràdio que té la capacitat de canviar les característiques del seu 

transmissor depenent de l‟estat del medi on es trobi [1] i té dues característiques principals:  

a) Capacitat Cognitiva (Cognitive Capacity): a través de la interacció amb el medi, la CR 
pretén identificar el rang de freqüències que està lliure en un instant determinat. D‟aquesta 
forma, és possible utilitzar la porció de l‟espectre més adequat en cada moment sense 
interferir amb els usuaris que tenen la llicència de la porció de l‟espectre a utilitzar.  
 

b) Reconfigurabilitat (Recofigurability): la CR pot ser configurada per rebre i emetre en 
diferents freqüències, utilitzant diferents tipus de tecnologies. Així doncs, la CR ens permet 
configurar quina és la millor banda d‟operació i els millors paràmetres, adaptant-se a l‟estat 
del medi.  
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Figura 2.  Buits espectrals 

Un aspecte important a l‟hora d‟implementar la CR és la tria del rang de freqüències a utilitzar. Així, 

es va trobar que un dels rangs possibles podria ser el rang destinat a la televisió degut a l‟estabilitat 

del senyal de televisió i a l‟ús ineficient d‟aquest rang [2].  D‟aquesta forma, la CR podria utilitzar els 

buits on no s‟està emetent senyal de televisió per a altres usos. Aquests buits s‟anomenen TV White 

Spaces (TVWS) i seran estudiats en aquest treball.  

Hi ha diferents línies d‟explotació dels TVWS [6] . Una primera opció és la coneguda amb el nom de 

Spectrum Sensing i es basa en utilitzar dispositius, coneguts amb el nom de White Spaces Devices 

(WSD), que pretenen detectar White Spaces a partir de mesures. Aquesta opció resulta molt 

complexa en quant a la implementació dels dispositius. Una altra opció és la utilització de beacons, 

que són senyals que permeten indicar si determinats canals estan sent utilitzats o no. La 

implementació d‟aquest mètode es va descartar degut a la complexitat de gestionar aquests senyals. 

La tercera opció, coneguda amb el nom de  Geo-location databases, és la creació d‟una base de 

dades on es registri quins són els TVWS en una certa regió. La creació de la base de dades es pot 

fer de forma teòrica o a partir de mostres reals. Per crear la base de dades de forma teòrica és 

necessari fer un estudi a partir de la informació facilitada per els òrgans reguladors i eines de 

simulació de cobertures que creïn mapes on es mostrin els TVWS. La base de dades també es pot 

crear a partir de mostres reals, basant-se en els estudis teòrics previs. Aquesta última opció  també 

s‟anomena Radio Enviromental Map (REM) i és l‟opció més factible avui en dia ([3],[4]).  

Per a la creació d‟un mapa REM és necessari realitzar mostres als lloc d‟interès, fet que pot resultar 

complicat si es vol crear un mapa REM que abasteixi una gran extensió de terreny. Pel contrari, la 

creació de mapes teòrics ens permet buscar TVWS de forma més pràctica i requereix menys temps.  

En aquest treball, s‟ha realitzat una base de dades amb mapes teòrics de Catalunya utilitzant la 

informació facilitada pel Ministeri d‟Indústria ([10], [11], [12]) i la Generalitat de Catalunya([13], [14]) i 

l‟eina de simulació de cobertures ATOLL. Altres estudis del Grup de Comunicacions Mòbils (GRCM), 

tenen com a objectiu verificar els mapes teòrics realitzats, verificant fins a quin punt s‟aproximen a la 

realitat. 

La utilització dels TVWS per a la Ràdio Cognitiva ha estat estudiada al projecte COGEU (Cognitive 

radio Systems for eficient sharing of TV white spaces in EUropean context) de la Comissió Europea 

[2] així com a diferents universitats. A més a més, la viabilitat dels TVWS ha estat estudiada al 

Regne Unit, que ha regulat la utilització dels TVWS [5].  El Grup de Recerca en Comunicacions 

Mòbils (GRCM) de la UPC també ha realitzat diferents estudis relacionats amb la ràdio cognitiva i 

aquest projecte pretén actualitzar quina és la situació dels TVWS a Catalunya després del Dividend 

Digital, que s‟explicarà a continuació.  

2.3. TDT i Dividend Digital 

Per a realitzar un estudi dels TVWS a Catalunya és fonamental conèixer quina és la tecnologia 

emprada per a la transmissió de televisió així com la distribució dels canals al llarg del rang de 

l‟espectre reservat a la transmissió de televisió. En aquest apartat es parlarà de la Televisió Digital 

Terrestre (TDT), el Dividend Digital i les seves implicacions a l‟espectre de radiofreqüències, els 

múltiples de televisió i la seva ocupació a Catalunya.  
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La Televisió Digital Terrestre (TDT) és el resultat de l‟aplicació de la tecnologia digital al senyal de 

televisió, per emetre-la per mitjà d‟ones electromagnètiques de freqüències pertanyents al rang que 

comprèn les freqüències des de 470MHz fins a 790MHz. El fet de digitalitzar el senyal de televisió, 

va comportar un increment de canals i serveis així com una millora de la imatge i el so. En quant a 

l‟espectre, la TDT permet emetre 4 o més canals digitals per a cada canal analògic, fent un ús més 

eficient de l‟espectre [8].  

L‟estàndard utilitzat per a la TDT a Espanya és el DVB-T (Digital Video Broadcasting –Terrestial) que 

utilitza una modulació COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Aquest tipus de 

modulació ofereix un senyal robust i protecció contra ecos produïts per la propagació multi-camí. La 

canalització de cada un dels canals de TDT és de 8 MHz.  

Degut als avantatges de la TDT davant la Televisió Analògica Terrestre, el 3 d‟abril de 2010 es va 

produir l‟apagada de la televisió analògica. Llavors el rang de freqüències destinats a la TDT anava 

des dels 470MHz als 862MHz però es va trobar que aquesta porció de l‟espectre estava sent 

utilitzada ineficientment, ja que moltes porcions de l‟espectre quedaven buides. Així va sorgir a 

Europa la idea d‟alliberar el rang de freqüències de 790 MHz a 862 MHz per a altres usos. És el que 

es coneix com a Dividend Digital, i que a Espanya s‟ha decidit destinar a la tecnologia LTE.  

El Dividend Digital, apart de significar que l‟espectre reservat a la TDT queda reduït dels 470 MHz 

als 790MHz, implica una reordenació de les freqüències a les quals s‟emeten els canals de televisió. 

El Dividend Digital es va fer efectiu definitivament el 31 de març de 2015 a Espanya, tot i estar 

inicialment programat per a l‟1 de gener de 2015. Tenint en compte que la canalització a la TDT és 

de 8MHz, s‟ha passat de tenir 49 canals (21-69) de TDT a tenir-ne 40 (21-60).  

 

Figura 3. Espectres de televisió analógica, abans del Dividend Digital i desprès de la seva aplicació 

Els canals de televisió estan organitzats mitjançant múltiples digitals de televisió. Un múltiple digital 

és un senyal compost per varis canals de televisió i els serveis de comunicació associats, com per 

exemple, accés a la programació dels canals del múltiple. Abans de que es fes efectiu el Dividend 

Digital, hi havia 11 múltiples digitals i actualment el nombre s‟ha reduït a 8.  A les següents figures es 

mostren els múltiples abans i després de l‟alliberació del Dividend Digital. S‟observa que s‟han 

eliminat els canals SFN67, SFN68, SFN69 anomenats Single Frequency Network que s‟emetien a 

tota Espanya.  



 

 17 

 

Figura 4. Distribució de Múltiples a Espanya abans del Dividend Digital 

 

Figura 5. Divisió dels Múltiples a Espanya després del Dividend Digital 

Els múltiples es divideixen en tres categories: estatals, autonòmics i locals. La classificació referent a 

tots els múltiples es mostra a la següent taula:  

Taula 1. Classificació dels múltiples digitals depenent de l’àrea on s’emetin. 

Classificació de múltiples digitals 

Estatals Red Global Estatal RGE1 

RGE2 

Múltiple Digital Privado de Cobertura Estatal MPE1 

MPE2 

MPE3 

MPE4 

MPE5 

Autonòmics Múltiple Digital de Cobertura Autonómica MAUT 

Locals Múltiple Digital de Cobertura Local ML 



 

 18 

La informació sobre a quins canals s‟està emetent cada un dels múltiples és pública i es pot 

consultar al web del Ministeri d‟Indústria([10],[11],[12]) i al de la Generalitat de Catalunya[13].  

A la següent taula es mostra quins són els canals on s‟emeten els múltiples estatals, autonòmics i 

locals a Catalunya, d‟acord amb el Real Decreto 850/2014 . Pels canals assignats al MPE5, encara 

no s‟està emetent res, ja que les llicències d‟aquest múltiple es troben en concurs. S‟ha dividit les 

províncies de Lleida i Tarragona en dos (Nord i Sud) ja que alguns múltiples s‟emeten per canals 

diferents en cadascuna de les sub-regions.  

Taula 2. Canals on s'emeten els Múltiples estatals i autonòmics de TDT a Catalunya 

Múltiples Estatals i Autonòmics 

 RGE1 RGE2 MPE1 MPE2 MPE3 MPE4 MPE5 MAUT 

Barcelona 31 41 47 27 34 29 23 44 

Girona 45 49 38 32 35 29 55 52 

Lleida Nord 39 43 47 32 35 29 37 58 

Lleida Sud 49 25 47 32 35 38 28 58 

Tarragona Nord 57 37 47 40 35 29 28 59 

Tarragona Sud 43 23 47 40 35 29 28 59 

A la següent taula es mostren els canals locals a Catalunya, també dividits per província. Cal dir que 

els canals locals gairebé no han canviat respecte abans de l‟alliberament del Dividend Digital. 

Taula 3. Múltiples locals a Catalunya 

Múltiples Locals  a Catalunya 

Província Denominació Canal 

Barcelona Barcelona 26 

Barcelona 48 

Granollers 40 

Cornellà Llobregat 53 

Igualada 37 

Manresa 49 

Mataró 24 

Sabadell 39 

Sabadell 45 

Vic 50 

Vilanova Geltrú 30 

Girona Blanes 42 

Figueres 26 

Girona 39 

Olot 51 

Palafurgell 25 

Lleida Balaguer 24 

Lleida 50 

Seu Urgell 55 

Vielha Mijaran 51 

Tarragona Reus 56 

Tarragona 54 

Tortosa 34 
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Així doncs, a partir de la informació dels canals es poden buscar, de forma teòrica quins seran els 

TVWS a Catalunya. 

 

Figura 6. Previsió dels White Spaces a Catalunya 

Tal com mostra la llegenda, s‟han representat els canals ocupats de cada tipus pertanyents a cada 

zona. Tots els canals lliures són els que tenen la casella blanca i representen White Spaces.  

Sota aquest pretext, s‟ha desenvolupat aquest treball, analitzant els TVWS a Catalunya, d‟acord amb 

els canals exposats.  
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3. Metodologia 

En aquest apartat s‟ha desenvolupat com s‟han trobat els mapes dels TVWS. És important tenir en 

compte que abans de començar a buscar els TVWS s‟ha realitzat una fase de documentació on 

s‟han obtingut totes les dades referents als múltiples estatals, autonòmics i locals a més a més dels 

emplaçaments de les antenes de TDT a Catalunya, informació que es pot trobar a l‟Annex 2. Un cop 

s‟ha preparat tota aquesta informació, s‟ha creat un projecte nou i s‟han introduït les dades 

obtingudes anteriorment. A continuació, s‟han buscat els TVWS de 8 MHz i, posteriorment, s‟han 

calculat els TVWS amb ample de banda de més de 8 MHz. Finalment, s‟han exportat els resultats i 

els mapes dels TVWS creats. A continuació, s‟explicarà cada una de les fases nombrades. 

3.1. Introducció de les dades a l’ATOLL 

En primer lloc, s‟ha iniciat un nou projecte a l‟ATOLL. Per a crear-lo, s‟ha obert l‟eina ATOLL i s‟ha 

anat a File  New  From a Document Template, tal com es mostra a la Figura 7: 

 

Figura 7 Creació del projecte en l’ATOLL 

A continuació, s‟ha obert la següent finestra, on es pot escollir la llicència que s‟utilitzarà per al 

projecte. En el cas d‟aquest projecte, s‟ha escollit la llicència d‟UMTS. A continuació, s‟han començat 

a introduir totes les dades necessàries abans de començar calcular les cobertures i els TVWS. 

3.1.1. Mapa cartogràfic 

El primer pas que s‟ha realitzat ha sigut la introducció del mapa cartogràfic a l‟ATOLL. El mapa 

cartogràfic, facilitat pel GRCM, s‟havia obtingut de l‟Institut Geogràfic Nacional.  Per tal d‟importar el 

mapa cartogràfic a l‟ATOLL ens hem dirigit a File  Import  i s‟ha escollit l‟arxiu en format .bil 

proporcionat. 

S‟ha trobat que, per tal de visualitzar correctament el mapa cartogràfic a les coordenades 

corresponents, és important configurar les coordenades a la pestanya Document  Properties . Un 

cop a la pestanya „Coordinates‟, s‟ha escollit com a tipus de projecció „ WGS 84/UTM zone 31N‟ i a 

l‟opció „Display‟ s‟ha escollit „WGS 84‟, tal com s‟observa a la Figura 8:  

 

Figura 8. Propietats del mapa cartogràfic a l’ATOLL 

Així doncs, un cop introduït el mapa cartogràfic, s‟ha visualitzat la Figura 9 a la pantalla principal 

d‟ATOLL: 
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Figura 9. Mapa cartogràfic a l'ATOLL 

3.1.2. Emplaçaments o Sites 

Seguidament, s‟ha procedit a introduir els emplaçaments o sites de totes les antenes transmissores 

de TDT a Catalunya. Per tal d‟obtenir els emplaçaments de totes les antenes transmissores de TDT 

s‟ha usat un arxiu utilitzat anteriorment en altres projectes del grup GRCM. Degut a que amb el 

Dividend Digital s‟ha canviat el nom d‟alguns emplaçaments, s‟ha contraposat la informació de fitxer 

amb els emplaçaments indicats al cercador de cobertures de la Generalitat de Catalunya [13] i al 

portal Catalunya Connecta [14]. A l‟Annex 2 es mostren tots els emplaçaments introduïts a l‟ATOLL. 

Per introduir el llistat de „Sites’ a l‟ATOLL,  és necessari el nom, longitud, latitud i altitud de cada un 

dels emplaçaments. Així doncs, s‟ha copiat el llistat d‟emplaçaments a la finestra „Sites‟ de l‟ATOLL, 

tal com es mostra a la Figura 10:  

 

Figura 10. Emplaçaments o Sites a l'ATOLL 

3.1.3. Antenes emissores de TDT 

A continuació, s‟han inserit les característiques de les antenes de TDT a l‟eina ATOLL. S‟ha utilitzat 

la mateixa informació de les antenes que en altres projectes similars del GRCM. Les antenes 

emissores de TDT estan formades per 4 dipols (1:1:1:1) amb un guany total de 13 dBi. També s‟ha 

inserit la informació de l‟antena receptora, que és una antena omnidireccional.  

Per importar tota aquesta informació a l‟ATOLL, s‟ha obert la pestanya Radio network equipment/ 

Antennas  i s‟ha creat una nova antena amb nom „4 Paneles‟ i s‟ha inserit la informació facilitada  pel 

GRCM.  
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Figura 11. Antena '4 Paneles' 

3.1.4. Banda de freqüència d’operació 

Per a poder realitzar les simulacions de cada canal s‟ha definit quina és la banda de freqüència 

d‟operació. La banda destinada a la TDT comprèn des dels 470MHz als 790 MHz. Cada canal de 

TDT té 8 MHz, així en la banda comentada anteriorment, es té des del canal 21 al 60. S‟ha creat la 

banda de operació „DVB-T Band‟ tal com es mostra a la Figura 12:  

 

Figura 12. Banda de freqüencia d'operació DVB-T Band 

3.1.5. Transmissors 

El següent pas que s‟ha seguit és la creació dels transmissors de TDT. L‟eina ATOLL crea un 

transmissor per a cada emplaçament o site i s‟han aprofitat els transmissors ja creats pel programa. 

Tot i així, s‟han modificat les característiques dels transmissors, per tal d‟adequar al màxim a la 

realitat les simulacions a realitzar.  

S‟ha escollit com a antena la „4 Paneles‟, creada anteriorment i s‟ha indicat la banda de freqüència 

d‟operació „DVB-T Band‟ també creada prèviament. També s‟ha triat el model de propagació per 

difracció ITU526 amb una resolució de 20m. El radi de càlcul s‟ha fixat a 40km però, en alguns casos, 

s‟ha augmentat per a que les cobertures simulades no quedessin retallades. Endemés, s‟ha introduït 

l‟alçada de cada una de les antenes. Així doncs, a la Figura 13 es mostren uns quants transmissors 

amb les característiques esmentades un cop introduïts a l‟ATOLL.  

 

Figura 13. Transmissors introduïts a l'ATOLL 

3.1.6. Cel·les 

Una de les funcionalitats que ens permet l‟eina ATOLL és la creació de diferents cel·les per a cada 

transmissor. S‟ha optat per crear tantes cel·les com canals emet un transmissor. D‟aquesta forma, 

per a cada una de les cel·les de cada transmissor s‟ha especificat el nom de la cel·la, el canal al qual 

està emetent la cel·la i la potència a la que s‟està transmetent. Amb l‟objectiu d‟organitzar les 

diferents cel·les s‟ha establert un codi a l‟hora d‟anomenar-les:  
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NOM_SITE_PROVÍNICIA_TIPUS_NÚMERO CANAL 

El camp „CANAL‟ és un nombre del 21 al 60 i les abreviacions per als camps „província‟ i „tipus‟ es 

poden consultar a la Taula 4: 

Taula 4. Codis de província i tipus de múltiple 

PROVÍNCIA Barcelona B 

 Girona G 

 Lleida L 

 Tarragona T 

TIPUS Red Global de cobertura Estatal 1 RGE1 

 Red Global de cobertura Estatal 2 RGE2 

 Múltiple Privat de cobertura Estatal 1 MPE1 

 Múltiple Privat de cobertura Estatal 2 MPE2 

 Múltiple Privat de cobertura Estatal 3 MPE3 

 Múltiple Privat de cobertura Estatal 4 MPE4 

 Múltiple digital de cobertura 

Autonòmica 

MAUT 

 Múltiple de cobertura Local ML 

Per a il·lustrar com s‟han creat les cel·les, s‟ha agafat com a exemple el transmissor AGUER que 

emet el RGE1 al canal 49 i el MAUT al canal 58. És necessari crear dues cel·les, una per al canal 49 

i l‟altra per al canal 58. En primer lloc, s‟han obert les propietats del transmissor AGUER_1 de la 

llista de transmissors i s‟ha seleccionat la pestanya „Cells‟ tal com es mostra a la Figura 14:  

 

Figura 14. Configuració de les cel·les d'un transmissor 

Per a crear les cel·les, s‟ha seleccionat l‟opció DL-multicell. En primer lloc, s‟ha nombrat cada una de 

les cel·les. En aquest cas, el nom de cada una de les cel·les és AGUER_L_RGE1_49 per a la cel·la 

del canal 49 i AGUER_L_MAUT_58 per a la del canal 58. A continuació, s‟ha indicat el canal que 

emet cada una de les cel·les al camp „Carrier‟. Per a especificar la potència a la qual emet cada una 

de les cel·les, s‟ha introduït la potència en dBm als camps „Max Power‟ i „Pilot Power‟. D‟aquesta 

forma, la màxima potència de la cel·la s‟estarà emetent pel senyal pilot, que representa el senyal 

TDT.  Per a que tota la potència s‟emeti pel senyal pilot, els camps „SCH Power‟, „Other CCH Power‟ 

i „AS Threshold‟ s‟han igualat a 0.  

S‟han introduït totes les cel·les pertanyents a cada un dels transmissors. Es poden visualitzar totes 

les cel·les a la pestanya Network  Transmitters  Cells:  
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Figura 15. Taula de cel·les de l'ATOLL 

3.1.7. Zona geogràfica de treball 

Per tal de reduir el temps de simulació i delimitar la zona de càlcul on es porta a terme l‟estudi, s‟ha 

generat la zona de treball o Computation Zone. El fet de delimitar la zona de treball permet extreure 

informació sobre les cobertures calculades, així com el % d‟àrea de la zona de treball que cobreix la 

cobertura simulada.  

Per a definir la Computation Zone s‟ha obert la pestanya GeoZones i s‟ha clicat a Computation 

Zone. Per a delimitar la zona, s‟han utilitzat les coordenades emprades per un estudi anterior del 

GRCM [15], on s‟havia resseguit manualment el contorn de Catalunya. 

 

Figura 16. Coordenades Computation Zone 

Un cop definida la zona de treball, s‟ha visualitzat una línia delimitadora del contorn de Catalunya, tal 
com es mostra a la Figura 17: 

 

Figura 17. Mapa cartogràfic amb la Computation Zone 
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3.2. Metodologia per trobar TVWS de 8MHz 

Després d‟introduir totes les dades referents als emplaçaments, transmissors, cel·les, antenes i 

bandes d‟operació, s‟han calculat els TVWS de 8MHz. 

Per tal de trobar els TVWS de 8MHz, s‟han buscat les cobertures de cada un dels canals de TDT 

(21-60). Un cop s‟han calculat totes les cobertures, mitjançant comparacions, s‟han trobat els TVWS 

corresponents. A continuació s‟ha explicat detalladament el procediment portat a terme.  

3.2.1. Càlcul de cobertures 

En primer lloc, s‟han calculat les cobertures dels canals de TDT de 8MHz. Per a calcular les 

cobertures anomenades s‟ha dividit el territori en dues zones: Barcelona-Girona(BG) i Lleida-

Tarragona(LT). Aquesta divisió ha servit per dividir la feina a realitzar i també ha afavorit al temps de 

simulació. L‟eina ATOLL necessita molts recursos per a calcular la cobertura d‟un canal a tota 

Catalunya a la resolució escollida, 20m x 20m, i sense la divisió realitzada la predicció de les 

cobertures a Catalunya hagués estat problemàtica. Endemés, el temps d‟arrancada del programa 

també és més ràpid ja que s‟han creat dos projectes Atoll independents.  

Per a cada una de les zones (BG i LT) s‟han buscat les cobertura dels canals del 21 al 60. Per a 

cada un dels canals, s‟han activat totes les cel·les emissores del canal a la pestanya „Cells‟. A la 

Figura 18 es mostra com s‟han activat les cel·les del canal 23 marcant la casella „Active‟:  

 

Figura 18. Activació cel·les amb canal 23 emetent 

Abans de passar al següent pas, s‟ha comprovat que s‟activin els transmissors els quals tinguin 

cel·les que emetin el canal seleccionat. A l‟eina ATOLL, tot i que un transmissor estigui activat, si no 

hi ha cap cel·la activa, el transmissor no transmet. Per comprovar que només els transmissors que 

tenen cel·les actives estiguin emetent senyal,  s‟ha de prémer el botó dret a la carpeta „Transmitters‟ 

i seleccionar „Activate Transmitters’. Els transmissors que estiguin apagats seran marcats com a „off‟ 

al nom, tal com es mostra a la Figura 19, on només està emetent el transmissor de BATEA_1. 

 

Figura 19. Transmissor actiu 

A continuació, s‟ha procedit a configurar els estudis. Per tal de trobar els TVWS a l‟ATOLL es 

crearan prediccions. Primerament, s‟ha creat la predicció a Predictions New Prediction  i s‟ha 

seleccionat una predicció del tipus „Best Signal Level‟. Seguidament, s‟han configurat les prediccions 

per a calcular les cobertures correctament. A les propietats de la predicció serà necessari especificar 

el nom de la predicció, la condició de senyal de potència i el tipus de predicció. Per a ordenar les  

prediccions, també s‟ha creat un codi per anomenar cada una de les prediccions:  

COV_ CANAL_ AMPLE DE BANDA MHz_ REGIÓ 

Per exemple, el canal  23 de 8MHz de la regió Lleida-Tarragona s‟ha anomenat COV_23_8MHz_LT.  

Per a la condició de potència de la predicció, s‟ha tingut en compte quina és la mínima potència 

necessària per a rebre el senyal de TDT. Aquesta restricció ve donada pel reglament regulador de 
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les Infraestructures Comuns de Televisió (ICT) per a l‟accés als serveis de telecomunicacions [17]. 

La regulació esmenta que la potència al punt d‟accés d‟usuari ha de ser major o igual a 

3+20log(f(MHz)) dBμV/m. D‟aquesta forma per a la mínima freqüència del rang de televisió, 470MHz, 

es té que la mínima potència és de 56,44 dBμV/m i per la freqüència màxima del rang, 790MHz, la 

mínima potència és de 60,95 dBμV/m. Així doncs, s‟ha agafat el valor més restrictiu, 56 dBμV/m, per 

a totes les prediccions. D‟aquesta forma, s‟ha escollit la opció més pessimista, garantint que per a 

tots els canals es cobreix el mínim de potència necessari per rebre correctament el senyal de TDT. 

La potència mínima s‟ha introduït a la pestanya Conditions tal com es mostra a l‟exemple següent, 

especificant que el Signal level (dBμV/m) ≥ 56 dBμV/m:  

 

Figura 20. Condició per a recepció senyal TDT 

Per acabar la configuració de les prediccions, s‟ha escollit l‟opció de visualització de la cobertura. 

S‟ha escollit l‟opció Unique al camp Display, degut a que permet visualitzar tota la cobertura d‟un sol 

color, sense diferenciar el nivell de potència. Això es mostra a la Figura 21:  

 

Figura 21. Tipus de predicció Unique 

Un cop configurada la predicció, s‟ha premut el botó Calculate per a calcular-la. És important 

destacar que el càlcul de cada una de les prediccions, tot i fer els càlculs per la meitat de Catalunya, 

pot requerir bastant temps, depenent del nombre de cel·les activades en el canal. A continuació es 

mostra la cobertura TDT del canal 43 a la zona Lleida-Tarragona (COV_43_8MHz_LT):  
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Figura 22. Cobertura COV_43_8MHz_LT 

Per a prevenir errors en les cobertures calculades i aproximar-se al màxim a la realitat, un cop que 

cada predicció finalitzi és recomanable mirar la finestra Events. És possible que hi hagi errors per 

falta d‟espai de memòria a l‟hora de calcular la cobertura d‟algun transmissor. Quan s‟han trobat 

algun d‟aquests errors, s‟ha re-calculat la predicció. L‟eina ATOLL, quan re-calcula una cobertura 

només calcula les cobertures dels transmissors on hi havia hagut error anteriorment. D‟aquesta 

forma, per a calcular una predicció correctament s‟ha re-calculat la predicció tantes vegades fins a 

calcular la cobertura de tots els transmissors amb cel·les actives.  

Un altre factor a tenir en compte és que el radi de càlcul establert inicialment s‟havia fixat a 40km. 

S‟ha trobat que aquest radi de càlcul és insuficient per a alguns transmissors que emeten a molta 

potència. Aquest fet es pot detectar al calcular una cobertura. Si el radi de càlcul és insuficient, la 

cobertura quedarà retallada. Quan s‟han detectat errors d‟aquest tipus, s‟ha canviat el radi de càlcul 

dels transmissors amb més potència i re-calculat la predicció. 

 

Figura 23. Cobertura retallada 

3.2.2. Unió dels projectes Barcelona-Girona i Lleida-Tarragona 

Un cop s‟han tingut les cobertures de senyal TDT dels canals 21 al 60 de les dues regions s‟ha 

procedit a unir els dos projectes creats per a les dues zones en un sol projecte i a unir les cobertures 

de TDT de cada canal en un sola predicció.  

L‟eina ATOLL no permet copiar prediccions d‟un projecte a un altre directament. Per a copiar les 

prediccions d‟un dels projectes a l‟altre, s‟han obert els dos projectes i s‟han fet accessibles les 

cobertures d‟un dels projectes a l‟altre projecte on s‟han unit les cobertures de cada una de les 

zones. Al projecte „destí‟, on s‟han d‟unir les cobertures, s‟ha creat un TVWS de tota Catalunya. 

Aquest TVWS de tota Catalunya ha permès portar a terme diferents comparacions durant el projecte 

així com la importació de cobertures entre dos projectes o la creació dels TVWS, explicat més 

endavant.  

Per a crear el TVWS de tota Catalunya, es crearan 3 emplaçaments amb 3 transmissors amb radi de 

cobertura de 80km per tal de cobrir tot el territori de Catalunya. 
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Figura 24. Sites per a creació del TVWS de tota Catalunya 

La potència d‟aquests transmissors serà de 0dBm. A continuació, es procedirà a calcular la no-

cobertura d‟aquests tres transmissors, és a dir, buscar tots els llocs on no es rep senyal d‟aquests 

tres transmissors. Degut al gran radi de cobertura designat per a cada un dels transmissors, s‟han 

creat tres prediccions de no-cobertura, una per a cada transmissor.  Per a calcular les tres 

prediccions de no-cobertura s‟ha nombrat cada una de les prediccions i a la pestanya Conditions 

s‟ha especificat el següent:  

 

Figura 25. Configuració de la condició de potencia per a la predicció dels TVWS 

Amb aquest interval de potències, com que el límit inferior és de -150 dBμVm, equival a  calcular tots 

els emplaçaments on la potència és menor a 56dBμVm. En aquestes prediccions també s‟ha escollit 

que la cobertura calculada es mostri de forma única, mitjançant la opció Unique al camp Display.  
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Figura 26. Configuració visualització de la predicció del TVWS 

Un cop s‟han obtingut les tres prediccions dels tres transmissors, s‟han unit mitjançant comparacions. 

L‟eina ATOLL ens permet realitzar comparacions entre prediccions. Quan comparem dues 

cobertures, en resulta una cobertura nova. L‟eina ens permet fer diferents tipus de comparacions: 

unió (Union), intersecció (Intersection), mescla (Merge) i diferència (Difference). Per a unir les tres 

cobertures, s‟ha utilitzat l‟opció de comparació Merge ja que permet combinar cobertures de dues 

cobertures.  

Per a comparar dues prediccions s‟ha d‟anar a una de les prediccions a comparar i  seleccionar 

l‟opció Compare with... A continuació, es selecciona l‟altra predicció a comparar en el menú 

desplegable. Un cop seleccionades les dues prediccions a comparar, es mostra un menú per 

seleccionar les propietats de la comparació on cal escollir el tipus de comparació al camp Display,  

on escollirem Merge en aquest cas. 

 

Figura 27. Comparació entre cobertures 

Per tal de combinar les tres cobertures generades, primer es compararan dues cobertures i, 

posteriorment, es compararà la cobertura resultant de la comparació amb la tercera cobertura.  

 

Figura 28. Combinació dels TVWS dels transmissors 1 i 2 

Merge 

TVWS_1 
TVWS_2 

TVWS_1_2 
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Figura 29. Combinació del TVWS_1_2( combinació anterior) amb el TVWS del transmissor 3. 

Tal com s‟observa, al comparar les tres no-cobertures, s‟ha obtingut el TVWS de tota Catalunya: 

A continuació, s‟han importat les prediccions dels dos projectes en un sol.  Tal com s‟ha dit 

anteriorment, les prediccions d‟un dels projectes s‟han fet accessibles a l‟altre projecte, on hi ha les 

prediccions de una de les regions i el TVWS de tota Catalunya i que anomenarem projecte destí. Les 

prediccions fetes accessibles al projecte destí no es poden copiar però si que es poden comparar. 

Així doncs, s‟ha fet la comparació entre cada una de les prediccions accessibles al projecte destí i el 

TVWS de Catalunya. En aquest cas, s‟ha utilitzat una comparació de tipus Intersection ja que, com 

que el que es vol és importar la cobertura de la predicció, s‟obté una comparació idèntica a la 

cobertura a importar, tal com es mostra a l‟exemple per al canal 23 per a la regió BG. A continuació 

es mostra el resultat de la comparació Intersection per a copiar les cobertures a un mateix projecte: 

 

Figura 30. Procediment per a copiar cobertures a un mateix projecte 

D‟aquesta forma, s‟ha aconseguit tenir les prediccions de les regions BG i LT a un mateix projecte. 

En aquest punt, s‟han obtingut les cobertures de tota Catalunya de  cada un dels canals mitjançant 

comparacions del tipus Merge, una altra vegada. A continuació es mostra un exemple de combinació 

entre les cobertures del canal 32 a les dues regions: 

 

Figura 31. Combinació entre les cobertures del canal 32 a les dues regions 

Cada una de les comparacions s‟ha nombrat seguint el mateix codi, on s‟ha suprimit el camp regió 

perquè ja no cal diferenciar entre zones:  COV_ NOMBRE CANAL _ AMPLE DE BANDA MHz 

TVWS_1_2 

Merge 

TVWS_3 
TVWS_Total 

Intersection 

COV_32_8MHz_BG COV_32_8MHz_LT COV_32_8MHz 

Merge 
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3.2.3. Càlcul de TVWS 

Arribat a aquest punt, ja es tenen les cobertures dels canals de TDT. Seguidament, s‟han generat els 

TVWS a partir de les cobertures obtingudes. Per a obtenir els TVWS, s‟ha tornat a fer ús de les 

comparacions. S‟ha realitzat una comparació del tipus Union en l‟eina ATOLL. La comparació del 

tipus Union dóna l‟opció de mostrar la cobertura TDT del canal i el TVWS associat, tant de forma 

separada com conjunta. Això és perquè la comparació tipus Union permet separar els píxels que es 

cobreixen en les dues prediccions comparades (Pixels covered by two predictions), la cobertura del 

senyal TDT, i els píxels que només cobreix una de les prediccions (Pixels covered by one prediction), 

el TVWS, de forma que és possible visualitzar el TVWS i la cobertura per separat i conjuntament. 

S‟ha comparat el TVWS de tot Catalunya amb cada una de les cobertures de TDT mitjançant l‟opció 

Compare with. S‟ha nombrat cada una de les comparacions seguint el següent codi:  

CANAL_NOMBRE CANAL_AMPLE BANDA MHz 

També s‟han assignat els colors corresponents al TVWS i a la cobertura tal com es mostra a la Figura 

32:  

 

Figura 32. Comparació tipus Union per a trobar els TVWS 

A la figura següent es mostra el TVWS i senyal TDT obtinguts pel canal 32, de forma separada i 

conjunta, on en vermell es té la cobertura del senyal TDT i en color verd el TVWS.  

 

Figura 33. A  l'esquerra, TWS del canal 32, a la dreta la cobertura TDT del mateix canal i al centre les dues cobertures juntes 

S‟ha trobat que hi ha canals, com el 21 o el 60, on no s‟està emetent senyal TDT, és a dir, que estan 

totalment lliures. En aquests casos s‟hauria de duplicar el TVWS de tot Catalunya però, al ser 

resultat d‟una comparació, no pot ser duplicada. Per fer-ho, s‟ha duplicat el projecte i obert el 

projecte real i duplicat. A continuació s‟ha fet accessible el TVWS de tot Catalunya del projecte 

duplicat al projecte real. S‟ha realitzat una comparació entre els dos TVWS de Catalunya del tipus 

Intersection per a cada un dels canals lliures. 

Cal remarcar que aquesta nova metodologia per a trobar TVWS redueix considerablement el temps 

necessari per a trobar els TVWS de Catalunya. Altres projectes que buscaven TVWS, cercaven 

directament la no-cobertura de cada canal TDT. Gràcies a les comparacions, es poden calcular 

TVWS fàcilment només convertint les cobertures a TVWS. El fet de buscar la cobertura d‟un canal 

és una tasca que necessita molts menys recursos que buscar la no-cobertura, ja que el territori on hi 



 

 32 

ha cobertura d‟un canal és molt menor que el territori on no n‟hi ha. La tasca de comparació entre 

prediccions és gairebé immediata, cosa que és altament beneficiosa. Mitjançant aquest nou mètode 

per trobar TVWS, també es troba la cobertura de cada un dels canals, cosa que també és positiva 

degut a que ens permet obtenir informació més completa de l‟estudi realitzat  i tenir una visualització 

més clara dels mapes de les cobertures de TVWS i senyal TDT.  

3.3. Metodologia per a trobar TVWS de més de 8MHz 

S‟han calculat els TVWS de més de 8 MHz mitjançant la comparació de TVWS de menor ample de 

banda. Per exemple, per a trobar els TVWS de 16MHz, s‟ha fet la comparació entre dos TVWS de 

8MHz. Degut al tipus de comparació escollida per a calcular els TVWS de 8MHz, per a calcular els 

TVWS de més de 8MHz, primerament s‟han calculat les cobertures de canals de TDT unint 

cobertures de menor ample de banda i, posteriorment, s‟han convertit la cobertura a TVWS. Per a 

calcular les cobertures de més de 8MHz dels canals TDT, s‟han comparat les cobertures TDT de 

canals consecutius. Per exemple, per calcular la cobertura conjunta dels canals 34 i 35 de s‟ha 

realitzat una comparació tipus Merge entre els dos canals de 8MHz. Per a designar les cobertures 

de més de 8MHz s‟ha seguit el següent codi:  

COV_CANALS_AMPLE BANDA_MHz 

A continuació es mostra com s‟ha trobat la cobertura TDT conjunta dels canals 35 i 36 de 8MHz que 

resulta en un ample de banda de 16 MHz que no està lliure. 

 

Figura 34. Creació canals de cobertura de 16 MHz 

Per a cada ample de banda fins a 160 MHz, s‟han calculat totes les cobertures mitjançant la 

comparació Merge. S‟ha anat fent combinacions de entre els canals d‟ample de banda menor per a 

cobrir tots els amples de banda fins a 160 MHz.  Per a organitzar les cobertures, s‟ha creat una 

carpeta per a cada ample de banda amb el nom COV_AMPLE BANDA. 

 

Un cop s‟han obtingut totes les cobertures, s‟han generat els TVWS utilitzant la comparació Union, 

tal com s‟havia fet amb els TVWS de 8 MHz. Per a designar els TVWS s‟ha seguit la següent 

nomenclatura: 

CANAL_ CANAL INICIAL_AMPLE BANDA MHz 

Per tal d‟organitzar els TVWS també s‟han creat carpetes per a cada ample de banda, però aquest 

cop sota el nom CANA_AMPLE BANDA 

3.4. Exportació de resultats 

Un cop s‟han obtingut tots els mapes dels TVWS i els canals TDT, s‟han exportat els mapes i les 

seves característiques. Només s‟han exportat els mapes resultat de la comparació Union, ja que 

aquests mapes tenen informació del TVWS i del senyal TDT per a cada canal i ample de banda.  

S‟ha optat per a exportar els mapes en format png i kmz. El format png permet visualitzar els mapes 

en forma d‟imatge i el format kmz permet visualitzar els mapes al Google Earth. L‟eina ATOLL dóna 

l‟opció d‟exportar els mapes amb altres formats d‟imatge com jpg o bitmap però s‟ha escollit png 

degut a que la mida de les imatges importades és molt menor.  

COV_34_8MHz COV_35_8MHz COV_34_35_16MHz 

Merge 
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En primer lloc s‟han exportat els mapes en format png. Per a reduir el temps d‟exportació s‟han 

exportat tots els canals d‟un mateix ample de banda de cop. Per a fer-ho, s‟ha seleccionat l‟opció 

Export Coverages per a cada una de les carpetes d‟ample de banda diferent.  

 

Figura 35. Exportació de cobertures 

Un cop s‟ha seleccionat l‟opció, apareix la finestra de la Figura 36. A la finestra cal seleccionar tots els 

mapes a exportar, la carpeta on es guardaran les exportacions i el format a exportar. 

 

Figura 36. Selecció de canals a exportar 

Per a exportar els mapes en format kmz, s‟ha clicat el botó Export to Google Earth i s‟ha mostrat una 

nova finestra on cal indicar els canals a exportar i la carpeta on es volen guardar les exportacions.  

 

Figura 37. Exportació mapes en format kmz per a visualitzar-ho en Google Earth 

Per a generar els resultats numèrics dels TVWS i les cobertures calculades s‟ha seleccionat l‟opció 

Generate Report per a cada carpeta d‟ample de banda diferent. Un cop s‟ha seleccionat aquesta 

opció, s‟han triat els paràmetres a obtenir dels resultats. Els paràmetres escollits per a cada canal 
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són la superfície coberta per al TVWS i el senyal TDT, i el percentatge que ocupen respecte la 

Computation Zone.  

 

Figura 38. Generació del Report 

Els resultats calculats es mostren en forma de taula que es pot exportar a el Excel per gestionar els 

resultats obtinguts i analitzar-los.  



 

 35 

 

4. Resultats i Comparativa 

En aquest apartat es fa un anàlisi quantitatiu dels resultats obtinguts a partir de l‟eina ATOLL. També 

es compara la situació actual dels TVWS amb la situació de l‟any 2014, abans de l‟aplicació del 

Dividend Digital. Finalment s‟explica les diferents opcions de consulta dels resultats obtinguts: l‟eina 

ATOLL, un lloc web que s‟ha creat i el Google Earth.  

4.1. Resultats 

S‟ha analitzat la situació dels TVWS a Catalunya a partir dels resultats exportats de l‟eina ATOLL. 

Els resultats exportats es poden consultar a l‟Annex 3. Per tal de simplificar l‟anàlisi, s‟ha analitzat 

els TVWS de 8MHz i els TVWS de més de 8MHz de forma separada.  

4.1.1. TVWS de 8MHz 

A partir de la informació generada per l‟ATOLL s‟ha analitzat els TVWS de Catalunya. És important 

considerar que l‟eina de predicció de cobertures ATOLL calcula l‟àrea que abasta la cobertura TDT 

de cada canal i el TVWS i el percentatge de l‟àrea coberta (%Coverage Area) però ho fa respecte el 

total de cada predicció. Es troba que, degut als càlculs realitzats per a cada canal, l‟àrea total 

calculada no coincideix per a tots els canals. A més a més, l‟ATOLL comet un error al calcular la 

superfície total de Catalunya, ja que segons l‟IDESCAT [18] la superfície total de Catalunya és de 

32.108 km2 però la calculada per l‟ATOLL és 32.100,18 km2. Així doncs, l‟eina ATOLL comet un error 

del  0,02%. Aquest error és deu a la resolució de les prediccions i al càlcul de cobertures per píxels 

que realitza l‟ATOLL. L‟eina ATOLL calcula cobertures mitjançant píxels de la resolució de mida 

escollida, en el nostre cas de 20x20m. Els píxels que calculen la cobertura a la frontera de la 

Computation Zone, intenten ajustar-se al límit de la zona però cometen un error, tal com es pot veure 

a la Figura 39. Quan més del 50% del píxel es troba fora de la Computation Zone, no es té en 

compte en el càlcul de la cobertura.  

 

Figura 39.  Imatge ampliada de la cobertura al voltant de la computation zone. 

D‟aquesta forma, si s‟hagués fet prediccions de resolució més petita l‟error seria menor ja que els 
píxels de la zona límit s‟ajustarien millor a la Computation Zone però el temps de simulació hagués 
sigut més alt. Així doncs, s‟ha optat per adoptar com el 100% de l‟àrea els 32.100,18 km2 calculats 
per l‟ATOLL per a poder fer un anàlisi d‟acord amb les simulacions creades. D‟aquesta forma a la 
taula 2 de l‟Annex 3 es pot observar els percentatges agafant el 100% real de 32.108 km2 i el 100% 
de l‟àrea com a 32.100,18 km2 de l‟ATOLL, que són els utilitzats.  

A partir del percentatge respecte al 100% calculat per ATOLL(32.100,18 km2) es pot obtenir un 
histograma del nombre de TVWS de 8MHz respecte el percentatge d‟àrea que cobreixen. 
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Figura 40. Nombre de TVWS de 8 MHz que ocupen cada rang de percentatge cobert(%) pel TVWS.  

Com es pot observar a la Figura 40, la majoria de TVWS de 8MHz cobreixen entre un 70% i un 
100% de l‟àrea. Els canals 21,22, 28, 36, 46 i 60 estan lliures i el més ocupat és el 47 on el TVWS 
només cobreix un 46,7% del territori. Si ho classifiquem en 4 categories en funció del percentatge de 
territori que cobreix el TVWS:  

 Molt gran: 90%-100% 
 Mitjana: 70%-90% 
 Petita: 30%-70% 
 Molt petita: 0%-30% 

Si s‟aplica la classificació, s‟obté el resultat de la Figura 41 : 

 

Figura 41. Nombre de TVWS de 8 MHz classificats per classe de percentatge(%) de territori ocupat pel TVWS. 

La utilització de cada un dels canals es pot observar a la Figura 42 on es mostra el percentatge de 
cobertura del senyal TDT i el percentatge de cobertura del TVWS per a cada canal de 8 MHz. 
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Figura 42. Percentatge(%) de territori cobert pel senyal de TDT i pel TVWS a cada canal de 8MHz 

4.1.2. TVWS de més de 8MHz 

S‟han recollit les dades del percentatge de territori cobert per TVWS de més de 8 MHz. Per a 
calcular els percentatges corresponents a la superfície coberta pel TVWS, s‟ha agafat el 100% 
calculat per ATOLL, igual que en el cas de TVWS de 8 MHz. La Taula 5 recull tots els percentatges i 
els classifica en 5 categories tal com es mostra a la seva llegenda. Les columnes representen cada 
un dels amples de banda esmentats mentre que les files representen el canal el qual comença el 
TVWS. Cada un dels TVWS ha estat classificat depenent del percentatge d‟àrea coberta segons la 
llegenda.  

0 20 40 60 80 100

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Percentatge de territori (%) 

Canal 

Percentatge de territori  ocupat per senyal TDT i TVWS  

%Senyal TDT

%TVWS Atoll



 

 38 

Taula 5. Percentatges de superfície coberta (%) de tots els TVWS des de 8MHz fins a 160MHz. 

 

A la Taula 5 s‟observa que, a mesura que s‟augmenta l‟ample de banda, la superfície coberta pel 
TVWS disminueix. Això és degut a que, quan es calcula la cobertura TDT d‟un canal de més de 
8MHz, s‟uneixen les cobertures TDT de dos canals de menor ample de banda. La cobertura TDT 
resultant de la unió, sempre ha de ser major o igual a la cobertura dels canals de menor ample de 
banda. D‟aquesta forma, si la cobertura TDT augmenta amb l‟ample de banda, l‟àrea coberta per el 
TVWS associat a la cobertura TDT, ha de disminuir. També es pot entendre com que l‟àrea coberta 
per un TVWS de més de 8MHz és la intersecció entre 2 TVWS de menor ample de banda i la 
intersecció mai pot ser major a les àrees inicials.  

Altrament, s‟observa que hi ha alguns TVWS on això no es compleix. Hi ha casos on el percentatge 
de l‟àrea del TVWS de menor ample de banda és menor que el de major ample de banda. Per 
exemple, el TVWS de 120MHz que comença al canal 33 (inclou els canals 33, 34...,48) ocupa un 
17,2% del territori total i el TVWS de 128MHz que comença al mateix canal (inclou els canals 
33...49) ocupa un 17,4% del territori. Això és degut a que, al buscar el TVWS, l‟eina ATOLL comet 
un error en el càlcul respecte l‟àrea total del territori ja que, tal com hem comentat anteriorment, el 
programa treballa amb píxels de resolució de 20x20 m i no es pot ajustar més a la realitat. Tot i així, 
els errors comesos són molt petits i els considerarem poc significatius per l‟extensió del territori que 
estem analitzant.  

Per tal de fer un estudi més realista, s‟ha diferenciat entre els TVWS aprofitables i no aprofitables. 
Els TVWS que cobreixen menys del 20% del territori es consideren inaprofitables, ja que aquest 20% 
que cobreixen correspon a zones muntanyoses no poblades i aïllades on seria impossible utilitzar 
cap TVWS. A la Figura 43 es mostra el nombre de TVWS aprofitables depenent de l‟ample de banda.  
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Figura 43. Nombre de TVWS aprofitables (>20%) depenent de l’ample de banda. 

A la Figura 43 s‟observa que el nombre de TVWS aprofitables es redueix considerablement per 
amples de banda majors a 96MHz. Cal considerar que aquest estudi té en compte tots els TVWS de 
tota Catalunya i hi ha TVWS que seran aprofitables a algunes zones i a altres no. També dependrà 
dels requeriments que es busqui de TVWS. 

A la Figura 44 es poden observar les gràfiques corresponents a la mitjana de territori cobert pel 
TVWS tenint en compte tots els TVWS calculats i pels TVWS aprofitables. 

 

Figura 44. Superfície coberta promig dels TVWS segons el seu ample de banda, tenint en compte tots els TVWS calulats 
(vermell) i només els TVWS aprofitables (verd). 

La Figura 44 descriu la mitjana del percentatge de territori cobert els TVWS depenent de ample de 
banda tenint en compte tots els TVWS calculats i els aprofitables(>20%). Per exemple, per a un 
ample de banda de 56MHz, es troba que la mitjana del percentatge de territori és del 29% si es 
tenen en compte tots els TVWS calculats  però si només es té en compte els TVWS aprofitables la 
mitjana és del 31%. 

S‟observa que la mitjana del percentatge de territori que cobreixen els TVWS va disminuint a mida 
que s‟augmenta l‟ample de banda del TVWS i hi ha un estancament al voltant del 15%. També 
veiem que la gràfica que representa la mitjana del territori cobert per TVWS aprofitables també 
disminueix a mida que augmentem l‟ample de banda però queda retallada a un ample de banda de 
144MHz, ja que no hi ha cap TVWS de 152MHz ni de 160MHz que tinguin una cobertura major al 
20%. Tal com es veu, els percentatge dels TVWS aprofitables és major i es nota que per amples de 
banda majors de 88MHz, la mitjana de percentatge de terreny aprofitable es manté al 25%.  

A més a més, es veu que la gràfica de la mitjana de terreny aprofitable creix per amples de banda de 
96MHz. Aquest creixement es deu a que, tal com s‟ha notat a la Figura 43 a partir de 96MHz el 
nombre de TVWS és menor però el terreny cobert per aquests TVWS és major en mitjana. Alhora de 
fer la mitjana de territori cobert, per amples de banda de 88MHz es té en compte TVWS aprofitables 
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que cobreixen percentatges molt propers al 20% i a l‟augmentar l‟ample de banda 8MHz, aquests 
TVWS passen a ser inaprofitables.  

Endemés, a la Figura 45 s‟ha representat quina és la cobertura màxima de territori segons l‟ample 
de banda tenint en compte el màxim de cobertura de cada ample de banda.  

 

Figura 45. Cobertura màxima dels TVWS depenent de l’ample de banda. Cobertura garantida per a cada ample de banda 
a Catalunya. 

La Figura 45 representa quina és la màxima extensió de territori que podem trobar per a cada ample 
de banda. Per exemple, per a un ample de banda de 48MHz es pot trobar TVWS que ocupin fins a 
62% del territori mentre que per un ample de banda de 80MHz com a màxim es trobarà TVWS que 
cobreixin un 33,4% del territori. 

Aquesta gràfica dóna informació sobre quina és la cobertura garantida per a cada ample de banda. 
D‟aquesta forma, si es vol obtenir un TVWS que cobreixi com a mínim un 80% del territori, es poden 
trobar TVWS de 8, 16 i 24MHz que compleixin amb el percentatge de territori desitjat. 

També s‟observa que, a mida que s‟augmenta l‟ample de banda, el territori cobert pels TVWS 
disminueix. També s‟observa que, per a amples de banda més grans de  72MHz, l‟àrea coberta està 
al voltant del 27% i és manté més o menys constant, tot i que a mida que s‟augmenta l‟ample de 
banda, el nombre de TVWS que garanteixin el percentatge mostrat serà menor, tal com s‟ha pogut 
comprovar a les gràfiques anteriors.  Veiem que per a amples de banda de 152MHz i 160MHz el 
territori cobert màxim disminueix al 17%.  

Addicionalment, s‟ha fet un anàlisi dels TVWS de cada ample de banda. S‟han realitzat diferents 
histogrames que mostren el nombre de TVWS de cada ample de banda depenent del percentatge 
d‟àrea coberta. Els diferents histogrames es poden consultar a l‟Annex 3. A mida que l‟ample de 
banda augmenta, s‟incrementa el nombre de TVWS que ocupen un percentatge d‟àrea menor. 

4.2. Comparativa dels resultats del 2014-2015 

El Dividend Digital és una mesura impulsada per la Unió Europea que s‟ha fet efectiva el 31 de març 
a Espanya que té com objectiu alliberar l‟espectre radioelèctric destinat al servei de televisió. Abans 
de l‟inici de l‟any 2015, el rang de freqüències reservats a TDT anava des de 470MHz a  862MHz i 
acollia del canal 20 al 69. Però, a causa del Dividend Digital, el rang de freqüències destinats a TDT 
s‟ha vist reduït dels 470MHz als 790MHz, alliberant els canals del 61 al 69 actualment destinats a la 
tecnologia LTE a Espanya. A més a més de la reducció de canals destinats a la TDT, una altra 
conseqüència del Dividend Digital ha sigut una reordenació de l‟espectre destinat a TDT. A causa 
d‟això, la distribució dels TVWS a Espanya s‟ha vist modificada. A continuació es farà una avaluació 
de l‟impacte del Dividend Digital a la disponibilitat dels TVWS a Catalunya, comparant els resultats 
obtinguts per un estudi dels TVWS a Catalunya l‟any 2014 i els resultats obtinguts amb l‟estudi 
realitzat en aquest projecte.  

4.2.1. Comparació de TVWS de 8MHz 

En primer lloc, s‟han comparat els TVWS de 8MHz abans i després de l‟apagada de canals del 
Dividend Digital. Un punt important a destacar és que actualment es tenen 40 canals de TDT de 
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8MHz i anteriorment se‟n tenien 49. A la Figura 46 es mostra el nombre TVWS de 8MHz l‟any 2014 i 
2015 depenent de l‟àrea que cobreix el TVWS. 

 

Figura 46 Nombre de TVWS pertanyents a cada rang de percentatge de terreny cobert l’any 2014 i 2015. 

S‟observa que, abans de l‟aplicació del Dividend Digital (any 2014), hi havia molts més TVWS que 
ocupaven una àrea del 80% al 100% del territori que actualment. Això significa que, abans del 
Dividend Digital hi havia molts canals TDT que gairebé no s‟estaven utilitzant i que part de l‟espectre 
reservat a la TDT no s‟estava aprofitant. Es pot veure que actualment hi ha més TVWS que ocupen 
un àrea del 70-80%, possiblement a causa de que hi ha canals TDT que s‟utilitzen en algunes zones 
però en altres no. També cal remarcar que abans de l‟1 de gener de 2015 hi havia TVWS de 8MHz 
que cobrien una àrea molt petita (0-10%), fet que implica que hi havia canals TDT molt utilitzats. En 
l‟estat actual, el TVWS de 8MHz que ocupa menys territori, d‟acord amb els resultats obtinguts, 
ocupa una àrea del 47% mentre que abans el TVWS amb menys territori ocupava un 3,9% de l‟àrea 
total. Així doncs, actualment no s‟està utilitzant cap canal excessivament sinó que s‟utilitzen tots més 
homogèniament. També és interessant saber que la mitjana de percentatge d‟àrea que tenia en mitja 
un TVWS abans de l‟1 de gener era del 77,5% mentre que actualment la mitjana és del 80,7%.  

D‟altra banda, s‟ha classificat els TVWS en 4 classes depenent de si l‟àrea ocupada pel TVWS és 
(a)Molt gran(90%-100%), (b) Mitjana(70%-90%), (c)Petita (30%-70%) o (d)Molt Petita(0%-30%). 
S‟ha fet un recompte dels TVWS dels resultats d‟abans i després de l‟1 de gener que pertanyen a 
cada grup i s‟han creat els diagrames circulars de la Figura 47 : 

 

Figura 47. Percentatges de TVWS de cada classe l'any 2014 i 2015 

En aquests diagrames es pot veure que el percentatge de TVWS que cobreixen una àrea molt gran 
ha disminuït un 15% amb el Dividend Digital però, en canvi, el percentatge de TVWS que cobreixen 
una àrea mitjana ha augmentat un 22%. També veiem que, tot i que ha augmentat el percentatge de 
TVWS amb àrea petita respecte la situació anterior (de 14% a 17,5%), actualment no hi ha cap 
TVWS amb una àrea molt petita. Això és favorable, ja que un TVWS amb una àrea petita és 
utilitzable mentre que un TVWS que cobreix una zona molt petita segurament està cobrint zones 
muntanyoses aïllades per tot el territori on seria molt complicat fer-ne un ús.  

Així doncs, es pot veure que abans del Dividend Digital no s‟estava fent un ús eficient de l‟espectre 
ja que s‟utilitzaven molt alguns canals TDT i no se n‟utilitzaven altres. Actualment, tot i que hi ha 
alguns canals TDT totalment lliures, es fa un ús més homogeni de l‟espectre reservat a l‟emissió 
TDT.  
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De cara als TVWS de 8MHz, podríem dir que després de l‟1 de gener de 2015 s‟han perdut TVWS 
lliures o gairebé lliures per a tot el territori però s‟han guanyat TVWS d‟àrees mitjanes (70%-90%) 
que també són utilitzables. També s‟han eliminat els TVWS d‟àrees molt petites. 

4.2.2. Comparació de TVWS de més de 8MHz 

S‟ha realitzat una comparació dels TVWS de més de 8MHz per a veure l‟impacte del Dividend Digital 
a l‟escenari general dels TVWS. Un dels paràmetres que s‟han analitzat és el nombre de TVWS 
aprofitables que es disposa depenent de l‟ample de banda. Tal com s‟ha explicat anteriorment, es 
considera que un TVWS és aprofitable si cobreix més d‟un 20% de l‟àrea total de Catalunya, ja que, 
en cas contrari només cobreix àrees muntanyoses i aïllades on no és possible la utilització dels 
TVWS. A la Figura 48 es mostra el nombre de TVWS aprofitables depenent de l‟ample de banda 
abans (2014) i després(2015) de la reducció de canals: 

 

Figura 48. Nombre de TVWS aprofitables depenent de l’ample de banda l’any 2014 (blau) i 2015(vermell) 

S‟observa que el nombre de TVWS aprofitables és bastant similar en ambdós casos amb petites 
diferències. Abans de l‟aplicació del Dividend Digital hi havia més TVWS aprofitables d‟amples de 
banda de 8, 16 i 24 MHz però a mida que s‟augmenta l‟ample de banda, el nombre de TVWS 
aprofitables actualment supera als de 2014. Cal destacar que en la situació del 2014, no hi havia 
TVWS aprofitables a partir d‟amples de banda de 136MHz mentre que actualment se‟n troben fins a 
144MHz. Aquest fet és beneficiós ja que, en algunes zones de Catalunya es podrien utilitzar TVWS 
d‟amples de banda superior.  

És important recordar que en la situació anterior hi havia un nombre de canals superior però 
d‟aquest total de TVWS, el nombre de TVWS inaprofitables és major en la situació anterior que en 
l‟actual, tal com es pot veure a la Figura 49:  

 

Figura 49. Nombre de TVWS inaprofitables depenent de l’ample de banda l’any 2014 (blau) i 2015(vermell) 

S‟observa que, per a tots els amples de banda, el nombre de TVWS inaprofitables és major per a la 
situació anterior que l‟actual. Això és degut a que, anteriorment, hi havia TVWS de 8MHz amb àrees 
més petites que actualment, fet que implica que el nombre de TVWS es redueixi més ràpidament.  
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S‟ha analitzat com ha canviat la cobertura mitjana dels TVWS depenent de l‟ample de banda. Per a 
fer-ho s‟ha calculat la mitjana d‟àrea coberta pel TVWS per a cada ample de banda per als resultats 
de 2014 i 2015. S‟ha obtingut la Figura 50:  

 

Figura 50. Percentatge de terreny ocupat promig  dels TVWS per a cada ample de banda l’any 2014 i 2015 

S‟observa que la mitjana d‟àrea coberta és molt similar en ambdós casos sent lleugerament superior 
l‟àrea mitjana dels resultats de 2014. També s‟ha realitzat la mateixa gràfica però només tenint en 
compte la mitjana dels TVWS aprofitables (>20%). Els resultats es poden observar a la Figura 51:  

 

Figura 51. Percentatge de terreny ocupat promig  dels TVWS aprofitables per a cada ample de banda l’any 2014 i 2015 

Es pot veure que en la situació anterior, la mitjana de l‟àrea dels TVWS l‟any 2014 continua sent 
major a l‟actual. Cal remarcar que, tot i que aquest paràmetre sigui major abans de l‟aplicació del 
Dividend Digital que actualment, el nombre de TVWS aprofitables és major ara. Així doncs, 
actualment es té més TVWS aprofitables tot i que, en mitjana, ocupen una àrea lleugerament inferior.  

Finalment, s‟ha comparat la cobertura màxima per a cada ample de banda abans i després del 
Dividend Digital que es pot visualitzar a la Figura 52:  

 

Figura 52. Cobertura garantida agafant el TVWS amb ocupació màxima per a cada ample de banda. 
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La Figura 52 descriu quin és el màxim percentatge del terreny que un TVWS pot cobrir per a cada 
ample de banda segons els estudis realitzats l‟any 2014 i 2015. D‟aquesta forma, es troba que per a 
un ample de banda de 48 MHz, en la situació anterior, el TVWS que cobria més percentatge de 
territori ocupava un 76% del total de Catalunya mentre que actualment cobreix un 62%. Aquesta 
gràfica també es pot entendre com la cobertura garantida per a cada ample de banda, ja que, en 
l‟exemple anterior, es podria dir que l‟any 2014 per a amples de banda de 48MHz, es tenia almenys 
un TVWS que cobria un 76% del territori i actualment es garanteix un TVWS que ocupa un 62%.  

S‟observen diferències entre la situació anterior i l‟actual. Es pot veure que per a amples de banda 
de 8MHz a 24MHz la cobertura garantida actual és igual que en el cas anterior. Altrament, per a 
amples de banda de 40MHz a 128MHz la cobertura garantida actual és menor o igual a la de l‟estat 
anterior. Per a amples de banda de 136MHz i 144MHz la cobertura garantida actual és lleugerament 
major que en el cas anterior, tot i que la diferència no és significativa. S‟observa que per a amples de 
banda de 152 i 160MHz la cobertura garantida és similar en ambdós estudis. 

D‟aquesta forma es veu que per a amples de banda petits la cobertura garantida mínima s‟ha 

mantingut igual però per a amples de banda fins a 128MHz la situació ha empitjorat o s‟ha mantingut 

i per amples de banda grans ha millorat lleugerament. 

4.2.3. Taula resum 

Taula 6. Comparació entre els diferents paràmetres estudiats per a la situació dels TVWS els anys 2014 i 2015 

Paràmetre TVWS 2014 TVWS 2015 

Nombre de TVWS de 8MHz Major nombre de TVWS cobrint 

àrees molt grans (80%-100%) i 

existència de TVWS amb 

cobertura molt petita (<10%) 

Disminució TVWS d‟àrees molt 

grans, increment de TVWS amb 

àrees mitjanes (70%-90%). 

TVWS de 

més de 

8MHz 

Nombre de 

TVWS 

aprofitables 

Molt similar. Més TVWS 

aprofitables d‟amples de banda 

de 8MHz a 40MHz. TVWS 

aprofitables fins a 136MHz. 

Molt similar. Augment del nombre 

de TVWS aprofitables majors de 

40MHz. Existència de TVWS 

aprofitables fins a 144MHz. 

Nombre de 

TVWS 

inaprofitables 

Més TVWS inaprofitables. Disminució TVWS inaprofitables 

per a tots els amples de banda. 

Cobertura 

mitjana 

(total/aprofitable) 

Diferències insignificants. Diferències insignificants. 

Cobertura 

garantida 

mínima 

Igual cobertura garantida mínima 

fins a 24MHz. Cobertura 

garantida mínima major per a 

amples de banda majors o iguals 

a 32MHz fins a 128MHZ. 

Igual cobertura garantida mínima 

fins a 24MHz. Cobertura garantida 

mínima menor o igual per a amples 

de banda majors a 32 MHz. 

4.3. Opcions de consulta 

Els mapes dels TVWS de Catalunya i els resultats obtinguts gràcies a l‟eina ATOLL poden ser 

consultats de diverses formes. En primer lloc, és possible consultar els mapes a partir de la mateixa 

eina ATOLL. En segon lloc, s‟ha creat un lloc web per tal de fer públics els mapes i resultats 

obtinguts per a tothom. En tercer lloc, s‟ha exportat els mapes per tal de poder-los visualitzar al 

programa Google Earth. A continuació s‟explicarà detalladament les diferents formes de consultes 

anomenades.  
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4.3.1. Eina ATOLL de Forsk 

Donat que l‟estudi realitzat s‟ha portat a terme mitjançant l‟eina ATOLL de Forsk, tots els mapes 

poden ser consultats a partir d‟aquesta eina. Per tal de poder visualitzar els mapes a l‟ATOLL, és 

necessari tenir-ne una llicència, que és de pagament. Si es té llicència és possible obrir el projecte 

de format .atl generat en aquest projecte, amb el nom de TVWS_CAT.atl. 

Un cop s‟obre el projecte a l‟ATOLL, es podrà visualitzar tots els mapes generats a la pestanya 

Network a la carpeta Predictions. Totes les prediccions generades han estat organitzades en 

carpetes segons l‟ample de banda i anomenades de forma que és possible identificar l‟ample de 

banda al qual pertanyen i quin canal representen.  

Per visualitzar la cobertura d‟un canal determinat, es seleccionarà el canal i es veurà que al mapa es 

visualitza la cobertura de TDT en vermell i el TVWS en color verd, tal com es mostra a la següent 

figura:  

 

Figura 53. Consulta de TVWS amb l'eina ATOLL 

Si s‟obre el desplegable de cada un dels canals és possible visualitzar la cobertura TDT del canal i la 

cobertura del TWS per separat.  

4.3.2. Lloc web 

Per tal de fer públics els mapes i els resultats obtinguts, s‟ha creat un lloc web que actualment es pot 

trobar a la url http://grcm.tsc.upc.edu/tvws 1. D‟aquesta forma, tothom qui vulgui consultar els mapes 

o resultats podrà fer-ho de forma gratuïta sense tenir llicència de l‟eina ATOLL. Els mapes que es 

visualitzen al lloc web han estat exportats de l‟ATOLL en format png, ja que aquest format permet 

generar mapes que ocupen un espai petit de memòria i és més adequat per visualitzar-lo al lloc web.  

 

                                                
1 En el moment de tancar aquesta memòria el link http://grcm.tsc.upc.edu/tvws encara no està disponible, es 

pot consultar la web de manera temporal al link http://spoc.upc.edu/tvws_cat 
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Figura 54. Lloc web TVWS CAT 

El lloc web s‟ha implementat mitjançant la plataforma WordPress i tota la informació referent a 

l‟estructura del WordPress, als mapes i als resultats ha estat introduïda a una base de dades MySql. 

L‟explicació de com ha estat creada la base de dades i la seva estructura es troba a l‟Annex 4.   

La pàgina web s‟ha dividit en tres apartats. El primer apartat, sota el nom “Què son els TVWS?”  

conté una introducció del projecte. El segon apartat consta de dos buscadors de TVWS. Un dels 

buscadors dóna l‟opció de visualitzar els mapes dels TVWS escollint l‟ample de banda i el canal a 

visualitzar. Com a resultat mostra la imatge png del TVWS escollit i un quadre amb les 

característiques del TVWS.  

 

Figura 55. Buscadors de TVWS al lloc web 

El lloc web afegeix la opció de descarregar el mapa de tots els canals de l‟ample de banda 

seleccionat en format kmz per tal de visualitzar-lo al Google Earth. L‟altre buscador permet 

visualitzar una llista dels TVWS d‟un ample de banda determinat que cobreixen més d‟un 

percentatge de superfície a escollir. A la figura es mostra la cerca dels TVWS de 16MHz que 

cobreixen més del 40% del territori de Catalunya. El tercer apartat que conté el lloc web es mostra la 

situació actual dels TVWS i els resultats de la comparativa realitzada.  

4.3.3. Google Earth 

El lloc web creat permet descarregar els mapes dels TVWS en format kmz, fet que permet 

visualitzar-los al programa Google Earth. Un cop descarregats els mapes en format kmz, cal obrir-los 
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amb el programa Google Earth on es mostraran tots els emplaçaments introduïts a l‟ATOLL, els 

transmissors, les cobertures de senyal TDT i dels TVWS. A la següent figura es mostra la cobertura 

de TDT (vermell) i el TVWS (verd) del canal 25 de 8 MHz al Google Earth. Aquest programa permet 

buscar de forma més detallada si en una determinada zona es té cobertura TDT o un TVWS.  

 

Figura 56. Mapes al Google Earth 
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5. Conclusions i Línies futures  

L‟aparició de nous dispositius que fan ús de l‟espectre radioelèctric ha suposat un augment de la 

demanda d‟aquest recurs. L‟espectre radioelèctric és un recurs escàs i s‟ha comprovat que, algunes 

de les seves bandes, no estan sent utilitzades de forma eficient. Per tal de fer un ús eficient de 

l‟espectre i aprofitar-lo, ha aparegut el concepte de la Ràdio Cognitiva o Cognitive Radio que permet 

fer un ús secundari de l‟espectre tenint en compte l‟estat de l‟espectre en un lloc o moment 

determinats. S‟ha considerat que un dels rangs on es podria aplicar la Ràdio Cognitiva és el rang 

destinat a la emissió de Televisió Digital Terrestre (TDT) degut a l‟estabilitat del seu senyal. Aquest 

rang comprèn des dels 470MHz als 790MHz després de posada en funcionament del Dividend 

Digital l‟1 de gener de 2015.  

És fonamental estudiar quins són els buits espectrals del rang destinat a la TDT en un territori, és a 

dir estudiar els seus TV White Spaces (TVWS). En aquest projecte s‟ha construït un mapa teòric 

dels TVWS a Catalunya després de la posada en funcionament del Dividend Digital així també amb 

l‟objectiu d‟observar quines han sigut les conseqüències d‟aquesta mesura a la situació dels TVWS 

al territori català.  

L‟estudi s‟ha portat a terme utilitzant l‟eina professional de planificació de cobertures ATOLL de 

l‟empresa Forsk, basant-se en la informació facilitada pel Ministeri d‟Indústria Espanyol i la 

Generalitat de Catalunya. Una de les funcionalitats utilitzades a destacar de l‟eina ATOLL és l‟opció 

de comparar cobertures. Aquesta funcionalitat ha millorat la metodologia usada per construir el mapa 

tèoric beneficiant al projecte reduint molt el temps de simulació i aportant flexibilitat a l‟hora de trobar 

els TVWS de Catalunya.  

L‟eina ATOLL ha permès obtenir resultats tant qualitatius com quantitatius de l‟estudi realitzat. En 

primer lloc,  s‟han creat mapes de cobertura on s‟observen els TVWS d‟ample de banda de 8MHz 

del territori de Catalunya per als 40 canals de televisió i, posteriorment, d‟amples de banda fins a 

160MHz. Aquests mapes aporten uns resultats qualitatius a l‟estudi, permetent obtenir una idea 

aproximada de quina àrea cobreixen els diferents TVWS per a una posterior utilització d‟aquests.  En 

segon lloc, l‟eina ATOLL ha permès obtenir informació numèrica sobre l‟àrea que cobreixen els 

diferents TVWS per realitzar un anàlisi quantitatiu dels resultats obtinguts.   

Els mapes obtinguts amb l‟eina ATOLL han sigut exportats i publicats en un lloc web per tal que els 

resultats es puguin consultar sense la necessitat de tenir instal·lat el programa ATOLL que és de 

pagament. En el lloc web és possible visualitzar els mapes exportats de l‟eina ATOLL així com les 

característiques del TVWS. També s‟ha creat l‟opció de buscar tots els TVWS disponibles donat un 

percentatge d‟àrea mínima del TVWS. Una altra opció que ens proporciona el lloc web és la 

descàrrega dels mapes dels TVWS en el format kmz, per tal de visualitzar-los al programa Google 

Earth que permet una visualització més detallada. Amb l‟objectiu d‟organitzar i estructurar la 

informació dels TVWS s‟ha creat una base de dades MySql que permet una modificació de les 

dades més còmoda amb la perspectiva de futures actualitzacions. El lloc web també conté 

informació sobre el projecte realitzat així com els resultats quantitatius obtinguts.  

Els resultats numèrics sobre l‟àrea que cobreixen els TVWS revelen que, després de l‟aplicació del 

Dividend Digital, hi ha TVWS disponibles per a un ús secundari a tot el territori de Catalunya. Tenint 

en compte que els TVWS que ocupen menys del 20% territori s‟han suposat inutilitzables, es pot 

considerar que a Catalunya hi ha TVWS disponibles fins a 144MHz.  

Addicionalment, s‟ha realitzat una comparativa entre la situació actual dels TVWS i la situació 

d‟abans  d‟aplicar el Dividend Digital a partir d‟un estudi realitzat l‟any 2014. La comparativa reflexa 

que el Dividend Digital ha suposat una repartició més homogènia dels canals ocupats al rang de 

TDT, implicant un augment dels TVWS amb àrees que ocupen una àrea mitjana (70%-90%) del 
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territori. Una altra implicació ha sigut que s‟han reduït el nombre de canals de TDT però el nombre 

de TVWS aprofitables no s‟ha vist alterat mentre que el nombre de TVWS inaprofitables (<20%) ha 

disminuït. Així doncs, la situació dels TVWS no ha patit un canvi important.  

D‟aquesta forma, es pot concloure que el rang de televisió és un bon candidat per a l‟aplicació de la 

Ràdio Cognitiva donada la disponibilitat de TVWS a tot el territori de Catalunya.  Seria possible un ús 

secundari de l‟espectre gestionant l‟ús dels TVWS al territori, respectant els usuaris legítims. 

L‟estudi dels TVWS portat a terme en aquest projecte obre portes a continuar valorant la viabilitat 

dels TVWS i la seva explotació. A continuació s‟exposen diferents propostes per seguir evolucionant 

en el desenvolupament de l‟estudi dels TVWS.  

 Actualitzar les dades del projecte d‟acord amb futures modificacions de l‟emissió de canals 
com la posada en marxa de llicències pertanyents al múltiple estatal MPE5. Quan entrin en 
concurs les llicències, s‟haurà d‟actualitzar els mapes fent noves simulacions i, posteriorment, 
modificar la base de dades.  

 Automatitzar l‟actualització dels mapes mitjançant software.  
 Ampliar les opcions de consulta dels TVWS al lloc web com, per exemple, donant la opció de 

visualitzar els resultats per comarca i municipi.  
 Complementar els TVWS amb informació de la densitat de població i així tenir una nova 

perspectiva sobre l‟aprofitament dels TVWS en llocs de més interès. 
 Contrastar els mapes de TVWS obtinguts de forma teòrica amb estudis de mesures per tal de 

valorar la veracitat de estudis teòrics com el realitzat en aquest projecte, utilitzant eines de 
simulació.  

Donades aquestes propostes, es considera que l‟estudi teòric dels TVWS pot continuar evolucionant 

i tenir una gran implicació en el marc de la Ràdio Cognitiva i un futur ús dels TVWS.  
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Glossari 

 TVWS (TeleVision White Spaces): buits espectrals del rang de televisió (790MHz- 862MHz) 

 CR(Cognitive Radio): Tecnologia que pretén fer un ús secundari de l‟espectre configurant els 

seus dispositius segons l‟estat de l‟espectre radioelèctric en un lloc i moment determinats. 

 REM (Radio Environment Map): mapa que representant els TVWS a partir de mesures o 

estudis teòrics.  

 TDT (Televisió Digital Terrestre): és el resultat de l‟aplicació de la tecnologia digital al senyal 

de televisió 

 DVB-T(Digital Video Broadcasting – Terrestial): estàndard utilitzat per a la TDT a Espanya 

 COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Modulació utilitzada en 

l‟estàndard DVB-T.  

 LTE (Long Term Evolution): Tecnologia de banda ampla també coneguda com 4G. 

 


