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Resum 

L’objectiu principal del present treball és plantejar una solució per dotar d’accés als serveis 

de telecomunicacions a una zona aïllada, mitjançant la instal·lació d’una infraestructura de 

radiocomunicacions alimentada elèctricament, de manera autònoma, amb les fonts d’energia 

alternatives eòlica i fotovoltaica. Es vol possibilitar la provisió d’un accés global a les 

tecnologies de comunicacions electròniques: canals TDT, emissores FM, telefonia mòbil 2G, 

Internet ràpid amb WiMAX i comunicacions de la xarxa d’emergències i seguretat TETRA. 

A nivell pràctic, es procedeix a planificar la solució de les deficiències en l’accés als serveis 

de comunicacions electròniques als nuclis d’Estaràs i Gàver. S’analitza el nivell real dels 

serveis de radiocomunicacions realitzant mesures radioelèctriques de camp amb 

equipament específic. Posteriorment, s’utilitza el programari ICS Telecom per planificar la 

ubicació de la nova infraestructura de radiocomunicacions. Finalment, es confirma la 

viabilitat d’implementar estacions repetidores (menor cost i consum) en lloc d’emissores. 

Amb relació al subministrament elèctric, es dimensiona l’aerogenerador a partir de les dades 

de vent de l’Atles Climàtic i amb l’ús de mètodes numèrics. Pel disseny del generador 

fotovoltaic, s’obtenen les dades climàtiques de radiació solar i es calcula la inclinació òptima 

dels panells per mitjà del programari PVSyst per, posteriorment, dimensionar la quantitat de 

mòduls solars via càlculs numèrics. Addicionalment, s’incorpora un grup electrogen per 

complementar les necessitats energètiques del sistema.  

La topologia del sistema 

s’escull entre les solucions 

tècniques del fabricant 

SMA Solar Technology AG. 

A partir dels requeriments 

elèctrics es modelen 

inversors, bateries, 

reguladores i cablejat.  

Per acabar, es quantifica la 

viabilitat econòmica del 

sistema proposat en relació a una connexió cablejada a la xarxa elèctrica. S’estableix que, 

per a casos de línies elèctriques per sobre d’aproximadament 300 metres, la solució 

preferible serà l’alimentació per mitjà energies alternatives.  

 

- Solució proposada -  
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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es plantear una solución para dotar de acceso a 

servicios de telecomunicaciones en una zona aislada, mediante la instalación de una 

infraestructura de radiocomunicaciones alimentada eléctricamente, de manera autónoma, 

con las fuentes de energía alternativas eólica y fotovoltaica. Se desea hacer posible un 

acceso global a las tecnologías de comunicaciones electrónicas: canales TDT, emisoras FM, 

telefonía móvil 2G, Internet rápido con WiMAX y comunicaciones de la red de emergencias y 

seguridad TETRA. 

A nivel práctico, se procede a planificar la solución para las deficiencias en el acceso a los 

servicios de comunicaciones electrónicas en los núcleos de población de Estarás y Gáver. 

Se analiza el nivel real de los servicios de radiocomunicaciones realizando mediciones 

radioeléctricas de campo con equipamiento específico. Posteriormente, se utiliza el 

programa ICS Telecom para planificar la ubicación de la nueva infraestructura de 

radiocomunicaciones. Finalmente, se confirma la viabilidad para implementar estaciones 

repetidoras (menor coste y consumo) en lugar de emisoras. 

En relación al suministro eléctrico, se dimensiona el aerogenerador a partir de los datos de 

viento del Atles Climàtic con el uso de métodos numéricos. Para el diseño del generador 

fotovoltaico, se obtienen los datos climáticos de radiación solar y se calcula la inclinación 

óptima de los paneles mediante el programa PVSyst para, posteriormente, dimensionar la 

cantidad de módulos solares mediante cálculos numéricos. Adicionalmente, se incorpora un 

grupo electrógeno para complementar las necesidades energéticas del sistema. 

La topología del sistema se 

elige entre las soluciones 

técnicas del fabricante SMA 

Solar Technology AG. A 

partir de los requerimientos 

eléctricos se modelan 

inversores, baterías, 

reguladores y cableado. 

Para finalizar, se cuantifica 

la viabilidad económica del 

sistema propuesto en relación a una conexión cableada a la red eléctrica. Se establece que, 

en caso de líneas eléctricas por encima de aproximadamente 300 metros, la solución 

preferible será la alimentación mediante energías alternativas.  

 

- Solución propuesta - 
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Abstract 

The main target of this paper is to plan a solution for providing access to the 

telecommunication services in an isolated area by installing a radio infrastructure electrically 

supplied, in an autonomous way, with wind and solar alternative energy sources. It is desired 

to enable a global access to the electronic communication technologies: DVB-T channels, 

FM sound broadcasting, 2G mobile telephony, high speed Internet by WiMAX and 

communications of the emergency and security TETRA network. 

In practice, it is planned a solution for the access problems to the electronic communication 

services in the villages of Estaràs and Gàver. Initially, the actual situation of 

radiocommunication services is analyzed through radio field measures made using specific 

equipment. ICS Telecom software is used to plan the location of the new radio infrastructure. 

Finally, the feasibility of implementing repeater stations (lower cost and consumption) rather 

than emitters is verified. 

Regarding the power supply, the wind turbine is dimensioned using wind data from the Atles 

Climatic as well as numerical methods. Concerning the design of the photovoltaic generator, 

PVSyst software is used to get climate data of solar radiation and calculate the optimal tilt of 

the panels in order to,  eventually, dimension the number of solar modules using numerical 

calculations. Additionally, a fuel generator is added to complement the energy requirements. 

The topology of this system is 

chosen within the technical 

solutions from the 

manufacturer SMA Solar 

Technology AG. Based on the 

electrical requirements, 

inverters, batteries, regulators 

and wire distribution are 

modeled. 

Finally, the economic viability 

of the proposed system is quantified in relation to a wired connection to the electric network. 

It is stated that, in case of power lines above 300 linear meters, the preferred solution is to 

power supply through alternative energy. 

  

 

- Suggested solution - 
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Glossari 

1G: Primera generació de telefonia mòbil, també coneguda dom a TMA (Time Multiplex 

Architecture), utilitzada a finals dels anys 70 i els 80. És analògica  i únicament s’utilitzava 

per serveis de veu. 

2G: Segona generació de telefonia mòbil, també coneguda com a GSM (Global System for 

Mobile-communications) o DCS (Digital Cellular Service) per la banda 1800. És l’inici de les 

comunicacions mòbils digitals i l’estàndard més utilitzat  en la telefonia mòbil per la 

transmissió de veu, encara que també permet dades a baixa velocitat (9,6 Kbps). 

2,5G: Estàndard creat per permetre la transmissió de dades no commutades (o paquets), 

també anomenat GPRS (General Packet Radio Service). 

2.75G: Evolució de l’estàndard anterior, també conegut per EDGE (Enhanced Data rates for 

Gsm Evolution) o EGPRS (Enhanced GPRS).  Forma part de la família GSM encara que la 

UIT el considera part de la tecnologia 3G. 

3G: Tercera generació de telefonia mòbil, també coneguda com a UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System). Suposa la revolució en quant a velocitat de transferència de 

dades permetent l’accés a Internet a alta velocitat.  

4G: Quarta generació que fa ús dels estàndards HSPA (High Speed Packet Access), 

HSPA+, WiMAX i LTE (Long Term Evolution) i és compatible amb les demés generacions 

tecnològiques. Pot assolir pics de descàrrega de gairebé 300 Mbps i 70 Mbps de pujada. 

ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line) Tecnologia de transmissió utilitzada per oferir 

accés a Internet a alta velocitat a través de les línies telefòniques de coure tradicionals. 

Actualment, hi ha disponible l’ADSL2+, que permet un límit teòric de 30Mbps/3Mbps. 

ANALÒGIC: Tecnologia que utilitza la transmissió de senyals representables per funcions 

contínues, en les quals la informació es representa sobre les variables d’amplitud, 

freqüència i fase. 

ANTENA: Dispositiu conductor utilitzat per a l’emissió i/o la recepció d’energia 

electromagnètica.  
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ANTENA DIPOL: Tipus d’antena més simple, consistent en dos elements conductors d’igual 

longitud alimentats elèctricament pel centre. N’hi ha de diferents tipologies en funció de la 

forma del dipol: simple, en V, doblegat,... 

ANTENA ISOTRÒPICA: Tipus d’antena que només existeix teòricament i el diagrama de 

radiació de la qual té la mateixa magnitud en totes direccions. 

ANTENA PARABÒLICA: Tipus d’antena formada per un reflector parabòlic que té la 

capacitat de concentrar les ones rebudes sobre un únic punt, on hi a el sistema radiant, i/o 

emetre de manera directiva les ones radiades des del mateix sistema radiant. 

ANTENA TAMBOR: Tipus d’antena molt directiva utilitzada pel transport de dades a 

freqüències de microones en radioenllaços punt a punt amb visibilitat directa. El tambor és 

un protector per aïllar el sistema radiant intern de les condicions i elements externs que 

puguin interferir.   

ANTENA YAGI: Tipus d’antena directiva que consta d’un dipol plegat al qual s’afegeixen 

diversos elements passius, al davant o al darrera, per augmentar la directivitat i el guany de 

l’antena. 

ARRAY: Agrupació de dues o més antenes que permeten la introducció d’intel·ligència a la 

xarxa: el diagrama de radiació és modificable controlant el senyal de cadascun dels seus 

elements. 

BCCH: (Broadcast Control CHannel) Canal de control en telefonia mòbil GSM/GPRS, per a 

la comunicació de la informació bàsica i els paràmetres del sistema, entre l’EB i el terminal. 

BER: (Bit Error Rate) O taxa d’error binari, és la relació entre els bits rebuts de manera 

incorrecta i el número total de bits enviats, expressat com un percentatge. 

CATALUNYA RÀDIO:  Empresa pública que gestiona les emissores de ràdio de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA): Catalunya Ràdio, Catalunya 

Informació, Catalunya Música (en FM) i iCat.cat (només via Internet) 

CCMA:  (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) Ens públic que gestiona els mitjans 

de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya: canals de Televisió de 

Catalunya, emissores de Catalunya Ràdio i els continguts que aquests generen.  

CELLNEX:  Anteriorment ABERTIS TELECOM, és operador d’infraestructures de 

Telecomunicacions que orienta el seu negoci a la prestació de serveis de transmissió de 
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ràdio i televisió, la gestió de xarxes per a grups tancats d’usuaris i el lloguer d’espais a 

operadors finals de telecomunicacions. Agrupà RETEVISON i TRADIA l’any 2004, i és 

propietat del grup ABERTIS TELECOM15. 

CNAF:  (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias) Instrument legal elaborat pel 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo d’Espanya, on s’assigna les diferents bandes de 

freqüències als serveis de telecomunicacions corresponents. 

COBERTURA: Zona associada a una estació transmissora a l’interior de la qual proveeix 

d’accés a un servei de comunicacions electròniques concret i una freqüència específica. 

CTTI: (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) Empresa pública 

responsable de dels sistemes i serveis en matèria de telecomunicacions i d’informàtica, de la 

Generalitat de Catalunya. 

DIAGRAMA DE RADIACIÓ: És la representació gràfica de les propietats de radiació d’una 

antena en les diferents direccions de l’espai. Es representa bidimensional o 

tridimensionalment, amb l’antena a l’origen de coordenades i amb el valor màxim de radiació 

com a referència. 

DIFRACCIÓ: Fenomen que es produeix quan les ones electromagnètiques troben un 

obstacle i deixen de propagar-se en línia recta per obrir-se en altes direccions. 

DIGITAL: Tecnologia que utilitza senyals amb valors discrets codificats segons una lògica 

d’estats. Sovint es refereix a les tecnologies que fan ús de la lògica de codis binaris amb 

nivells alt (1) i baix (0). 

DVT-T: (Digital Video Broadcast Terrestrial) TDT. 

EB: (Estació Base), BS (Base Station) o BTS (Base Transceiver Station, ), estació de 

radiocomunicacions bidireccionals que s’utilitza com a punt d’accés dels terminals a una 

xarxa de comunicacions i permet la connexió directa entre aquests. 

EMISSIÓ: Senyals o ones radioelèctriques produïdes per una estació radioelèctrica. 

ENLLAÇ ASCENDENT: Trajecte radioelèctric per la transmissió de senyals des d’una 

terminal a una estació. 

ENLLAÇ DESCENDENT:  Trajecte radioelèctric per la transmissió de senyals des d’una 

estació a un o més terminals. 
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ESTACIÓ: Conjunt de transmissors i/o receptors, incloent les instal·lacions accessòries, 

necessàries per difondre un servei de radiocomunicacions a una àrea determinada. 

ESTACIÓ REPETIDORA: Estació que rep, amplifica i transmet la portadora en RF radiada 

tant en el sentit de l’enllaç descendent com en el sentit ascendent. No disposa 

d’intel·ligència de xarxa i és transparent, de manera que actua com a simple extensor de 

cobertura radioelèctrica fent ús dels recursos de l’estació emissora d’origen. 

ETSI: (European Telecommunications Standards Institute) Organització reconeguda 

oficialment per l’UE, formada per uns 450 membres de tot el món, dedicada a la creació 

d’estàndards europeus relacionats a l’àmbit de les telecomunicacions. 

FACTOR DE POTÈNCIA: (f.d.p.) En un circuit de corrent alterna, és la relació entre la 

potència activa (P [W]) i la potència aparent (S [V·A]) i mesura la capacitat d’una càrrega 

d’absorbir la potència activa. 

FIBRA ÒPTICA: És un mitjà de transmissió de dades a grans distàncies i a elevades 

velocitats, consistent en un una fibra de material transparent que permet el transport de 

senyals digitals en forma de polsos lumínics. 

FM: (Freqüència Modulada) Tipus de modulació que consisteix en transmetre informació a 

través d’una ona portadora variant la seva freqüència.  

GAP FILLER: Repetidor de TDT isofreqüència que es pot considerar com un amplificador 

seguit per una línea de retard, de manera que no genera ISI (Interferència intersimbòlica) ja 

que respecta l’interval de guarda introduït per la modulació OFDM. 

HD: (High Definition) O Alta Definició és un sistema de vídeo amb una major resolució que la 

definició estàndard, assolint valors de 1280×720 i 1920×1080 píxels. 

IBERBANDA:  Operador final de telecomunicacions per a l’accés rural a Internet en banda 

ampla a Espanya, a través de les tecnologies LMDS i WIMAX, de les quals és adjudicatària 

d’un espai al CNAF. 

ICS D’ATDI: Programa de simulació radioelèctrica per la planificació multitecnologia sobre 

un sistema d’informació geogràfica. 

IDAE:  (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) Entitat pública empresarial 

adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, amb l’objectiu de contribuir a la millora 
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estatal en termes d’eficiència energètica, energies renovables i altres tecnologies baixes en 

carbono. 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS: Conjunt d’elements actius i passius 

que permeten que els usuaris finals tinguin accés a serveis i continguts, de manera que els 

elements passius sostenen el funcionament dels equips electrònics actius. 

INTENSITAT DE CAMP: Mesura de la força elèctrica, generada pel camp elèctric provinent 

d’un objecte carregat elèctricament, que actua sobre una unitat de càrrega positiva situada 

en un punt de l’espai. Pot ser indicada en V/m o N/C. 

INTERNET DE BANDA AMPLA: Servei d’Internet amb una velocitat d’accés que possibilita 

el transport de grans volums de dades a una elevada velocitat. El concepte no és estàtic i ha 

anat augmentant progressivament amb les creixents velocitat de transmissió i les 

necessitats dels usuaris. Està disponible a través de tecnologies de Fibra Òptica, Cable, 

ADSL, WiMAX, 4G,...  

LMDS:  (Local Multipoint Distribution Services) Tecnologia de connexió a alta velocitat via 

ones electromagnètiques amb un abast de diversos quilòmetres. 

LOCATION PROBABILITY: La probabilitat amb la qual un receptor de TDT operarà 

correctament en una ubicació específica. 

MER: (Modulation Error Ratio) O Taxa d’error de modulació, que mesura l’exactitud d’una 

constel·lació digital rebuda respecte la transmesa, expressat en dB o com a percentatge. 

METEONOM: És un extens registre meteorològic creat per la cooperativa Meteotest 

(Suïssa), actualment en la seva versió 7.1. Amb dades meteorològiques de qualsevol indret 

geogràfic del món, extreu les dades de més de 8.000 estacions meteorològiques fent ús de 

models d’interpolació de dades. 

MOVISTAR:  Operador final de telecomunicacions a Espanya, anteriorment TELEFÓNICA, 

per al serveis de telefonia mòbil, accés a Internet en banda ampla amb televisió i telefonia 

fixa.  

MPP: (Maximum Power Point) Anomenat Punt de màxima potencia, és el producte del 

voltatge (VMPP) i la corrent (IMPP) pels quals la potència extreta del generador fotovoltaic és 

màxima (PMPP). Aquest punt varia contínuament en funció de la temperatura i de les 

condicions d’irradiació solar. 
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MS: (Mobile Station) Terminal per comunicar-se amb la xarxa de comunicacions mòbils. 

ORANGE:  Operador final de telecomunicacions a Espanya per al serveis de telefonia mòbil, 

accés a Internet en banda ampla amb televisió i telefonia fixa.  

PIRE: (Potència Isotròpica Radiada Equivalent) Quantitat de potència que emetria una 

antena isotròpica per produir la densitat de potència observada en la direcció de màxim 

guany d’una antena. La PIRE (dB) es calcula a partir de la potència del transmissor (dB), el 

guany de l’antena (dBi) i les pèrdues del cable (dB). 

PEIN:  (Pla d’Espais d’Interès Natural) És una qualificació legal especial per a espais 

naturals, amb l’objectiu de garantir la seva protecció i conservació en motius del seu interès 

singular. 

POLARITZACIÓ: Característica de les ones que descriu la seva direcció d’oscil·lació sobre 

el pla perpendicular a la direcció en la qual viatja. 

PORTADORA: Una ona electromagnètica modificada en algun dels seus paràmetres 

(amplitud, freqüència o fase) per una senyal amb contingut d’informació i una freqüència 

molt més alta. 

RADIOENLLAÇ:  Sistema de comunicacions via ones electromagnètiques que, per mitjà 

d’equipament emissor i receptor, connecta exclusivament dos punts fixos de la superfície 

terrestre i possibilita l’intercanvi de dades. 

REE: És el transportista únic i operador del sistema elèctric espanyol. 

REEMISSOR: Repetidor. 

REFLEX: Repetidors pel servei de telefonia mòbil amb potència inferior a 10W que, captant 

el senyal en la banda 1800 MHz, estenen l’àrea de cobertura en la banda de 900 MHz.  

REFRACCIÓ: Fenomen que consisteix en la modificació de la trajectòria d’una ona 

electromagnètica quan traspassa una transició entre dos medis. 

RESCAT: (Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de CATalunya) Xarxa 

dissenyada per proporcionar cobertura, tant en nuclis de població com en entorns rurals, als 

cossos i col·lectius professionals implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya. 
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SENSIBILITAT: És el nivell mínim de senyal que necessita un aparell receptor pel seu 

funcionament amb un determinat llindar de qualitat (normalment indicat per una BER). Pot 

ser indicat en potència (dBm) o tensió (dBµV) en el port RF, o bé en camp elèctric (dBµV/m) 

incident a l’antena. 

SISTEMA RADIANT: Antena o conjunt d’antenes per a l’emissió o recepció d’ones 

electromagnètiques. 

SR4: Programa informàtic pel disseny professional i modelat de sistemes radiants. 

TBS:  (TETRA Base Station) O Estació Base de TETRA, són equips transmissors/receptors i 

tots els elements necessaris per enllaçar i permetre la comunicació dels terminals TETRA. 

TDT: (Televisió Digital Terrestre) Altrament dit DVB-T, és un sistema de televisió digital 

universal amb transmissió terrestre via ràdio, que representa un increment de canals i de 

qualitat respecte a la televisió analògica. La transmissió es realitza amb multiplexes que 

contenen la informació de diversos canals (4 en qualitat estàndard; 2 estàndard i 1 en HD,...) 

en un mateix rang de freqüències.  

TERMINAL: Equipament i programari, que constitueix la interfície d’usuari, capaç d’accedir a 

un determinat servei de comunicacions electròniques a unes freqüències determinades. 

TETRA: (Terrestrial Trunked Radio) És un sistema de comunicacions cel·lular en veu i 

dades, destinat a comunicacions professionals, en especial per sectors crítics com els 

serveis d’emergències (policia, bombers, ambulàncies, ...).  

TT: Sistema de distribució elèctrica en una instal·lació en què el neutre del transformador i 

les masses metàl·liques dels receptors es connecten directament a preses de terra 

separades. En el cas d’una falla, els interruptors diferencials asseguren que el corrent 

elèctric de la càrrega a terra no superi un límit (p. ex. 300mA en instal·lació domèstica, 1A 

en industrials per a tolerar les fugues de la maquinària,... ). 

TVC: Empresa pública que gestiona els canals de televisió de la Corporació Catalana de 

Ràdio i Televisió (CCMA): TV3, 3/24,Super 3, 33 i Esports 3. 

ITU: (International Telecommunications Union) O UIT, és l’organisme de les Nacions Unides 

especialitzat en tecnologies de la informació i la comunicació, dedicant les seves activitats 

als àmbits de radiocomunicacions, normalització i desenvolupament. 
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UNE: (Una Norma Española) Conjunt de normes tecnològiques creades pels Comitès 

Tècnics de Normalització (CTN), els quals estan formats per l’Entitat Nacional d’Acreditació 

(ENAC), fabricants, consumidors, usuaris, administració, laboratoris i centres d’investigació. 

VODAFONE Operador final de telecomunicacions a Espanya per al serveis de telefonia 

mòbil, accés a Internet en banda ampla amb televisió i telefonia fixa. 

Wi-Fi:  (Wireless Fidelity) Tecnologia d’accés a Internet sense cables amb una velocitat 

màxima de 54 Mbps i una cobertura de centenars de metres des del punt d’accés. 

WiMAX:  (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Tecnologia d’accés a Internet 

sense cables  en evolució contínua, amb una cobertura més àmplia i una velocitat major a la 

tecnologia Wi-Fi.  

ZONA DE FRESNEL:  Volum d’espai a l’entorn de la línia de vista entre l’emissor i el 

receptor d’una comunicació via ràdio, on qualsevol obstrucció pot ser crítica per la correcta 

transmissió del senyal. 
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Prefaci 

Les  infraestructures, sigui quin sigui l’àmbit de l’activitat a la qual donen suport (transport, 

hidràulica, energia,  telecomunicacions,... ), són elements estratègics i cabdals en 

organització estructural de la nostra societat. De fet, vaig experimentar la importància 

d’aquest concepte al treballar al CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

Informació), on la tasca és desenvolupar els projectes en matèria d’infraestructures de 

telecomunicacions que el Govern de la Generalitat li encarrega. Aquestes infraestructures de 

telecomunicacions, des del punt de vista governamental, són estratègiques perquè 

garanteixen la cohesió territorial d’una societat, facilitant l’accés a una informació global i 

possibilitant la connexió entre persones arreu.  Ara bé, per fer-ho possible, cal planificar el 

seu desplegament tenint en compte els requeriments i les limitacions. 

Amb relació als requeriments, tant l’actual context de competència ferotge per la prestació 

de serveis de telecomunicacions com l’entorn tecnològic contínuament canviant, exigeixen 

prioritzar la minimització de costos i accelerar el temps de desplegament de les 

infraestructures. Per la banda de les limitacions, resulta que desplegar les 

telecomunicacions via cable o fibra òptica, malgrat sigui l’opció qualitativament preferible, és 

econòmicament costós i un projecte a mig o llarg termini. 

De manera que a les zones aïllades, disseminades o poc poblades, són un àmbit crític i el 

repte sobre el qual es desenvolupa aquest treball. Fer arribar les connexions via cable o 

fibra òptica és financerament costós i, tenint en compte el reduït retorn econòmic, serà de 

difícil justificació en termes de negoci. En aquest sentit, les telecomunicacions via ràdio 

poden suposar la solució per la seva menor complexitat d’instal·lació, la conseqüent 

immediatesa del desplegament i la comparativament reduïda despesa econòmica. 

Ara bé, a aquestes zones aïllades o rurals encara hi trobaríem una nova limitació i, 

probablement, l’aspecte més restrictiu: proveir d’electricitat als elements electrònics de les 

infraestructures de radiocomunicacions. Atesa la gran longitud i la més que probable 

complexitat tècnica de la línia elèctrica de mitja tensió, els costos econòmics poden 

esdevenir inassumibles. Tanmateix, un subministrament elèctric mitjançant fonts alternatives 

instal·lades a la mateixa infraestructura podria ser una solució.  

Tenint en compte aquest context, la voluntat del present treball és plantejar una solució 

integral i un cas pràctic per a fer realitat l’accés als serveis de comunicacions electròniques a 

una zona rural i aïllada. 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu principal del present treball és plantejar una solució per dotar d’accés als serveis 

de comunicacions electròniques a una zona rural o aïllada, a través de la instal·lació d’una 

infraestructura de telecomunicacions via ràdio alimentada elèctricament de manera 

autònoma amb fonts d’energia elèctrica alternatives. 

La infraestructura de telecomunicacions, ubicada en una zona apartada, ha d’estar 

dimensionada per acollir el funcionament de diversos serveis de comunicacions 

electròniques via ràdio, així com disposar de certa escalabilitat.  

Amb   relació a la disponibilitat de l’energia elèctrica per fer funcionar tots els elements de la 

infraestructura, s’estudia la implantació de fonts alternatives com l’energia eòlica i la 

fotovoltaica. Aquesta instal·lació generadora serà autònoma, i garantirà que aquesta 

infraestructura multiservei i multitecnologia proveeixi d’accés als serveis de comunicacions 

electròniques bàsics mitjançant tecnologies sense fil.  

Pel que fa a l’estructura del treball, en una primera part es defineixen conceptes generals 

necessaris per la seva comprensió, contextualitzant les explicacions que han de permetre el 

seguiment del cas pràctic relatat a la segona part.  

A aquesta segona secció del treball, es realitza l’estudi pràctic d’un cas real: un indret rural 

amb accés deficient als serveis de comunicacions electròniques. Amb la finalitat de planificar 

la solució tecnològica que permeti subministrar els serveis deficitaris, es realitzen càlculs 

amb eines de simulació teòrica i mesures de camp amb equipament específic. A partir de la 

solució planificada, es procedeix a calcular el dimensionament d’un sistema generador 

d’electricitat que garanteixi el funcionament autònom a través de les fonts d’energia 

alternativa fotovoltaica i eòlica.  

Finalment, s’efectua un anàlisi de la viabilitat real d’aquesta tipologia d’instal·lacions, 

estudiant la rendibilitat de la solució plantejada en comparació a una connexió elèctrica 

convencional.
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CAPÍTOL 2. ELEMENTS D’UNA INFRAESTRUCTURA DE 

RADIOCOMUNICACIONS 

Per establir el punt de partida del present treball, es considera convenient introduir els 

elements més rellevants que han de permetre seguir adequadament la seva evolució. 

Així doncs, primerament s’explica què són les xarxes de telecomunicacions amb tecnologies 

via ràdio. Posteriorment, es descriuen els elements d’aquestes xarxes: l’obra civil que en 

sosté el funcionament, les estacions radioelèctriques i els serveis de comunicacions 

electròniques dels quals es fa difusió. En darrer terme, s’analitzen les tecnologies de 

subministrament d’energia elèctrica a partir de fonts alternatives i la seva utilització en el cas 

que en estudi. 

 

2.1. Xarxa de radiocomunicacions 

El concepte comunicacions electròniques s’utilitza per referir-se de forma conjunta a les 

telecomunicacions i a Internet. El seu origen està en el marc regulatori elaborat per la Unió 

Europea el 2002 que pretenia establir un conjunt de normes que fossin vàlides tant per les 

comunicacions tradicionals o telecomunicacions (veu, telefonia, televisió/ràdio analògica,... ), 

com pels nous modes de comunicació sobre dades (transmissió de dades, Internet, VoIP,...). 

El terme radiocomunicacions es refereix a les comunicacions electròniques sense fil o via 

ràdio, on la transmissió de la informació es realitza per mitjà d’ones de electromagnètiques 

ocupant part de l’espectre radioelèctric.  

En un sentit més pràctic, es pot dir que permeten que els terminals, com ara televisions, 

ràdios, telèfons mòbils, ordinadors,... puguin rebre i/o transmetre informació sense la 

necessitat de connexió via fil. 

Una xarxa de radiocomunicacions és aquella xarxa sobre la qual es transmet la informació 

sense fil. Són un conjunt de nodes de xarxa connectats entre ells via radioenllaços, cable o 

fibra òptica, que possibiliten l’accés als serveis de radiocomunicacions als usuaris finals. 

Aquests nodes de la xarxa són les estacions radioelèctriques (apartat 2.3), on s’alberguen 

tots els mitjans (transmissió, commutació), tecnologies (processat, multiplexació, 

modulacions) i protocols necessaris per l’intercanvi d’informació. 
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La xarxa troncal (core) 
possibilita el transport de la 
informació de forma agregada a 
llargues distàncies via 
radioenllaç, cable o fibra òptica; 
engloba els nodes de xarxa 
utilitzats per fer arribar el senyal 
fins al darrer node abans de 
l’usuari.  

La xarxa d’accés, són els nodes 
que doten de connectivitat als 
usuaris finals 

Figura 2. 1 Parts de la xarxa de radiocomunicacions 

 

2.2. Obra civil 

2.2.1. Generalitats 

En el cas de les radiocomunicacions, l’obra civil són els elements constructius que 

sostenen el funcionament dels elements que realitzen el transport i la difusió dels 

serveis de comunicacions via ràdio. Aquesta obra civil es situa sobre un 

emplaçament en una ubicació tècnicament viable i, bàsicament, es composa d’una 

torre (pel suport dels sistemes radiants) i d’una caseta (per albergar els equips i 

sostenir el seu funcionament).  

 

Figura 2. 2 Obra civil 

En el següents apartats es descriuen breument aquestes parts de l’obra civil. 
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2.2.2. Emplaçament 

S’anomena emplaçament al terreny on s’ubica la infraestructura de 

radiocomunicacions. En zones urbanes normalment coincidirà amb una estructura 

existent (punt elevat d’un edifici, monument,... ), però en aquest document s’estudien 

entorns rurals on l’emplaçament serà un paratge que requerirà la creació d’una 

infraestructura específica. 

Per planificar les condicions de l’emplaçament, caldrà tenir en compte els següents 

criteris: 

 

a) Superfície 

Es requereix una parcel·la en exclusiva, amb una superfície mínima que dependrà 

del nombre i dimensions dels elements a ubicar a la infraestructura: torre, caseta/es,  

equips adjacents per la generació d’energies alternatives,... 

 

b) Accés 

És preferible disposar d’un camí amb possibilitat d’accés rodat per a arribar a 

l’emplaçament, tot i que si no fos possible es poden realitzar els treballs que escaigui 

amb mitjans aeris (helicòpter). 

 

c) Visibilitat per entrada/sortida del senyal de radiocomunicacions 

La ubicació de l’emplaçament ha de possibilitar que des de la torre es disposi de 

visibilitat envers la zona on proveir de cobertura i, al mateix temps, visibilitat envers 

una estació existent que li subministri l’accés a la xarxa troncal. Aquesta visibilitat, no 

només ha de ser una visibilitat directa estricta, sinó que també cal evitar que cap 

obstacle adjacent obstrueixi la zona de Fresnel i interfereixi la correcta transmissió 

del senyal.  

Cal tenir en compte que les ones electromagnètiques tenen comportaments 

específics en funció de la freqüència de treball (reflexió i difracció) i sovint el seu 
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abast anirà més enllà de la simple visibilitat directa i les restriccions de la zona de 

Fresnel. 

Des d’una infraestructura de radiocomunicacions també es podria obtenir accés a la 

xarxa troncal per mitjà d’un suport físic (cable o fibra òptica), però aquesta solució 

queda exclosa en cas d’una ubicació rural, impossibilitada de qualsevol connectivitat 

cablejada. 

 

d) Normativa 

La ubicació de l’emplaçament haurà de permetre el compliment de la normativa (Real 

Decreto 1066/2001, de 28 de setembre), en quant a la magnitud d’exposició 

radioelèctrica dins d’uns paràmetres d’exposició totals, la proximitat amb 

equipaments específics (escoles, centres de salut,...) o amb equipaments crítics 

(indústries, línies d’alta tensió, radiocomunicacions,... ). 

Donat que la normativa té en compte els nivells d’exposició totals, en qualsevol cas 

aquests podran ser modulables a partir del control de la potència de les emissions. 

Aquest aspecte és responsabilitat de l’operador que proveeixi l’activitat de 

radiocomunicacions. 

Sigui com sigui, un emplaçament rural, que de ben segur estarà allunyat de qualsevol 

àrea restrictiva o sensible, a priori no comportarà impediments. 

 

2.2.3. Torre 

La torre és l’element en construcció vertical que sosté els sistemes radiants. L’alçada 

ha de ser la suficient per assolir la visibilitat i preservar la integritat de la zona de 

Fresnel, tant en la difusió dels serveis com en la comunicació amb la xarxa troncal.  

La torre també sosté el cablejat entre els sistemes radiants i els equips de 

radiocomunicacions corresponents, subjecte l’estructura de la torre fins a la caseta. 

La tipologia de torre dependrà de la càrrega d’equipaments que haurà de sostenir i 

de l’alçada requerida. Es distingeixen torres de tres tipologies bàsiques en funció dels 

materials de construcció: metàl·liques, de formigó i mixtes. 
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Les més presents són les torres metàl·liques i, dins d’aquest grup, n’existeixen 

d’autosuportades i de subjectades amb cables (permeten més alçada, capacitat i 

major resistència al vent). 

En funció de la normativa específica de l’emplaçament, podria ser necessari pintar o 

abalisar la torre per millorar-ne la visibilitat i, inclús, realitzar un disseny mimetitzat 

amb l’entorn. 

   

Torre de Collsuspina 
(Moianès) 

Torre de Toronto 
(Canadà) 

Torre de Sydney 
(Austràlia) 

D’esquerra a dreta: 1) Torre metàl·lica auto suportada (Font: pròpia); 2) 
Torre de formigó (Font: megaconstrucciones.net); 3) Torre mixta (Font: 

viajejet.com) 

Figura 2. 3 Imatges de torres de radiocomunicacions 

 

2.2.4. Caseta 

La caseta és el contenidor que allotja els equips de telecomunicacions, el grup 

electrogen i les bateries. La seva missió és protegir la integritat dels equips i 

mantenir-los en les condicions adequades per garantir el seu correcte funcionament. 

Per aquest motiu, disposen de sistema de climatització, ventilació, alarmes, 

alimentació elèctrica, xarxa de terres, detecció de fums,... 

Les casetes solen ser prefabricades i és convenient que disposin de la modularitat 

suficient per possibilitar una futura ampliació d’espais.  

En funció de la normativa específica de cada emplaçament, es podria haver de 

recobrir la caseta d’acord a requeriments estètics o de mimetització amb l’entorn. 
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Sobre la caseta s’ubicaran els panells fotovoltaics, la part més sensible de la 

instal·lació, que ens obligarà a instal·lar un tancat perimetral per garantir-ne la 

seguretat i evitar el vandalisme. 

 

2.2.5. Altres 

Són tots aquells elements que no formen part de l’antena però que contribueixen en 

la seva fixació i mantenir la seva estabilitat (suports, màstil, ancoratges, traves,... ). 

 

2.2.6. Normativa 

Per poder iniciar l’obra per a la construcció d’una nova infraestructura de 

radiocomunicacions, cal obtenir les llicències i els permisos dels diferents 

organismes involucrats. 

Si es tracta d’un emplaçament rural genèric, seran necessàries les següents 

autoritzacions: 

A nivell d’organisme local (ajuntaments) 

o Llicència d’obra 

o Altres autoritzacions en funció de la normativa municipal 

A nivell d’organismes autonòmics 

o Comissió provincial d’urbanisme 

o Autorització D.G. Carreteres autonòmiques (en cas de proximitat a una via sota la seva 
titularitat) 

o Autorització a altres organismes autonòmics: patrimoni històric, arqueològic, confederacions 
hidrogràfiques, parcs protegits… (en cas d’afectació a un element sota la seva regulació i 
protecció) 

A nivell d’organismes estatals 

o Autorització D.G. Carreteres Estatals (en cas de proximitat a una via sota la seva titularitat) 

o Autorització Aviació Civil (en cas de proximitat d’un aeroport civil) 

o Autorització Aviació Militar (en cas de proximitat d’un aeroport civil) 

o Altres organismes estatals: D.G. Agricultura, Medi Ambient,... (en cas de possible afectació a 
un element de la seva regulació i protecció) 

Taula 2. 1 Autoritzacions per construir una infraestructura de radiocomunicacions 
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En cas de terrenys amb qualificació especial, com Parc Natural o zona PEIN, les 

autoritzacions necessàries seran més complexes i dependran específicament de les 

autoritats mediambientals. 

 

2.3. Estació radioelèctrica 

2.3.1. Generalitats 

Les estacions són els elements que constitueixen els nodes de la xarxa de 

radiocomunicacions. El present treball es focalitza en les estacions radioelèctriques 

de la xarxa d’accés, les quals possibiliten la connexió entre els terminals i la xarxa de 

troncal. 

 

Les estacions radioelèctriques de la xarxa d’accés, per a cada servei, doten de 
connectivitat entre els terminals i la xarxa troncal  

Figura 2. 4 Estació radioelèctrica de la xarxa d’accés 

Quedi palès que una infraestructura de radiocomunicacions també pot albergar 

únicament radioenllaços pel transport de dades, de manera que formaria part 

exclusivament de la xarxa troncal.  

 

2.3.2. Freqüències 

Els serveis de radiocomunicacions es transmeten per mitjà d’ones 

electromagnètiques, ocupant un rang de freqüències concret l’espectre radioelèctric. 



34 Infr. de radiocom. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Elements d'una infraestructura de radiocomunicacions 

 

 

 

Espectre radioelèctric i classificació de les tipologies d’ones electromagnètiques 
(escala logarítmica [Hz]) 

Figura 2. 5 Espectre radioelèctric 

 

El rang de freqüències utilitzat per les radiocomunicacions està comprès 

aproximadament entre f = 0,1-300 GHz (longituds d’ona λ = 1-3.000 m), i les 

competències estatals les assignen els serveis corresponents en el CNAF. Pels 

serveis d’interès del present treball, el detall d’aquesta assignació és la següent: 

Servei de 
telecomunicacions 

Banda de 
freqüències [MHz] Ús 

Ràdio FM 87,5 - 108 Emissores públiques i comercials 

TETRA 380 - 400 
410 - 430 

Forces de seguretat 
Ús comercial 

TDT 470 - 790 Múltiples de canals públics i comercials 

Telefonia mòbil 
900, 1800 
900, 2100 

800, 1500, 1800 

2G (GSM) 
3G (WCDMA) 

4G (LTE) 

WiMAX 3500 
5600 

Freqüències amb llicència 
Banda lliure 

(Font: CNAF, B.O.E. de 9 de maig de 2013, actualització de 16 d’abril de 2015) 

     Taula 2. 2  Freqüències assignades als serveis de radiocomunicacions 

 

2.3.3. Sistema radiant 

Tot sistema radiant pot ser utilitzat per la transmissió o la recepció indistintament, 

però en una infraestructura de radiocomunicacions es distingirà entre el que és 
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l’encarregat de la difusió d’un servei (sistema radiant emissor) i el que rep intercanvia 

les dades amb la xarxa troncal (sistema radiant receptor). 

 

− Sistema radiant emissor (EX) 

L’antena o el conjunt d’antenes que tenen la funció d’emetre (servei unidireccional) o 

d’emetre i rebre (servei bidireccional) els senyals per establir una comunicació amb 

els terminals. 

Hi ha multitud de tipologies de sistemes radiants, ara bé, els més estesos són: dipol, 

yagi i panell. 

 

   

 Dipol Yagi Panell 

D’esquerra a dreta: 1) Dipol utilitzat per la xarxa pública d’emergències (Font: 
antanasies.blogspot.com); 2) Yagi utilitzada per a l’emissió de televisió TDT 

(Font: www.televes.es); 3) Panells utilitzats per la difusió de TDT (Font: 
promax.es) 

Figura 2. 6 Imatges de les tipologies bàsiques de sistemes radiants emissors 

 

La representació gràfica de les característiques d’un sistema radiant és el diagrama 

de radiació, a partir del qual es pot determinar el valor i la direcció de guany màxim. 

Les direccions d’emissió són aquelles dins de l’amplada del feix a 3dB (interval 

angular en el qual la potència radiada és més gran o igual a la meitat de la potència 

màxima de radiació). 
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D’esquerra a dreta: 1) Yagui, 2) Diagrama de radiació 3D; 3) Diagrama de radiació 
amb tall horitzontal vs. graus d’azimut; 4) Diagrama de radiació amb tall vertical vs. 

graus d’inclinació (Font: proprojects.wordpress.com) 

Figura 2. 7 Anàlisi de la radiació d’una antena yagi 

 

La posició del sistema radiant emissor a la torre es defineix segons les 

característiques mecàniques bàsiques següents: 

o Alçada: per la correcta transmissió del senyal, ha de preservar, en la mesura que 

sigui possible, la línia de vista amb la zona a cobrir. 

o Orientació (azimut): ha de fer coincidir el punt de màxima radiació amb la direcció 

de la zona a cobrir. 

o Inclinació (downtilt): ha de fer que la màxima radiació apunti a la zona a cobrir 

Amb la combinació de diverses antenes (array), es pot modelar la forma del 

diagrama de radiació i inclús modificar-lo activament mitjançant la modulació de 

l’amplada i la fase del senyal de cadascuna de les antenes. 

 

− Sistema radiant receptor (RX) 

L’antena o el conjunt d’antenes que tenen la funció de disposar connectivitat amb la 

xarxa troncal d’on obtenir els recursos a emetre. 

Generalment s’utilitza una antena de tipus yagi, parabòlica o tambor, amb l’alçada i 

l’orientació adequades per captar el senyal provinent d’una altra estació. 
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 Yagi Radioenllaç Parabòlica 

D’esquerra a dreta: 1) Yagi per la captació del servei de TDT (Font: 
carlchapman.photoshelter.com); 2) Tambor per la recepció i transmissió de 

dades amb radioenllaç punt a punt (Font: 3aaeronavegacion.com); 3) 
Parabòlica per la recepció del senyal de TDT (Font: 

fotosdigitalesgratis.com) 

Figura 2. 8 Imatges de les tipologies bàsiques de sistemes radiants receptors 

 

El sistema radiant receptor, anàlogament a l’emissor, es representa gràficament per 

mitjà del  diagrama de radiació i els mateixos paràmetres (valor i direcció del guany, 

amplada de feix a 3 dB,... ). Igualment es defineix la posició del sistema radiant 

receptor a la torre (alçada, orientació, inclinació).  

Com ja s’ha comentat, una estació de radiocomunicacions també pot rebre el senyal 

a emetre via cable o fibra òptica, però aquesta solució és improbable en una ubicació 

rural distant de qualsevol punt amb connectivitat via fil. 

 

2.3.4. Equips  

Són els dispositius electrònics encarregats de processar el senyal després de seva 

recepció i l’habiliten adequadament per la difusió. Per tal fi, els equips estan 

connectats, d’ una banda, amb la xarxa troncal d’on obtenir els recursos de xarxa a 

difondre i, d’altra banda, amb el sistema emissor responsable de la difusió del servei.  

Estan allotjats a la caseta, on disposen de l’alimentació elèctrica i les condicions 

necessàries que en garanteixen el bon funcionament. 
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La potència d’emissió és la seva característica més important: més potència indica 

més distància de cobertura.

Es distingeixen dues tipologies bàsiques d’equips:

− Estació emissora: estacions primàries que 

amb la xarxa troncal 

satèl·lit, cablejada,...  

− Estació reemissora/repetidor

qual en són simples extensors de cobertur

de la intel·ligència de 

En blau, la cobertura d’una estació emissora
satèl·lit. En verd, la cobertura d’una estació emissora

transport via fibra òptica. En groc, 
connectada a la xarxa de transport via radioenllaç

Figura 2. 9 Esquema de 

 

Els equips emissors són tecnològicament més complexes, 

de cost més elevat. Quan el cost econòmic i el consum siguin crítics

sigui limitada, s’optarà per la implementació d’estacions repetidores. 

 

Figura 2. 
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La potència d’emissió és la seva característica més important: més potència indica 

més distància de cobertura. 

dues tipologies bàsiques d’equips: 

estacions primàries que connecten els terminals directament 

 a través d’una connexió dedicada, ja sigui via radioenllaç

 

/repetidora: estacions agregades a una estació emissora

simples extensors de cobertura, fent ús dels recursos d

intel·ligència de xarxa propis de l’estació emissora. 

la cobertura d’una estació emissora connectada a la xarxa de transport via 
la cobertura d’una estació emissora connectada 

transport via fibra òptica. En groc, les cobertures d’una estació emissora
connectada a la xarxa de transport via radioenllaç, i d’una estació repetidora

capta i reemet el mateix senyal 

Esquema de funcionament de l’estació emissora i l’estació repetidora

són tecnològicament més complexes, generalment

Quan el cost econòmic i el consum siguin crítics

s’optarà per la implementació d’estacions repetidores.  

  

Pel servei de TDT
equips d’una 
emissora
d’una estació 
repetidora
(Font: www.mier.es)

Figura 2. 10 Equips emissors i repetidors 
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La potència d’emissió és la seva característica més important: més potència indica 

els terminals directament 

a través d’una connexió dedicada, ja sigui via radioenllaç, 

estació emissora, de la 

els recursos de processat i 

 

connectada a la xarxa de transport via 
connectada a la xarxa de 

d’una estació emissora, 
i d’una estació repetidora que 

estació repetidora 

generalment més potents i 

Quan el cost econòmic i el consum siguin crítics, i la capacitat 

 

Pel servei de TDT: 
equips d’una estació 
emissora (esquerra) i 

estació 
repetidora (dreta)  
(Font: www.mier.es) 
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2.3.5. Serveis 

Els serveis de comunicacions electròniques són un aspecte clau en l’evolució de la 

societat actual, incentivant el desenvolupament del coneixement, globalitzant l’accés 

a la informació i cohesionant el territori.  

Per aquesta raó, a nivell polític es comença a parlar del Servei Universal de 

telecomunicacions i s’elabora la Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu 

(Directiva Servei Universal) i del Consell, de 7 de març de 2002, que tracta d’un 

conjunt de serveis de telecomunicacions de prestació obligatòria per a tots els 

ciutadans, amb independència de la seva localització geogràfica, amb una qualitat 

determinada i un preu assequible. 

A partir d’aquesta norma, a Espanya es defineix el Servei Universal obligatori, regulat 

per la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (LGTEL). Ara bé, el Real Decreto 

424/2005 del Reglamento del Servicio Universal (RSU) precisa el reglament que 

delimita les obligacions de la LGTEL i estableix, entre d’altres condicions, que el 

govern haurà de garantir: connexió a la xarxa telefònica pública des d’una ubicació 

fixa, comunicació via fax i dades a velocitat suficient per accedir de forma funcional a 

Internet. 

El 2005, el Govern de la Generalitat de Catalunya revisa l’abast del Servei Universal 

i, esmentant el principi de neutralitat tecnològica, inclou: la televisió pública, la 

mobilitat en l’accés a la xarxa telefònica i l’accés a Internet en banda ampla. 

En addició a les consideracions anteriors, en el present treball es considera 

convenient incloure altres serveis bàsics: la radiodifusió sonora pública, pel seu ús 

àmpliament estès, i la xarxa pública de comunicacions pels serveis d’emergències i 

seguretat, per la seva criticitat.  

En conclusió, en endavant es considera com a objectiu la provisió global del conjunt 

de serveis de comunicacions electròniques següents: televisió i radiodifusió sonora 

públiques, telefonia mòbil, accés a Internet en banda ampla i xarxa pública 

d’emergències i seguretat públiques. D’aquesta manera, a continuació s’expliquen 

les característiques rellevants de cadascun dels serveis, a tenir en compte en la seva 

instal·lació a la torre. 
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− Televisió pública 

La tecnologia TDT o DVT-T és la tecnologia en la qual la CCMA emet els seus canals 

públics de televisió. Donada la difícil orografia i la distribució poblacional dispersa a 

Catalunya, la difusió d’emissions cablejada no és possible a nivell global. Així, la TDT 

ha estat la solució tecnològica escollida per tal d’oferir un elevat número de canals, 

qualitat d’imatge i de so digitals, així com la possibilitat de desconnexió territorial.  

En la TDT, es realitza la transmissió multiplexada de diversos canals en un mateix 

rang de freqüències. En el cas concret dels canals de la CCMA, les emissions 

inclouen els 2 multiplexes vigents a dia d’avui: un primer múltiplex pels canals de 

TV3, Super3-33, 324 i Esport3; un segon múltiplex per a TV3 HD (equival a la 

capacitat 2 canals estàndard) i espai pels canals IB3 i Canal 9 (canals públics, de les 

Illes Balears i Comunitat Valenciana respectivament). 

Els equips a utilitzar són del tipus emissor o Gap Filler (repetidor TDT). 

Amb relació als sistemes radiants, en l’emissió s’utilitzen panells, malgrat en casos 

poc exigents es pot utilitzar una yagi. En la recepció de la xarxa troncal s’utilitza un 

radioenllaç (cas d’un emissor) o una yagi (cas d’un Gap Filler). 

 

D’esquerra a dreta: 1) Gap Filler amb recepció de senyal per aire; 2) Estació 
emissora amb recepció per radioenllaç  

Figura 2. 11 Esquema de la difusió del servei de televisió pública amb TDT 

 

− Radiodifusió sonora pública 

La radiodifusió sonora en FM és la tecnologia més estesa amb la qual la CCMA difon 

les seves emissores de ràdio. L’oferta del servei complet inclou les emissores: 
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Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i Catalunya Música.  

Anàlogament a la televisió, també es poden utilitzar equips del tipus estació emissora 

o repetidors. 

Amb relació als sistemes radiants, en l’emissió s’utilitza un dipol. En la recepció, un 

dipol o una yagi (cas d’un repetidor), o bé un radioenllaç (cas d’un emissor). 

 

D’esquerra a dreta: 1) Repetidor amb recepció de senyal per aire; 2) Estació 
emissora amb recepció per radioenllaç  

Figura 2. 12 Esquema de difusió del servei de radiodifusió sonora amb FM 

 

− Telefonia mòbil 

El servei de telefonia mòbil s’ofereix mitjançant diverses tecnologies, ara bé, per a la 

transmissió de veu són suficients els estàndards tecnològics GSM/DCS i GPRS (2G i 

2’5G). Sota criteris de neutralitat, el servei es considera disponible si es disposa de, 

com a mínim, cobertura d’un operador. Ara bé, per criteris d’equitat, una 

infraestructura permetrà la instal·lació potencial dels tres operadors. 

Els equips a utilitzar són estacions per a comunicació bidireccional, del tipus EB o 

Reflex (repetidors de telefonia mòbil). 

Amb relació als sistemes radiants, en la difusió del servei s’utilitzen panells. En la 

connexió amb la xarxa troncal s’utilitza un radioenllaç (cas d’una EB) o una yagi (cas 

d’un repetidor). 
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D’esquerra a dreta: 1) Repetidor amb connexió amb la xarxa troncal per aire; 2) EB 
amb connexió amb la xarxa de transport per radioenllaç  

Figura 2. 13 Esquema de difusió del servei de telefonia mòbil amb GSM/GPRS 

 

− Accés a Internet en banda ampla 

Quedi dit per avançat que les principals tecnologies per a l’accés a Internet en banda 

ampla són les basades en connectivitats físiques, via tecnologies ADSL, cable o fibra 

òptica, però el seu desplegament en zones rurals és escàs per costós i complex. 

També cal esmentar que les generacions de telefonia mòbil 3G i 4G clarament 

permeten la transmissió de dades alta velocitat, però no es tenen en compte pel 

servei d’accés a Internet en banda ampla. El motiu és que el seu ús és recomanable 

només puntualment, per la criticitat de l’ocupació de la xarxa i perquè els volums de 

dades estan limitats. 

Per aquestes raons, es considera que la provisió massiva d’accés a Internet en 

banda ampla en una zona rural es pot realitzar per mitjà de les tecnologies WiMAX i 

Wi-Fi.  A les àrees més disseminades la solució tecnològica preferible és el WiMAX, 

ja que permet comunicacions sense inconvenients a uns 15-20 km amb qualitat, sent 

només de l’ordre d’uns centenars de metres pel cas del Wi-Fi. 

En el present estudi es considera únicament la cobertura WiMAX que proporciona 

l’operador Iberbanda, l’únic amb disponibilitat de llicència a 3,5 GHz per a la 

distribució d’Internet rural. Malgrat això, és cert que a través de solucions particulars i 

locals es pot emetre a freqüències lliures per la distribució d’aquest servei. 

Els equips a utilitzar són estacions per a comunicació bidireccional, del tipus EB o 

repetidors. 
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Amb relació als sistemes radiants, en la difusió del servei s’utilitzen panells. En la 

connexió amb la xarxa troncal s’utilitza un radioenllaç o inclús una parabòlica per una 

connexió satel·lital (cas d’una EB), o bé un panell (cas d’un repetidor). 

 

D’esquerra a dreta: 1) Repetidor amb connexió amb la xarxa troncal per aire; 2) EB 
amb connexió amb la xarxa de transport per radioenllaç; 3) EB amb connexió amb la 

xarxa de transport per satèl·lit 

Figura 2. 14 Esquema de difusió del servei d’Internet en banda ampla amb WiMAX 

 

− Xarxa pública d’emergències i seguretat 

La tecnologia TETRA és un estàndard de comunicacions mòbils digitals utilitzat per 

diversos organismes de l’administració pública. El govern anomena aquesta xarxa 

amb el nom de Rescat i és utilitzada per Mossos d’Esquadra, Bombers, Guàrdia 

Urbana, Protecció Civil, Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), Agents Rurals,... 

Els equips a utilitzar són estacions per a comunicació bidireccional, del tipus TBS (EB 

per TETRA) o repetidors. 

Amb relació als sistemes radiants, en la difusió del servei s’utilitzen dipols. En la 

connexió amb la xarxa troncal s’utilitza un radioenllaç (cas d’una TBS), o bé un dipol 

o yagi (cas d’un repetidor). 
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D’esquerra a dreta: 1) Repetidor amb connexió amb la xarxa troncal per aire; 2) TBS 
amb connexió amb la xarxa de transport per radioenllaç; 

Figura 2. 15 Esquema de difusió del servei de comunicacions d’emergència i 
seguretat amb TETRA 

 

2.3.6. Altres 

Les antenes estan connectades amb els equips mitjançant el cablejat i els 

connectors, baixant de la torre fins als equips de la caseta. Per sobre de tot, aquests 

elements han de ser eficients i evitar pèrdues en la transmissió dels senyals. 

 

2.3.7. Normativa 

La normativa per a l’emissió de serveis de radiocomunicacions que ha de complir 

qualsevol instal·lació es descriu al Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembre. 

A més a més, cal obtenir les llicències d’operació per a la realització de l’activitat: 

A nivell d’organisme local (ajuntament) 

o Llicència d’activitat o ambiental 
o Llicència d’obertura i/o funcionament 

Taula 2. 3 Llicències d’operació per l’activitat radioelèctrica 
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2.4. Alimentació elèctrica 

2.4.1. Generalitats 

Una vegada es disposa d’una infraestructura de radiocomunicacions degudament 

equipada, encara manca un requisit imprescindible abans de poder aprovisionar de 

qualsevol servei: el subministrament elèctric. 

L’opció preferent és utilitzar la xarxa elèctrica convencional, sol·licitant una 

ramificació en mitja tensió fins l’emplaçament de la infraestructura. D’acord amb el 

Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, REE és l’operador del sistema, gestor 

de la xarxa, transportista únic, així com el responsable de valorar la viabilitat i 

planificar qualsevol ampliació de la xarxa. Ara bé, a la pràctica, el gestor de xarxa 

local (empresa homologada) és el responsable regional i efectiu per tramitar els 

procediments d’accés i connexió a la xarxa de distribució. Sigui com sigui, la Llei 

6/1998, de 13 d’abril, estableix que en una zona rural en sòl no urbanitzable el 

sol·licitant es responsabilitzarà del cost de la implementació de la ramificació de 

xarxa, assumint-ne la propietat, les responsabilitats de manteniment i d’operació.  

En conseqüència, tenint en compte que l’emplaçament rural de la infraestructura de 

radiocomunicacions pot estar a diversos centenars de metres de distància de la 

xarxa elèctrica, caldria assumir un elevat cost de la línia de mitja tensió com a 

despesa pròpia. Així doncs, la despesa podria ser d’una magnitud que superi en 

escreix el cost total de la infraestructura i resulti, amb tota probabilitat, inassumible.  

Davant d’aquest escenari, cal recórrer a fonts d’energia alternatives per tal que la 

infraestructura de radiocomunicacions pugui proveir-se d’energia elèctrica de manera 

autònoma.  

 

2.4.2. Fonts d’energia alternatives 

Estrictament, es considera una energia alternativa tota aquella que prové de fonts no 

finites i que no presenta problemes mediambientals importants per la generació de 

residus. Això exclou les energies d’origen carbó, petroli, gas natural i nuclear.  Una 

energia alternativa també pot anomenar-se renovable o verda. 
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De fet, per subministrar electricitat a una ubicació apartada, una font alternativa 

autònoma provinent d’energies no finites és la solució idònia per superar els 

impediments causats per l’aïllament geogràfic.  

Són diverses les fonts d’energia alternativa: 

− Energia solar tèrmica: transforma la radiació solar en energia calorífica mitjançant 

l’escalfament i evaporació de líquids per activar turbines. 

− Energia solar fotovoltaica: utilitza els fotons (llum) que incideixen sobre panells 

fotovoltaics (semiconductors, p. ex. Silici) i es transformen en electrons en 

moviment (electricitat).   

− Energia hidràulica: aprofita l’energia potencial de l’aigua dels rius mitjançant 

preses que l’emmagatzemen i la descarreguen a un nivell més baix, generant 

energia a través de turbines. 

− Energia oceànica: aprofita els recursos de mars i oceans, obtenint electricitat de 

l’energia potencial de les marees (mareomotriu), del moviment de les onades o 

bé de la diferència de temperatura entre aigües superficials i profundes. 

− Energia eòlica: aprofita l’energia del vent per moure les pales d’un 

aerogenerador. 

− Energia biomassa: converteix la biomassa (conjunt de matèria biològicament 

renovable provinent d’animals o vegetals) en energia, per mitjà de mètodes 

termoquímics o bioquímics. 

− Energia geotèrmica: Aprofita les elevades temperatures que provenen  de la 

profunditat de la terra. 

Ara bé, les energies solar fotovoltaica i eòlica són les que actualment tenen una 

major difusió i, per motius de maduresa tecnològica i viabilitat econòmica, són les 

que millor encaixen en una instal·lació aïllada, de consum moderat i amb un 

pressupost d’implementació limitat. 
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2.4.3. Solució per a una infraestructura de telecom unicacions 

S’implementa una instal·lació de generació elèctrica stand alone quan no és possible 

la connexió a la xarxa elèctrica tradicional, ja sigui perquè és excessivament complex 

en termes tècnics o bé costós en econòmics. Aquests sistemes de captació d’energia 

s’utilitzen en instal·lacions domèstiques rurals, il·luminació d’àrees aïllades, 

abalisaments per senyalització, sistemes de bombeig d’aigua,... I també, com és 

perceptiu, en infraestructures de telecomunicacions. 

Atès que una infraestructura de radiocomunicacions requereix uns nivells de servei 

de qualitat, un únic mitjà d’obtenció d’energia elèctrica podria ser insuficient i no 

garantir un subministrament eficaç. Per tant, tindrà sentit la utilització conjunta de les 

dues fonts d’energia alternativa més utilitzades actualment en instal·lacions rurals: 

l’energia fotovoltaica i l’eòlica. A més a més, el fet que un vent fort sol coincidir amb 

cels coberts i que un sol brillant sol fer-ho amb dies calmats, permet pensar que els 

dos sistemes són complementaris i permetran optar a cobrir la major part de les 

necessitats.  

En el disseny d’un sistema de generació híbrid (energia fotovoltaica i eòlica), cal 

considerar els següents elements: 

 

Figura 2. 16 Topologia genèrica d’un sistema d’alimentació elèctrica 
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− Sistema generador eòlic 

o Aerogenerador (1 de la Figura 2. 16 ): instal·lació que transforma l’energia del 

vent en energia elèctrica a través de forçar el moviment d’un rotor. El corrent 

de sortida generat és altern però d’intensitat i freqüència variables, 

directament proporcionals i canviants amb la magnitud del vent. 

o Caixa de protecció (2 de la Figura 2. 16 ): dispositiu compost d’un rectificador 

de corrent i de l’electrònica de potència per la protecció contra sobretensions 

(disposa d’una resistència de càrrega que permet transformar l’excedent 

d’energia elèctrica en calor). Així, per una banda transforma a corrent continu 

el corrent de l’aerogenerador, adequat per l’inversor eòlic. D’altra banda, 

protegeix l’entrada de l’inversor eòlic contra augments de tensió, ja sigui 

originats per ràfegues de vent o per una demanda d’energia reduïda del 

sistema davant d’una elevada oferta d’energia eòlica. 

o Inversor eòlic (3, Figura 2. 16 ): dispositiu inversor que converteix el corrent 

continu en corrent altern, per ser utilitzat per la resta d’elements de la xarxa 

elèctrica. 

 

− Sistema generador fotovoltaic 

o Mòdul fotovoltaic (4, Figura 2. 16 ): és un agrupament de plaques solars 

fotovoltaiques que converteixen l’energia solar en electricitat en contínua. 

o Inversor fotovoltaic (5, Figura 2. 16 ): dispositiu inversor que transforma el 

corrent continu generat pel mòdul fotovoltaic en corrent altern, utilitzable per 

la resta d’elements de la xarxa. 

 

− Grup electrogen (6 de la Figura 2. 16 ): maquinària que, per mitjà de la combustió 

de fuel, força el moviment d’un generador i produeix energia elèctrica en alterna. 

S’utilitza com a suport als sistemes de generació de fonts alternatives. 
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− Regulador (7, Figura 2. 16 ): dispositiu que controla i optimitza l’equilibri elèctric 

del sistema, fent-se càrrec de diverses funcions. 

o Carregar el sistema de bateries. 

o Protegir les bateries davant de sobrecàrregues i sobredescàrregues 

(descàrregues excessives). 

o Com un inversor, transformar l’energia de les bateries en corrent alterna, per 

ser utilitzat per la resta d’elements de la xarxa. 

 

− Bateries (8, Figura 2. 16 ): sistema acumulador d’energia elèctrica que, quan es 

requereixi, es subministrarà a la resta dels elements. Pel tipus d’ús que es pretén 

donar, les més utilitzades són les bateries estacionàries, tipus OPZS, OPZV y 

TOPZS, amb gran resistència als cicles continus de càrrega-descàrrega. La seva 

vida útil és d’uns 20 anys i, en alguns casos, són blocs oberts que necessiten 

manteniment periòdic. 

En alguns casos s’utilitza un generador fotovoltaic addicional connectat 

directament en contínua a les bateries per a una càrrega continuada. 

 

− Xarxa elèctrica (9, Figura 2. 16 ): possibilitat de connexió a la xarxa elèctrica 

convencional, ja sigui per injectar-hi l’excés d’energia generat, com per obtenir-ne 

en cas de generació insuficient. 

 

− Cablejat: sistema de connectors de coure que garanteix el funcionament de tot el 

circuit elèctric. 

 

Pel que fa a la distribució i a les necessitats elèctriques del sistema, hi ha diverses 

variables: 

− Connexions trifàsiques o monofàsiques. 
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− Nombre de clústers de bateries amb el corresponent sistema de regulador/s. 

− Nombre de generadors d’energia. 

− Nombre de sistemes inversors per a cada font d’energia. 

 

 
2.4.4. Normativa 

La present instal·lació haurà de seguir les pautes establertes per la reglamentació 

vigent, és a dir: 

− Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el Reial Decret 

842/2002, de 18 de setembre. 

− Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu 

per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió. 

− Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre la producció d’energia 

elèctrica per instal·lacions abastades mitjançant recursos o fonts d’energia 

renovables, residus i cogeneració. 

− Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a 

Catalunya. Són únicament vigents els articles 5 i 6, relatius al Mapa d’implantació 

ambiental de l’energia eòlica a Catalunya. 

− Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. És la normativa bàsica 

estatal relativa al procediment administratiu d’avaluació d’impacte ambiental dels 

projectes. 

− Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments 

administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 

fotovoltaiques a Catalunya  Diferencia els parcs eòlics constituïts per més de 5 

aerogeneradors (o una potència total superior a 10 MW) de les petites 

instal·lacions. També defineix les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) i 

estableix el procediment d’autorització i l’avaluació d’impacte ambiental dels 

projectes. 
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CAPÍTOL 3. IMPLEMENTACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE 

RADIOCOMUNICACIONS AMB SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER  

MITJÀ D’ENERGIES ALTERNATIVES 

Una vegada analitzats a nivell teòric els elements que cal dimensionar per implementar una 

nova infraestructura de radiocomunicacions, en el present capítol es detalla la posta en 

pràctica sobre un cas real.  

Les següents pàgines es dediquen a descriure, pas a pas, el càlcul de tot el que s’ha 

d’implementar per donar accés als serveis de telecomunicacions en una àrea rural aïllada. 

Primerament, caldrà projectar una infraestructura de radiocomunicacions completa i dotada 

amb tots els elements i equips per, posteriorment, planificar el sistema d’alimentació 

elèctrica per mitjà d’energies alternatives. 

 

3.1. Objectiu 

Abans d’iniciar qualsevol tasca, es procedeix a determinar un cas real on executar el 

projecte. Es tractarà d’en una zona rural, aïllada, amb mancances en l’accés als serveis de 

comunicacions electròniques i, al mateix temps, severes restriccions en la disponibilitat 

d’energia elèctrica de la xarxa convencional. 

En un territori com Catalunya, amb una orografia muntanyosa i una distribució poblacional 

disseminada, l’accés global als serveis de comunicacions electròniques és encara una 

realitat difícil d’assolir. Per tant, no és una tasca complicada la cerca d’un indret on algun 

dels serveis de telecomunicacions presenti una cobertura deficient. 

 

Estaràs 
176 habitants 

 

 

Gàver 
51 habitants 

 
Dades de les poblacions objectiu poblacions objectiu 
(Font: IDESCAT 2014) i mapa de la ubicació (Font: 

Google Maps) 

Figura 3. 1 Zones objectiu amb cobertura deficient 
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Fent ús de la informació de les cobertures dels serveis de radiocomunicacions que la 

Generalitat disposa en línea pels ciutadans, s’escull el terme municipal d’Estaràs (comarca 

de la Segarra), en concret les poblacions d’Estaràs i Gàver.  

Efectivament, analitzant els resultats dels mapes de cobertura, podem observar com 

ambdós nuclis disposen d’accés limitat als serveis de radiocomunicacions: 

 

 

 
Televisió pública (TDT)  Ràdio pública (FM) 

 

 

 
Telefonia mòbil de, com a mínim, 

un operador (GSM/GPRS outdoor) 
 Internet en banda ampla 

(WiMAX) 

Les àrees de cobertura (groc) són les zones on el servei és correcte, segons 
les recomanacions de la ITU (detallades a l’annex 2, on també s’inclouen el 

mapes de cobertura de cadascun dels serveis per separat)  

(Font: Cercador de cobertura, empresaiocupacio.gentact.cat) 

Figura 3. 2 Mapes de cobertura dels diferents serveis de radiocomunicacions 

 

Es destaca que la cobertura de la xarxa pública d’emergències i seguretat no hi és present 

per raons de confidencialitat. Per analogia als demés serveis es pot suposar que també 

presenti mancances en la recepció del senyal, ara bé, aquest extrem es confirmarà per mitjà 

de les mesures de camp. 
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3.2. Mesures de camp 

A continuació, es procedeix a confirmar la validesa dels resultats teòrics i a acotar les àrees 

amb cobertura deficient, per assegurar la conveniència d’una nova infraestructura de 

radiocomunicacions. Per fer-ho, es realitzen mesures de camp a 4 punts diferents de la zona 

dels nuclis d’Estaràs i Gàver (annex 3). 

     

Mapa geogràfic (esquerra) i ortofotomapa (dreta) amb els punts on s’han realitzat les 
mesures, dos ubicats al nucli d’Estaràs i dos al nucli de Gàver (Font: Hipermapa; 

Google Maps) 

Figura 3. 3  Punts on s’han realitzat les mesures 

 

Els resultats de les mesures confirmen l’accés irregular als serveis de telecomunicacions i, 

una vegada analitzats, és possible determinar les zones clarament deficients: 

Serveis Qualitat a Estaràs Qualitat a Gàver 

Televisió pública 50% del nucli deficient 25% del nucli deficient 

Radiodifusió sonora pública Mono Mono 

Telefonia mòbil 50% deficient interior 100% deficient interior 

Internet en banda ampla 50% deficient 25% deficient 

Xarxa d’emergències 100% deficient interior 100%  deficient interior 

Taula 3. 1 Situació de la disponibilitat de cada servei a les zones objectiu 

 

Per tant, l’objectiu és resoldre les deficiències en l’accés als serveis de televisió pública 

(TDT) i Internet de banda ampla (WiMAX), millorar el servei de radiodifusió sonora (FM) en 

estèreo, i dotar de cobertura interior dels edificis pels serveis de telefonia mòbil 

(GSM/GPRS) i la xarxa pública d’emergències i seguretat (TETRA). 
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3.3. Càlcul de la ubicació 

A partir dels resultats anteriors, es procedeix a planificar una solució mitjançant un 

programari de simulació radioelèctrica. En aquest cas, s’utilitza l’eina ICS Telecom d’ATDI 

(manual a l’annex 1), seguint el procediment que es descriu a continuació: 

 

1) Senyalització de les zones objectiu per a la provisió de cobertura. 

S’introdueixen sobre el mapa diversos punts 
que delimitin la zona on serà necessari proveir 
de serveis de radiocomunicacions. En aquest 

cas s’ubiquen 6 punts representatius, 3 a 
Estaràs i 3 a Gàver 

 
Figura 3. 4 Delimitació amb punts de les 

zones objectiu a cobrir 
 

 

2) Càlcul de les àrees del territori amb visibilitat directa des dels punts assenyalats (zones 

potencials on ubicar la infraestructura de radiocomunicacions). El programari ICS 

Telecom permet determinar les zones geogràfiques des d’on es disposa de visibilitat 

directa sobre el conjunt de punts senyalitzats prèviament. 

Zones amb visibilitat a: 6 punts (groc), 5 punts 
(verd), 4 punts (blau clar), 3 punts (blau fosc).  

Així doncs, des d’una estació de 
radiocomunicacions ubicada dins de l’àrea 
senyalitzada en groc, es podrà proveir de 

cobertura radioelèctrica directa sobre el 
conjunt de 6 punts assenyalats  

 
Figura 3. 5 Simulació de les àrees de 

visibilitat amb els punts 
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3) Es superposa la cobertura actual del servei de TDT (informació pública de la Generalitat 

de Catalunya) amb les àrees de visibilitat generades prèviament, de manera que 

s’obtenen diverses zones òptimes on ubicar l’emplaçament de la infraestructura. Per 

una, banda aquestes zones tenen potencial per disposar de senyal a reemetre i, d’altra 

banda, disposen de visibilitat directa sobre les zones on es requereix cobertura. La 

cobertura actual del servei de TDT s’utilitza per determinar orientativament dels punts 

des d’on es disposa de connectivitat potencial via ràdio amb una estació emissora 

existent, amb independència del servei de radiocomunicacions que es tracti. 

En groc les zones geogràfiques amb visibilitat 
directa sobre els punts del mapa i amb 

disponibilitat de senyal de TDT des d’estacions 
emissores existents 

 
Figura 3. 6  Zones tècnicament vàlides per a 

l’emplaçament 
 

 

4) Tenint en compte les àrees obtingudes, s’analitza la disponibilitat d’accés rodat per 

determinar l’emplaçament òptim on ubicar la infraestructura. Així doncs, les coordenades 

de l’emplaçament escollit són: 41º40'54.8N 001º22'38.3E (World Geodetic System 1984). 

  

Mitjançant la informació de l’ortofotomapa és possible analitzar les possibilitats 
d’accés rodat fins a les zones seleccionades, i es realitza la selecció de 

l’emplaçament  

Figura 3. 7 Ubicació de l’emplaçament 
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5) Donat que la visibilitat directa no és criteri suficient per garantir la correcta transmissió 

del senyal, sinó que també cal preservar la zona de Fresnel, s’analitza el perfil de la 

visibilitat des de l’emplaçament cap a les zones a cobrir. Es realitza el càlcul del perfil 

cap als nuclis de població d’Estaràs i Gàver, mitjançant l’ICS Telecom, considerant una 

alçada d’emissió a 20 m i unes condicions de recepció a 10 m d’alçada (segons 

s’estableix a l’informe tècnic TR 101 190 de l’ETSI). 

 

 

Perfil emplaçament – Estaràs (superior) i emplaçament –  Gàver(inferior). És observable 
com existeix una línia de visibilitat directa i es conserva, sense obstacles, l’espai de la 

zona de Fresnel 

Figura 3. 8 Perfils de visibilitat i zona de Fresnel 
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6) Finalment, per certificar la desaparició de les deficiències de cobertura via simulació 

radioelèctrica es realitza un anàlisi de la cobertura de TDT des de la nova infraestructura 

de radiocomunicacions. Aquests resultats, de ser prou clars, seran extrapolables a 

qualsevol dels serveis i tecnologies. 

Ara bé, l’opció rigorosa d’obtenció de resultats seria modelar el sistema radiant emissor 

mitjançant un programari específic (p.ex. SR4 d’Aldena) i, posteriorment, utilitzar-lo sobre 

el programari de simulació per obtenir una cobertura radioelèctrica precisa.  

Tanmateix, l’optimització del sistema emissor i de la cobertura generada per la proposta  

no és l’objectiu d’aquest treball, de manera que s’utilitzen les eines per defecte del 

programari ICS Telecom per crear un sistema radiant emissor omnidireccional i simular 

la cobertura corresponent. 

La cobertura del servei de TDT (verd) des de 
l’estació planificada amb una antena 

omnidireccional garanteix la correcta provisió 
d’aquest servei. Ara caldrà dimensionar els 

equips emissors/repetidors per a possibilitar la 
cobertura semblant amb qualsevol servei de 

radiocomunicacions 

 
Figura 3. 9 Cobertura TDT amb una antena 

omnidireccional  
 

 

7) Confirmada la resolució de les deficiències de cobertura des de la infraestructura 

planificada, es realitzen mesures radioelèctriques a l’emplaçament (annex 3). Si el nivell 

de senyal dels serveis de radiocomunicacions té la qualitat suficient, serà possible la 

reemissió i, per tant, es procedirà a instal·lar un equip repetidor de menor cost i consum. 

Per a la corresponent comprovació, s’utilitzen els llindars de recepció definits en els 

estàndards (serveis unidireccionals: TDT, FM) o específics per a la reemissió (serveis 

bidireccionals: GSMGPR, WiMAX, TETRA). Així, si el senyal disponible a l’emplaçament 

té una qualitat correcta, significa que l’estació podrà captar el senyal de l’aire i reemetre’l, 

sense necessitat d’un radioenllaç específic punt a punt. 

Amb el resultat de les mesures  (annex 3) podem determinar que serà possible instal·lar 

equips repetidors de cadascun dels serveis, retransmetent directament el senyal captat 

de l’aire i assolint el conseqüent estalvi en termes econòmics i de consum energètic.  
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Serveis Qualitat a l’Emplaçament 

Televisió pública Correcte 

Radiodifusió sonora pública Correcte 

Telefonia mòbil Correcte  (EB)  

Internet en banda ampla Correcte (EB)  

Xarxa d’emergències Correcte (EB) 

Taula 3. 2 Situació de la disponibilitat del servei per a reemissió a l’emplaçament 

 

3.4. Planificació de l’estació de radiocomunicacion s 

Atesa la qualitat del senyal rebut a l’emplaçament de la infraestructura, serà possible 

instal·lar un repetidor de senyal per cadascun dels serveis. L’elecció dels equips es fa tenint 

en compte que han de subministrar un servei de qualitat amb el mínim consum, de manera 

que encaixin amb la limitada capacitat energètica de les fonts alternatives. 

Per a la realització dels càlculs de potència dels diferents equips, es considera la regió de 

camp llunyà a la font de transmissió on el camp elèctric es comporta com una ona plana i 

poden utilitzar-se equacions estimatives. Donat que són càlculs orientatius, no es tenen en 

compte l’atenuació, l’increment de la intensitat de camp per la reflexió, difracció o les 

pèrdues de les línies i sistemes de transmissió.  

Considerant les freqüències de les bandes d’emissió de cada servei i els perfils de visibilitat 

(Figura 3.8), on s’aprecia que l’emplaçament dista 1.328 m de Gàver i 997 m d’Estaràs, es 

calcula la potència necessària dels equips per tal que el senyal rebut a Gàver tingui la 

qualitat adequada. 

 

− Càlcul de la potència de l’equip a partir de la intensitat de camp en recepció 

Aquest càlcul es realitza per les tecnologies de TDT i FM, on la qualitat de recepció es 

mesura amb el paràmetre d’intensitat de camp. En el cas de l’aire lliure, entre dues antenes 

isòtropes separades, es calculen les pèrdues de transmissió en un punt utilitzant l’equació 

de transmissió de Friis, d’acord amb la recomanació de la ITU-R BS.1698. 
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��: �������� �� ���è���� ���� ���� �����������è��� [!/�] 
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Essent la densitat de potència: 

� = .�
/0  [ 2 ] 

.: 1��������� ��� ���� ��è����� [2/�] 
/0: 1����à���� ��������í����� � �′���� [Ω] 

Combinant [1] amb [2] obtenim: 

�� ∙ ��4
�� = .��
/0   ;   �� ∙ �� = �17. = 4
(.� ∙ �)�

/0  

/0 = 120
 [Ω]     (� �������������) 

�17.: ���è���� 1����ò���� 7������ .=��>����� [!] 

�17. = (.� ∙ �)�
30  

Servei 
ER PIRE 

V/m dBµ V/m W dBm 

TDT 794,3·10-6 58 37,09·10-3 15,7 

Ràdio FM 251,2·10-6 48 3,71·10-3 5,7 

Taula 3. 3 Càlcul de PIRE a partir de ER 

 

− Càlcul de la potència d’emissió a partir de la sensibilitat de recepció 

Aquest càlcul s’utilitza per les tecnologies te telefonia mòbil, WiMAX i TETRA, en les quals la 

qualitat en recepció es mesura en termes de sensibilitat. D’aquesta manera, es parteix del 
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càlcul de la potència en recepció: 

��� = �� ∙ �@A [ 3 ] 

�@A = B�
4
 ��: �����%í��� �=��>����� �� ����������������� [��] [ 4 ] 

��� = ���è���� ��$��� �����é� �� �������� [! ] 

��� = �� ∙ ��4
�� ∙ B�
4
 �� = �� ∙ �� ∙ ��

D4
� BE F�        

Sigui �� = �� ∙ ��� , obtenim: 

�� = �� ∙ ��
D4
� BE F� = �� ∙ ��GHI  

��: ���è���� �� �������ó �$��� �� ��������[!] 

GHI = 10 log M4
�B N�   ;   GHI(�O) = 32,4 + 20 log % + 20 log � 

GHI: �è���� $à���� �� ����������ó �� ������������� [�O] 
�: ����à���� [R�] 
B = �% : G������� �����[�] 
%: *��=üè���� [TUV] 

��[�O�] = ��[�O] − GHI + ��[�O] = �17.[�O] − GHI     ;     �17.[�O] = ��[�O�] + GHI 

Servei f [MHz] 
PR Lbf PIRE 

W dBm - dB W dBm 

GSM/GPRS 900 5,01·10-12 -83 2,51·10-9 94,0 12,6·10-3 11,0 

WiMAX 5725 1,8·10-12 -88 1,01·10-11 110,1 161·10-3 22,1 

TETRA 390 19,95·10-12 -77 4,71·108 86,7 9,39·10-3 9,7 

Taula 3. 4 Càlcul de PIRE a partir de PR 
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Tenint en compte els valors de les PIRE calculades i depreciant el guany d’antena (PIRE = 

Gi·PT ≈ PR), s’escullen els equips  (especificacions a l’annex 5) amb una potència de 

transmissió màxima suficient, així com els sistemes radiants corresponents. 

Servei Equip Capacitat de servei x Num. 
PT Sist. Rad. 

Ex / Rx W dBm 

TDT 
Mier DVB-T/DVB-H 
HG 1-100 Wrms: 
Sèrie COMPACT 

1 múltiplex 
 

2 1 30,0 
Panell /  

Yagi 

Ràdio FM 

FM OMB: Rx MR 
PLATINUM + 

TRANSMISOR EM 
20/30 

1 emissora 3 1 30,00 
Dipol /  
Yagi 

GSM/GPRS Teltronic Reflex 
1 canal  

(7 conversacions 
simultànies) 

3 6,31 38,0 
Panell /  

Yagi 

WiMAX Albentia RTP-58 37,7 Mbps  
(256 subportadores) 1 0,398 26,0 

Panell / 
Panell 

TETRA 
Xarxa d’emergències 

AirbusTB3hp 380 

1 portadora  
(4 conversacions 

simultànies) 
1 15 41,8 

Dipol /  
Yagi 

Taula 3. 5 Elements actius a instal·lar i característiques bàsiques 

 

3.5. Planificació de l’alimentació elèctrica 

3.5.1. Objectiu 

En quant a la instal·lació elèctrica, d’acord amb les especificacions dels equips 

descrits,  complirà: 

− Tensió nominal de treball: 230V, 50 Hz 

− Sistema de distribució: TT amb L (fase) – N (neutre) – PE (terra) 

Pel que fa a l’obtenció d’energia, es comprova sobre el territori com la línia elèctrica 

de mitja tensió més propera està a una distància d’aproximadament 800 metres. 

Addicionalment, es valida a través de les dades de REE, com l’emplaçament està 

ubicat lluny de la xarxa elèctrica. Aquest fet obliga a estudiar una solució amb fonts 

d’energia alternatives. 
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L’emplaçament, a diversos 
centenars de metres de xarxa 

elèctrica 

(Font: www.ree.es) 

 
Figura 3. 10 Mapa de línies 

d’alta tensió i distribució 
 

Amb relació a les necessitats energètiques de la infraestructura, es llisten els 

receptors, amb les potències i els temps d’ús corresponents: 

Equipament Unitats
Potència

[kW ]

Ús/dia

[h]

Energia

[kW h/dia]

TDT (95%·85 VA) 2 0,162 24 3,88

FM (22 W) 3 0,066 24 1,58

Telefonia mòbil 1 (100 W) 3 0,300 12 3,60

WiMAX (20 W) 1 0,020 12 0,24

TETRA (130 W) 1 0,130 12 1,56

Enllumenat interior/exterior/d'emergència 3 0,150 12 1,80

Alarma d'intrusisme i incendis, vídeo de vigilància 1 0,080 24 1,92

Ventilació de caseta 3 0,420 24 10,08

Presa de corrent 3 0,600 1 0,30

1,928 24,96  

Taula 3. 6  Relació equipaments i càrregues de potència 

 

Es calcula la potència total de les càrregues (PT) d’acord amb la relació de receptors i 

càrregues especificada: 

�� = X ��
�

= 1,928 R! [ 5 ] 

��: ���è���� ����� �� ����� ��� �à������� 

��: ���è���� �� ���=�������� "�" 
Cal remarcar aquestes necessitats són 24x7 i que el funcionament dels equips haurà 

de ser ininterromput. Així, amb els consums habituals (mitja d’hores d’ús/dia), es 

calcula la necessitat d’energia total: 
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.\] � = .\] �,^^ + 1_`@a .\] �,^b
_Hcd_efg  

[ 6 ] 

_Hcd: 7�������� �� �� $������ = 95% 

_efg: ��������� ���� ���������� = 98,5%  
_`@a: 7�������� ��� ��������� = 95% 

.\] �: .������ ���j� ��à��� ����� ��������� 

.\] �,^^: .������ ���j� ��à��� ����� ��������� �� ������ ����í��� [!ℎ]  

.\] �,^b: .������ ���j� ��à��� ����� ��������� �� ������ ������� [!ℎ] 
Es considera un valor del rendiment de la connectivitat ηcon = 98’5% (unes pèrdues de 

1’5%), un valor raonable i orientatiu previ el disseny del cablejat de distribució que es 

farà més endavant. 

No hi ha consum de corrent en continu (.\] �,^^ = 0), de manera que les necessitats 

d’energia diària total són: 

.\] � = 1_Hcd_efg_`@a  .\] �,^b = 1_Hcd_efg_`@a X(Ul� × ��)
�

 

Ul�: n���� ��� ����� ��ú� �� ���=��������i[ℎ]  
.\] � = 195% 98,5% 95% 24,96R!ℎ = 28,08      r�0%     sttttttu  33,69 R!ℎ 

La necessitat energètica serà de 28,08 KWh/dia però, per dotar a la infraestructura 

de certa escalabilitat i protecció, els sistemes de generació d’electricitat estaran 

dimensionats amb un marge de seguretat d’un 20%. Per tant, l’energia elèctrica 

diària demandada serà de 33,69 kWh/dia i 12,30 MWh/any. 

 

3.5.2. Topologia 

Tenint en compte les necessitats elèctriques, així com la viabilitat econòmica i 

tècnica, la font d’energia serà un sistema híbrid fotovoltaic + eòlic. 
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L’objectiu inicial és que, en condicions estàndard, es pugui obtenir el 100% dels 

requeriments energètics mitjançant aquestes fonts d’energia alternatives. No obstant 

això, com a suport d’aquests sistemes, s’instal·larà un grup electrogen que aportarà 

l’energia necessària en situacions excepcionals de dèficit de vent o d’irradiació solar. 

Addicionalment, per garantir un subministrament d’energia continuat i evitar la 

caiguda de servei en cas d’una incidència tècnica, les fonts d’energia carregaran un 

sistema de bateries que proporcionarà 1 dia d’autonomia complet. 

Amb relació al sistema de distribució, donat que es tracta d’una instal·lació de petita 

potència (<<10 kW) i tots els equips a instal·lar poden funcionar amb alimentació 

monofàsica, s’opta per una instal·lació d’aquest tipus per raons de simplicitat i cost. 

Atès el consum, hi haurà un únic clúster de sistema de bateries. Aquestes, 

disposaran d’un o diversos reguladors (carregadors i inversors) connectats amb la 

línia principal de les càrregues actives del sistema, de manera que així es regularà la 

potència necessària a la línia i l’acumulada a les bateries. Aquest/s regulador/s 

estaran també connectats amb el grup electrogen auxiliar, activant-lo quan convingui.  

Amb relació a la topologia del sistema, les fonts tant fotovoltaica com eòlica 

subministraran la potència generada directament a la línia elèctrica de les càrregues 

actives. Ara bé, ambdues fonts necessitaran un sistema per convertir l’energia 

generada a un corrent elèctric altern de 230 V. Així, el grup fotovoltaic disposarà d’un 

sistema inversor que convertirà el corrent continu generat en altern de 230 V. El grup 

aerogenerador, en canvi, disposarà d’un rectificador (i protector per sobretensions) 

per convertir el corrent altern de freqüència variable de l’aerogenerador en un corrent 

continu pur, que posteriorment un inversor transformarà en altern de 230 V. 

 

 Esquema d’un sistema híbrid 
amb els diferents elements:  

1) aerogenerador; 2) caixa de 
protecció; 3) inversor eòlic; 4) 
Mòdul fotovoltaic; 5) inversor 
fotovoltaic; 6) grup electrogen; 
7) regulador; 8) bateries 

  

 Figura 3. 11 Esquema elèctric 
d’una instal·lació híbrida 
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Només a títol informatiu, es destaca que es disposaran dos sectors de distribució de 

corrent alterna alimentats independentment per interruptors diferencials. Un estarà 

dedicat als elements auxiliars i l’altre als equips de transmissió i alarmes que, donada 

la seva criticitat, serà un interruptor diferencial autorearmable. 

El detall del dimensionat del sistema dependrà dels elements inversors i reguladors 

utilitzats. De fet, cadascun dels fabricants recomana esquemes propis en funció dels 

requeriments del sistema i de les característiques dels elements emprats.  

    

 
 

 

Figura 3. 12 Principals fabricants d’equips de potència per fonts d’energia alternativa 

 

En aquest cas, s’opta pels productes del fabricant SMA Technology AG, líder en el 

mercat dels equips de potència i en la innovació per la indústria fotovoltaica. El motiu 

és que disposa de la més àmplia gamma d’equips de darrera tecnologia adaptable a 

qualsevol requeriment, fàcilment modulable i que inclou solucions tecnològiques 

específiques, tant per a la generació elèctrica fotovoltaica com per a l’eòlica.  

Així doncs, tenint en compte les recomanacions de SMA, es proposa la següent 

instal·lació i les següents famílies de dispositius, pendent encara de posteriors 

càlculs per concretar els models i el dimensionat. 

S’utilitzaran les gammes de 
producte recomanades pel 

fabricant SMA, regulador Sunny 
Island, inversor fotovoltaic Sunny 
Boy, inversor eòlic Windy Boy i la 

corresponent caixa de protecció 
Windy Boy Protection Box 

 

Figura 3. 13 Esquema elèctric 
d’una instal·lació híbrida amb 

família de dispositius SMA 
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En els següents apartats del document es realitzaran els càlculs per a l’elecció del 

model i dimensionar els diferents elements del sistema de generació elèctrica. Es 

procedirà a realitzar els càlculs de disseny seguint els passos següents: 

1) Aerogenerador: donada la menor flexibilitat en el disseny de la solució, serà la 

primera part del sistema a dissenyar, amb l’objectiu de subministrar 

aproximadament el 50% dels requeriments energètics. 

2) Generador fotovoltaic: amb motiu de la seva capacitat modular, permetrà adaptar-

se als requeriments per completar el 100% de l’energia a subministrar. 

3) Electrogen: independentment de les fonts d’energia alternatives, es dissenyarà el 

grup per subministrar un 5% del consum anual dels sistema. 

4) Bateries: es dissenyen amb l’objectiu d’emmagatzemar l’energia per sostenir el 

funcionament del sistema durant un dia sencer.  

5) Regulador: ha d’estar dimensionat d’acord amb el corrents elèctrics per carregar 

les bateries i possibilitar el funcionament de les càrregues elèctriques. 

6) Connectivitat: els elements del sistema de cablejat depenen del corrent que han 

de suportar i el que estableix la normativa de baixa tensió d’aplicació. 

 

 

3.6. Planificació de l’alimentació elèctrica: energ ia eòlica 

3.6.1. Càlcul de producció elèctrica 

Per realitzar el càlcul de l’energia que es podrà produir amb l’aerogenerador, cal tenir 

en compte els factors meteorològics associats a la zona on s’ubicarà el centre. 

Resulta intuïtiu que a un emplaçament on la velocitat mitja del vent no sigui 

remarcable, la instal·lació d’un aerogenerador no aportarà cap benefici a la producció 

elèctrica i no justificaria la inversió. Així, per determinar la idoneïtat de la col·locació 

d’un aerogenerador a l’emplaçament, s’utilitza el Mapa Eòlic de Catalunya. 

Ubicació de l’emplaçament sobre el mapa de 
velocitat mitja del vent a 80 m d’alçada respecte el 

nivell del sòl, amb una desviació de 200 metres 
lineals  

(Font: Atles Nacional de Catalunya, 
http://www.atlesnacional.cat) 

 

 

 

Figura 3. 14 Mapa de vent mitjà a Catalunya a 80m 
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A partir de les coordenades de l’emplaçament, es constata que es troba en una zona 

amb vents mitjans anuals de 6, a 6,5 m/s a una alçada de 80 metres, fet que a priori 

justifica la instal·lació d’un aerogenerador. 

El modelatge òptim del vent en qualsevol zona s’aconseguiria col·locant un equip de 

mesura en el futur emplaçament durant un període d’un any, per a posteriorment 

analitzar les dades i estimar amb exactitud la producció d’energia eòlica. No obstant 

això, aquest fet suposa una gran inversió de temps i esforç, motiu pel qual, seguint 

les recomanacions de Creus Solé (2004, p. 125), es recorre a les distribucions 

probabilístiques i els càlculs descrits a continuació. 

 

− Correcció de la velocitat del vent  

Com s’ha esmentat, es disposa de dades de la velocitat mitja del vent a 80 metres 

d’alçada respecte del sòl. Com que la turbina s’instal·larà a una alçada de 12 metres 

respecte el sòl, caldrà utilitzar un càlcul per extrapolar les dades.  

La fórmula de la Llei Exponencial de Hellmann per calcular el perfil vertical del vent 

en funció de l’altura, es tracta de la més utilitzada considerant equilibri atmosfèric 

neutre (sense moviments verticals de l’aire). 

>(ℎ) = >0 M ℎℎ0Nv
 [ 7 ] 

>(ℎ): >�������� ��� >��� � ����ç��� �����j��� ℎ [�/�]  
ℎ: ��ç��� �� �� �����j� �������� �� >�������� ��� >��� [�] 
ℎ0: ��ç��� �� ��ℎ� �$������ �� ������ ��� >��� [�]  
>0: >�������� ��� >��� �$������� � ����ç��� ℎ0 [�/�] 
x: ���%������ �� ��������� ��� ������+, ���� ��� �é� ℎ�$������: 

 

Tipus de terreny α 

Terreny pla amb gel o gespa 0,08 – 0,12 

Terreny pla (mar, costa) 0,14 
Terreny poc accidentat 0,13 – 0,16 

Zona rústica 0,2 

Terreny accidentat o bosc 0,2 – 0,26 

Terreny molt accidentat o ciutat 0,25 – 0,4 
 

 

(Font: http://datateca.unad.edu.co) 

Taula 3. 7  Coeficients de rugositat del 
terreny pel vent 
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 Es pot observar com el perfil vertical del 
vent depèn de l’alçada (h) i del perfil 
superfície del terreny (α) 

 

Figura 3. 15 Gràfics del 
comportament del vent en 
funció de l’alçada 

 

En el cas d’estudi, es considera α=0,16, de manera que es calcula la velocitat mitjana 

a un emplaçament poc accidentat a 12 m d’alçada: 

>(12) = 6 ∙ M1280N0,yz = 4,43 �/� 

 

− Modelatge de la velocitat del vent 

Si s’estudia l’histograma de freqüència de la velocitat del vent, s’observa que 

qualsevol fracció de temps està associada a una probabilitat, de manera que hom pot 

comprovar que la probabilitat d’ocurrència de vents de velocitat elevada és menor a 

la de brises suaus i sostingudes. Tal i com apunta Creus Solé (2004, p. 127), les 

freqüències del vent poden ajustar-se segons la funció de densitat de probabilitat de 

Rayleigh, ara bé, adaptada a les condicions del vent de la zona en estudi.  

Per tant, es modela la velocitat del vent amb la distribució de probabilitats de 

Rayleigh, amb mitja E(v) = 4,43 m/s (σ = 3,537):  

%(>) =  >{� �|y�D}~F�
 [ 8 ] 

Figura 3. 16 Funció de 
densitat de probabilitat de 

Rayleigh (σ=3,537) 
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− Densitat de l’aire (ρ) 

Un altre factor important, necessari per calcular l’ energia produïda en la turbina, és 

la densitat de l’aire. La següent fórmula, suposant una atmosfera isotèrmica, defineix 

la densitat de l’aire (ρ): 

�(ℎ) = �07 ∙ n ∙ �|a∙��∙� [ 9 ] 

�(ℎ): �������� �� ������� ��� ������ ℎ ��$�� �� ��>��� ��� ��� [R�/�� ] 
ℎ: ������ ��$�� �� ��>��� ��� ��� �� �� �����j� �������� �� �������� [�] 
�0: ������ó �����%è���� �� ��>��� ��� ��� [��] = 101.325  �� 

7: �������� �����í%��� ��� ���  [�/(R� ∙ �)] = 287 �/(R� ∙ �) 

n: n���������� �� ������ [°�] 
�: �������� ���>��������� [�/�� ] = 9,8 �/��  

Es calcula la densitat de l’aire seguint les indicacions de Creus Solé (2004, p. 132). 

En aquest cas, s’utilitza la temperatura mensual obtinguda per mitjà del programa 

PVSyst versió 6.3.9.1 (manual a l’annex 5) per calcular la densitat de l’aire 

corresponent: 

 
Període  T [ºC] ρ [kg/m 2] 

Gener 4,75 1,170 

Febrer 6,04 1,165 

Març 9,03 1,153 

Abril 11,16 1,145 

Maig 15,24 1,131 

Juny 19,68 1,115 

Juliol 21,66 1,108 

Agost 21,55 1,108 

Setembre 17,66 1,122 

Octubre 14,24 1,134 

Novembre 8,48 1,156 

Desembre 5,01 1,169 

Any 12,92 1,140 
 

 

Temperatura mitja mensual extreta del 
programari PVSyst (Font: Meteonom 7.1) 
i càlcul de ρ a 12 m d’alçada sobre el 
nivell del sòl  

 

Taula 3. 8 Temperatures mitges 
mensuals i càlcul de la densitat de l’aire 
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− Potència 

Una vegada es disposa de la densitat de l’aire i de la distribució probabilística de la 

velocitat del vent, es procedeix al càlcul de la potència generada per un 

aerogenerador. Vega de Kuyper i Ramírez Morales (2014, p. 427), apunten a fer-ho 

per mitjà de les següents fórmules: 

�} =  12 � >� [ 10 ] 

�}: �������� �� ���è���� ��� >��� [!/�� ] 
�: �������� �� ������[R�/�� ] 
>: 2�������� ��� >��� [�/�] 

Cal tenir en compte que, donada la relació cúbica entre la densitat de potència del 

vent i la velocitat del mateix, un petit increment en la velocitat augmentarà la potència 

en major grau. Per aquest motiu, el modelatge del vent pren una paper clau, doncs 

tot i que els vents de velocitat alta són força menys probables que les brises 

moderades, en aquells instants la potència del vent serà exponencialment major i 

l’energia generada molt elevada. 

La potència d’entrada a l’aerogenerador ve determinada per l’àrea del rotor, és a dir, 

de l’àrea que intercepta el vent. Aquest valor es determina a partir de la següent 

fórmula: 

��g = � ∙ �} [ 11 ] 

��g: ���è���� ��������� � �� ���$��� 

�: À��� ��� ����� [��] 
Cal tenir en compte que l’aerogenerador no podrà transformar tota l’energia cinètica 

del vent en energia mecànica. El valor asimptòtic superior ve fixat pel teorema de 

Betz que fixa, com a màxim, que la potència generada per la turbina serà un 59% de 

la potència del vent. 

A la pràctica, els estudis empírics realitzats a camps eòlics confirmen que l’eficiència 

dels aerogeneradors es troba al voltant del 20%. En aquest coeficient d’eficiència 
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s’inclouen petits desajustos en els rotors, mals contactes magnètics de la turbina i el 

temps necessari d’adaptació de l’aerogenerador a la direcció del vent corresponent. 

Per tant, la potència de sortida serà: 

�f�d = _a@g ∙ ��g [ 12 ] 

�f�d: ���è���� �� ������� [!] 
_a@g: .%���è���� ��� ��������� 

On s’aplica [11] per una àrea de rotor circular: 

��g = (
��) ∙ �} 

�: 7��� ��� ����� [�] 
De manera que s’obté: 

�f�d = _a@g ∙ (
��) ∙ �} 

El corrent i el voltatge de sortida seran alterns però variables en el temps, 

proporcionalment a la intensitat del vent. Per aquest motiu, més endavant caldrà 

rectificar el senyal i convertir-lo en un senyal continu pur que l’inversor pugui 

transformar en 230 V alterns. 

 

− Temps de vent anual i energia generada 

Els fabricants de turbines subministren la informació per calcular la potència 

instantània generada, però no és possible obtenir de manera directa la potència de 

sortida mitja. Aquests càlculs relacionant la freqüència de la velocitat del vent en un 

període de temps suficient (p. ex. un any, perquè l’aproximació deixa de ser vàlida 

per terminis massa curts) amb la corba de potència de la turbina. 

Seguint el procediment que apunta Creus Solé (2004, p. 132), a partir de la funció de 

distribució de probabilitat del vent i de les potències d’entrada a l’aerogenerador, per 

a cada velocitat del vent, es calcula l’energia total generada. 
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Així, de la funció de distribució de probabilitat del vent, s’obté la probabilitat o 

percentatge de temps que el vent bufa a una determinada velocitat: 

n��|�� = �(>y < 2 < >�) [ 13 ] 

n��|�� = ��(>y < 2 < >�) = � %(2)�2}�
}�

= � M 2{�N �|y�D�~F��2}�
}�

= ��|y�D�~F��
}�

}� = 

= �|y�D}�~ F� − �|y�D}�~ F�
 

 n��|��: ����������� �� ����� ��$ >��� ����� >��������� >y� >� [%] 
%(2): *����ó �� 7�+����ℎ 

Per a calcular l’energia d’entrada al generador (PV), es divideix el rang de velocitat 

del vent en trams, és a dir: (v1,v2) = (2,5 m/s,3 m/s); (v2,v3) = (3 m/s,4 m/s); ... (v13,v14) 

= (14 m/s,15 m/s). Cal destacar que l’aerogenerador escollit es posa en funcionament 

amb vents de 2,5 m/s com a mínim, i la velocitat de tall (el rotor deixa de funcionar) 

és de 15 m/s, o sigui que només es tenen en compte els vents entre 2,5 m/s i 15 m/s. 

Per cada tram, es calcula el temps  de permanència del vent i la potència, prenent el 

valor de velocitat més baixa el cas més desfavorable. O sigui, en el ram (v5,v6) = (6 

m/s,7 m/s), la potència es calcularà amb V5 = 6 m/s. 

La marca productora d’aerogeneradors Joliet, fabrica radis de 3,5, 4 i 5 m. Així 

doncs, inicialment es calcula la potència i l’energia obtingudes amb un aerogenerador 

de radi 3,5 m que, en cas de ser insuficients pel subministrament global del sistema,  

s’incrementarà degudament. Per tant, s’utilitzarà aerogenerador de la marca Joliet, 

model Cyclone de 10 kW de potència nominal (especificacions tècniques a l’annex 

4), amb aspes de 3,5 m de radi, muntat en un màstil autosuportat de 12 m d’alçada. 

La següent taula inclou els càlculs realitzats pels diferents trams de velocitat del vent: 

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15

(2.5, 3) (3, 4) (4, 5) (5, 6) (6, 7) (7, 8) (8, 9) (9, 10) (10, 11) (11, 12) (12, 13) (13, 14) (14, 15) (15, 16) (16, 17)

Vent [m/s] 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

Probabilitat de vent [%] 8,13% 17,07% 15,95% 13,09% 9,59% 6,33% 3,79% 2,07% 1,03% 0,47% 0,20% 0,08% 0,03% 0,01% 0,00%

Temps de  vent [h/any] 712,2 1494,9 1397,3 1146,4 839,8 554,6 332,2 181,2 90,2 41,1 17,2 6,6 2,3 0,7 0,2

Pv [W /m2] 0,009 0,015 0,036 0,071 0,123 0,195 0,292 0,415 0,570 0,758 0,985 1,252 1,564 1,923 2,334

Pin [kW ] 0,343 0,592 1,403 2,741 4,737 7,522 11,227 15,986 21,929 29,187 37,893 48,177 60,172 74,009 89,820

Pout [kW ] 0,069 0,118 0,281 0,548 0,947 1,504 2,245 3,197 4,386 5,837 7,579 9,635 10,000 10,000 10,000

E [MW h] 0,049 0,177 0,392 0,628 0,796 0,834 0,746 0,579 0,396 0,240 0,130 0,063 0,023 0,007 0,002

 

Taula 3. 9 Càlculs de potència, probabilitat i energia generada pel vent 
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Els càlculs s’han obtingut fent ús de [11], [12] i [13], i a continuació es detalla el 

procediment dels càlculs i les representacions gràfiques obtingudes: 
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Temps anual del vent [h/any]: 

n}y|}���� = 365 ∙ 24 ∙ ��(>y < 2 < >�)= 

= 365 ∙ 24 ∙ ��|y�D}�~ F� − �|y�D}�~ F�� 
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��g = � ∙ �} = (
��) ∙ �} = (
��) ∙ 12 � >� 
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= _a@g ∙ � ∙ 12 � >�       (�f�d��� = 10R!) 
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Energia anual generada [MWh/any]: 

.}y|}� = n}y|}� ∙ �f�d                             [ 14 ] 

 

Figura 3. 17 Gràfics de potència, temps i energia generada pel vent 

 

Finalment, el càlcul de l’energia anual generada per a velocitats entre 2,5 i 15 m/s: 

.c = X .�(>�, >�ry)
�

 [ 15 ] 

.c = .�(2.5 , 3) + .�(3 , 4) + .�(4 , 5) + ⋯ +.y�(13 , 14) + .y�(14 , 15) = 

= 0,049 + 0,177 + 0,392 + 0,628 + 0,795 + ⋯ + 0,063 + 0,023 = 5,05 T!ℎ 
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L’energia anual generada provinent de fonts eòliques serà de 5,05 MWh/any, que 

representa un 41,09% de les necessitats energètiques totals anuals de la 

infraestructura de radiocomunicacions. L’energia diària generada per via eòlica serà: 

.\] � @f��ec = 41,09% ∙  .\] � = 13,85R!ℎ 

L’energia obtinguda és menor del 50% de les necessitats a cobrir, de manera que es 

procurarà cobrir la mancança amb el dimensionat del generador d’energia 

fotovoltaica. En cas que no fos possible, sempre es podria augmentar el radi de les 

aspes de l’aerogenerador per obtenir més energia. 

 

3.6.2. Inversor eòlic 

L’aerogenerador escollit pot arribar a subministrar una potència màxima de 10 kW, 

fet que condiciona el sistema d’inversors. 

En el sistema d’inversió pel corrent provinent de la xarxa eòlica s’utilitzen els dos 

components següents: 

o Caixa de protecció: model Windy Boy Protector Box 600 de la marca SMA, amb 

una potència nominal de treball de 6 kW. La caixa de protecció ha d’estar 

connectada a una resistència de càrrega, dimensionada segons les 

especificacions  definides pel fabricant. Es pot sol·licitar al fabricant SMA, una 

resistència de càrrega optimitzada pel sistema. 

o Inversor eòlic: model Windy Boy 6000 A de la marca SMA, especialment adaptat 

per a energia produïda en instal·lacions eòliques, com és el cas, amb una 

potència nominal de treball de 6 kW.  

Donat que, com s’ha mencionat, la potència màxima de sortida de l’aerogenerador és 

de 10 kW, el sistema de protector/inversor haurà d’estar degudament dimensionat 

amb 2 agrupacions de components d’una potència nominal de 6kW cadascun. 

 

3.6.3. Configuració del sistema 

L’aerogenerador s’ubicarà a l’interior del perímetre reixat del centre, per a evitar 

qualsevol acte de vandalisme. 
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És necessari assegurar que l’aerogenerador no produeix cap tipus d’ombra a les 

plaques solars fotovoltaiques que s’instal·laran a la coberta de la caseta. 

Conseqüentment, l’aerogenerador es col·locarà al nord de les plaques solars. A més 

a més, cal tenir en compte que la presència de la torre de suport de les antenes 

provocarà turbulències en el flux de vent que rebi l’aerogenerador. Aquest fet es 

podria solucionar ampliant la separació diverses vegades l’alçada de la torre, fet que 

no és possible perquè es requereix agrupar tot el conjunt d’elements en el mateix 

recinte. En conseqüència, s’instal·larà l’aerogenerador alineat amb la torre en la 

direcció del vent menys probable a l’emplaçament, que en aquest cas és el vent de 

sud-est. 

En conclusió, el sistema aerogenerador complirà: 

o 1 aerogenerador  Joliet, Cyclone 10 kW (especificacions a l’annex 4) 

o Ubicació a la part nord-oest (el sistema fotovoltaic estarà al sud i la torre 

estarà sud-oest) 

o Alçada de 12 m, tres aspes amb un radi de 3,5 m 

o Producció elèctrica de 13,85 kWh/dia o 5,05 MWh/any 

o 2 inversors eòlics (caixa de protecció Windy Box 600 + inversor eòlic Windy 

Boy 6000A) 

o Mitjançant la instal·lació eòlica es subministrarà el 41,09% de les necessitats 

energètiques totals. 

 

Figura 3. 18 Esquema de la instal·lació de generació eòlica 
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3.7. Planificació de l’alimentació elèctrica: energ ia fotovoltaica 

Donades les característiques d’irradiació solar diària a l’emplaçament, i donat que aquest es 

troba en una zona elevada i oberta, es preveu que la instal·lació de mòduls solars 

fotovoltaics permetrà cobrir bona part de les necessitats energètiques. 

Atès que el plantejament és poder subministrar el 100% del consum per mitjà de fonts 

d’energia alternatives i que el grup eòlic genera el 41,09%: 

.\] � =  .\] � @f��ec + .\] � �fdf}f�dc�ec [ 16 ] 

.\] � �fdf}f�dc�ec = 58,91% ∙  .\] � = 19,85 R!ℎ 

 

3.7.1. Càlcul de producció elèctrica 

El càlcul de producció d’energia elèctrica provinent de la instal·lació solar fotovoltaica 

es pot realitzar fàcilment per mitjà del programa PVSyst versió 6.3.9.1. Aquest 

programari permet configurar un sistema aïllat amb producció d’energia fotovoltaica, 

tenint en compte les dades meteorològiques de la zona i els requeriments de 

consum. 

El programari PVSyst, a partir de les coordenades de l’emplaçament, calcula la 

irradiació solar mitja mensual, en aquest cas en kWh/m² per mes. 

 

 

Període 
GlobHor DiffHor 
[kWh/m²] [kWh/m²] 

Gener 58,8 24,45 

Febrer 85,3 27,81 

Març 139,1 47,53 

Abril 172,8 61,13 

Maig 210,4 71,99 

Juny 226,8 64,32 

Juliol 243,9 53,69 

Agost 206,1 57,2 

Setembre 157,7 47,55 

Octubre 112,3 39,79 

Novembre 71,3 26,55 

Desembre 55,8 24,09 

Any 1740,2 546,09 
 

Coeficients d’irradiació global i 
difusa mensual sobre l’horitzontal, 

extrets del programa PVSyst 6.3.9.1 
(Font: Meteonom 7.1) 

Taula 3. 10 Coeficients d’irradiació 
global i difusa mensuals sobre pla 

horitzontal 
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− Càlcul d’ombres 

Les plaques solars s’instal·laran sobre les casetes de manera que a l’entorn no 

s’hi troben elements orogràfics que afectin la producció d’energia dels mòduls. 

 

A partir del programari PVSyst 
comprovem que geogràficament no 
hi ha cap obstacle en la recepció 
d’energia solar a cap hora del dia 

Figura 3. 19 Anàlisi d’ombres a 
l’emplaçament 

 

Únicament cal tenir en compte la torre i l’aerogenerador, que es col·locaran a la 

part nord de la infraestructura per d’evitar que, en cap cas, la seva ombra pugui 

afectar a les plaques solars. 

 

− Càlcul de l’azimut i el tilt de les plaques 

Donades les coordenades de l’emplaçament i la seva alçada respecte el nivell del 

mar, es configura tant l’azimut (o angle horitzontal) i el tilt (o inclinació vertical) de 

les plaques solars. 

Atès que no s’instal·larà cap tipus de seguidor per a les plaques solars, ja que es 

col·locaran sobre una estructura fixa, l’azimut serà de 0º (plaques orientades al 

sud). 

En el cas de la inclinació, cal valorar diverses opcions, ja que la inclinació òptima 

dels mòduls varia en funció de l’època de l’any. Si es regula la posició de les 

plaques per a optimitzar el seu rendiment a l’hivern, s’assegurarà que durant els 

mesos de menys irradiació solar el sistema estigui òptimament dimensionat, però 

la producció d’energia serà menor als mesos d’estiu, quan es necessitarà produir 

la major part de l’energia elèctrica amb font fotovoltaica. Si es regula la inclinació 

en funció de la posició del sol a l’estiu, la producció a l’hivern encara serà menor 
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de la que ja de per si seria baixa. També, com a compromís d’equilibri, es pot 

optar per un valor intermedi. 

   

Anàlisi de la inclinació dels panells i les pèrdues respecte l’òptim anual: cas òptim 
per a l’hivern (esquerra), estiu (centre) i per al global de l’any (dreta)                  

(Font: PVSyst versió 6.3.9.1) 

Figura 3. 20 Anàlisi de la inclinació dels panells fotovoltaics 

 

Per poder realitzar un anàlisi numèric en detall, es compara l’energia solar 

obtinguda en cadascun dels escenaris: 

  

 

Període GlobInc 28º GlobInc 40º GlobInc 57º 
kWh/m²  kWh/m²  kWh/m²  

Gener 95,10 105,40 113,00 

Febrer 125,80 135,90 141,20 

Març 177,20 183,10 180,00 

Abril 193,90 191,60 176,70 

Maig 211,00 199,90 172,60 

Juny 218,40 203,00 169,30 

Juliol 239,50 224,30 189,10 

Agost 221,50 215,00 192,50 

Setembre 192,00 195,30 187,60 

Octubre 157,70 168,00 171,80 

Novembre 114,20 126,10 134,60 

Desembre 96,80 108,90 118,90 

Any 2.043,10 2.056,50 1.947,30 
 

Coeficients d’irradiació 
total (directa + difusa) 

mensuals sobre una 
inclinació òptima per a 

l’estiu (28º), per al 
global anual (40º) i per 

a l’hivern (57º ), 
extrets del programa 

PVSyst 6.3.9.1 (Font: 
Meteonom 7.1) 

 

Taula 3. 11 
Coeficients d’irradiació 

total mensuals sobre 
inclinacions 28º, 40º    

i 57º 

 

 

En aquest cas, s’estima oportú que s’instal·lin les plaques solars amb una 

inclinació per obtenir la millor producció d’energia solar a l’hivern, perquè es 

tracta de l’estació de l’any on l’obtenció d’energia solar és més crítica. Per tant,  la 

inclinació escollida és de 57º. 
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− Càlcul del número de mòduls 

Seguint el que es planteja a Vega de Kuyper i Ramírez Morales (2014, p. 294), en 

el càlcul dels mòduls necessaris per a cobrir les necessitats energètiques d’origen 

fotovoltaic es considera: 

�� = .\] � Ifdf}f�dc�ec 
.�  [ 17 ] 

.\] �: .������ ���j� ��à���� ����� ��������� = 33,69R!ℎ 

.�: .������ �������� ��� ����  ����� 

�� = 58,91% ∙ .\] � .�  

De manera que l’energia diària generada per una placa és: 

.� = �� ∙ U��e`�d ∙ �7 [ 18 ] 

��: ���è���� ��� �� �� ����� ���� ���������ó �� 1000!/�� 

U��e`�d ∶ U���� ��� ����� (1000!/��)�� ��� �� ��� ��í��� 

�7: *����� ���$�� �� %����������� ��� �ò��� 
El concepte HPS significa el número d’hores que es disposa d’una hipotètica 

irradiància solar constant de 1000 W/m2 durant un dia. Per aquest càlcul es 

considera el cas més restrictiu, que és el mes de gener amb 113 kWh/m2: 

U��e`�d = 1�(ℎ) [ 19 ] 

1: 1��������ó �� !ℎ/��      

�: ������à���� �� !/�� 

U��e`�d =
113R!ℎ/��(�����) 31 ����E

1000 !/�� = 3.645 !ℎ/��(���)1000 !/�� = 

= 3,645 ℎ 
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El factor més important per a l’elecció dels tipus de placa solar és la maximització 

de la potència de pic que pot oferir per m² (Wp/m²), per tal de reduir al màxim 

l’espai ocupat i maximitzar el seu rendiment. En aquest cas, s’escull les plaques 

marca Panasonic Photovoltaic module HIT BHN330SJ47, de gamma comercial 

alta, amb una eficiència del 19’7% i una potència màxima de 330 W 

(especificacions a l’annex 4). 

Així, ja és possible completar l’equació de l’energia diària generada per una 

placa, tenint en compte que la potència generada per una irradiació de 1000 

W/m2 és PP = 330 W  i PR = 90% (garantia del fabricant). 

.� = �� ∙ U��e`�d ∙ �7 = 330 ∙ 3,645 ∙ 90% = 1.082,56 !ℎ 

I finalment es calcula el número total mínim de mòduls fotovoltaics (NT) que, per 

seguretat, s’arrodoneix per l’enter superior: 

�� ≥ 58,91% ∙ .\] � .� = 58,91% ∙ 33,69 ∙ 10� 1.082,56 = 18,33  ~  19 �ò���� 

Les plaques poden anar connectades en sèrie o en paral·lel i la tensió màxima de 

treball d’una placa és de 58,0 V. Com es detalla més endavant, s’escull un 

sistema inversor fotovoltaic amb una tensió nominal de 400V i una tensió màxima 

de 750V, així que per a assolir una tensió de treball major a la tensió nominal del 

sistema inversor es configuraran 7 strings de plaques fotovoltaiques en sèrie (NS): 

�£ = 2Hcd2¤f] [ 20 ] 

�£ = 2Hcd2¤f] = 40058 = 6,90 → 7 �ò���� �� �è��� 

Per calcular els mòduls en paral·lel:  

�� = ���£  [ 21 ] 

�� = ���£ = 197 = 2,71 → 3 �ò���� �� ����� · ��� 
Una vegada coneixem Ns i NP els mòduls totals: 

�� = �£�� = 7 ∙ 3 = 21 �ò���� �� ����� 



Infr. de radiocom. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Implementació d'una infraestructura de radiocomunicacions 

81 

 

 

Per tant, es connectaran 3 branques en paral·lel amb 7 plaques per branca, que 

en el mes crític de l’any generaran diàriament: 

.\] � = �� ∙ .� [ 22 ] 

.\] � = 21 ∙ 1.082,56 = 22,73 R!ℎ 

Amb la topologia de 7x3 plaques s’obtindran 22,73 kWh al dia, un 67,47% de les 

necessitats energètiques. Tenint en compte el 41,09% d’energia obtingut per 

l’aerogenerador, el sistema global estarà dimensionat per subministrar un 8,57% 

d’energia per sobre de les necessitats de les càrregues elèctriques. 

Addicionalment, cal recordar el 20% de factor de seguretat que ja s’ha fixat com a 

marge en el càlcul de les càrregues energètiques. Segons el “Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red” (2009, p. 10) de l’IDAE, 

el dimensionat dels generadors s’ajustarà en la mesura que sigui possible a un 

marge superior del 20% de les necessitats. Per tant, es considera adequat el 

dimensionat calculat, ja que s’ajusta raonablement a la recomanació. 

 

3.7.2. Inversor fotovoltaic 

Donat que el subministrament elèctric provinent de la instal·lació fotovoltaica és 

corrent continu, l’inversor CC/CA és l’encarregat de transformar-lo en corrent altern 

de 230 V. 

Addicionalment, l’inversor fotovoltaic actuarà com a seguidor del MPP, permetent que 

el punt d’operació de l’inversor s’ajusti, en tot moment, al punt d’operació òptim del 

generador fotovoltaic. 

L’equip escollit és el model Sunny Boy 5000TL de la marca SMA i ja s’han modulat 

els strings de plaques fotovoltaiques per encaixar amb la tensió nominal d’entrada de 

l’inversor.  

�£ ∙ 2¤f] ≥ 2�g}     [ 23 ] 

7 ∙ 58 = 406 2 ≥ 400 → �R 

L’equip Sunny Boy disposa  de 2 seguidors del MPP, amb les entrades independents 

per a seguir 2 strings de plaques a cadascun. L’inversor pot detectar la presència de 
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diferents potències màximes en el rang de funcionament disponible (175 – 500 V), 

com podria succeir en els strings fotovoltaics que estan parcialment a l’ombra. És 

possible configurar el temps durant el qual l’inversor optimitza el MPP, ara bé, per 

norma general es recomana un interval de temps de 6 minuts, que es podria 

incrementar si l’ombra canvia molt lentament. 

En termes de corrent elèctric, l’inversor rebrà un corrent màxim de 6,07 A (ISC, corrent 

de curtcircuit d’una placa solar) provinent de cada string de plaques fotovoltaiques. 

Aquest valor, amb un marge de seguretat del 20% recomanat per Vega de Kuyper i 

Ramírez Morales (2014, p. 300), ha d’encaixar amb el corrent d’entrada màxim de 

l’inversor de 15 A. 

*§@a ∙ 1§d`�ga ≤ 1�g �g}@`§f` [ 24 ] 

*§@a ∙ 1§d`�ga = *§@a ∙ 1§e = 1,20 ∙ 6,07 = 7,28 ≤ 15 �   →   �R 

Donat que hi ha 3 strings i cada inversor disposa de 2 entrades, es requeriran 2 

inversors. 

 

3.7.3. Configuració del sistema 

Per tal de reduir l’espai ocupat per la infraestructura al mínim, els mòduls podran ser 

ubicats sobre la coberta de les casetes prefabricades. Per evitar que la torre i 

l’aerogenerador puguin crear ombres sobre les plaques, aquestes s’ubicaran al sud 

d’ambdós elements. 

Així doncs, la instal·lació solar fotovoltaica tindrà les següents característiques: 

− 21 plaques solars Panasonic Photovoltaic module HIT BHN330SJ47 (7 sèrie x 3 

paral·lel) 

− Ubicació sobre la caseta, al sud de l’aerogenerador i la torre 

− Una superfície de plaques de 31,34 m² amb un tilt 57º 

− Producció elèctrica de 22,73 kWh/dia o 8,30 MWh/any 

− 2 inversors Sunny Boy 5000TL, amb 2 seguidors de MPP de 2 entrades 

cadascun (1 entrada per cada string de plaques) 
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− Mitjançant la instal·lació solar fotovoltaica es subministrarà el 67,47% de les 

necessitats energètiques totals 

 

S’utilitzaran 3 Strings de 7 plaques solars, donat que l’inversor disposa de 2 
seguidors del MPP amb dues entrades cadascun, dos Strings es connectaran a un 

mateix seguidor del MPP i el tercer a l’altre seguidor MPP 

Figura 3. 21 Esquema de la instal·lació de generació fotovoltaica 

 

3.8. Planificació de l’alimentació elèctrica: grup electrogen 

3.8.1. Càlcul de producció elèctrica 

En condicions meteorològiques estàndard, les necessitats energètiques de la 

infraestructura de radiocomunicacions estaran cobertes amb els sistemes generadors 

fotovoltaic i eòlic. Ara bé, per fer front a situacions meteorològiques excepcionals o 

possibles incidències tècniques, s’instal·larà un grup electrogen per garantir el 5% del 

subministrament de les càrregues elèctriques. 

La següent taula resumeix les necessitats energètiques de la infraestructura de 

telecomunicacions, tot indicant la font d’on prové aquesta energia: 

Font

Energia mensual 

generada

[MWh/any]

Energia diària 

generada

[kWh/dia]

Percentatge generat 

de l'energia 

consumida

Eòlica 5,05 13,85 41,09%

Fotovoltaica 8,30 22,73 67,47%

Grup electrògen 0,61 1,68 5,00%

13,97 38,26 113,57%  

Taula 3. 12  Taula d’aportacions energètiques per font 
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Així doncs, el grup electrogen es modela per aportar 0,68 MWh/any, que equival 

aproximadament al 5% del temps de funcionament. 

El generador serà de la marca SDMO, model Pacific T6KM (especificacions 

tècniques a l’annex 3), un grup electrogen monofàsic a 220V, 6 kVA de potència 

aparent per tal de subministrar l’energia elèctrica necessària en els períodes 

necessaris. 

Amb un el temps de funcionament del 5%, el grup electrogen es trobarà en 

funcionament 438 hores/any que, tenint en compte un consum aproximat de 1,7 

litres/hora, equivalen a 744,6 litres de combustible cada any. Per tant, al costat del 

generador s’instal·larà 1 dipòsit de gasoil de 1.000 litres la marca Schütz per tal de 

reduir el nombre de repostatges al mínim possible i disminuir els costos de transport 

de combustible. Els 1.000 litres de combustible que s’emmagatzemaran asseguraran 

un funcionament de: 

− 24,6 dies, si el grup aporta el 100% de la càrrega a la instal·lació elèctrica. 

− 16 mesos i 10 dies, si el grup aporta l’energia elèctrica necessària durant el 5% 

del temps,  segons s’ha estimat. 

Per tant, els dipòsits de gasoil es repostaran cada 15 mesos, donant així, un marge 

de 5-6 setmanes davant de situacions meteorològiques anòmales. 

 

3.8.2. Configuració del sistema 

El grup electrogen estarà connectat als reguladors. S’instal·larà a una de les tres 

casetes i es col·locarà el dipòsit d’intempèrie a una zona coberta, destinada a tal 

efecte, al costat de la caseta del grup electrogen.  

 

Figura 3. 22 Esquema de la instal·lació del grup electrogen amb distribució TT 
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3.9. Planificació de l’alimentació elèctrica: bater ies i distribució 

3.9.1. Generalitats 

Els equips de radiocomunicacions s’alimenten amb corrent altern monofàsic a 230V 

de tensió nominal, directament del quadre general ubicat a la caseta on s’allotgen els 

mateixos equips.  

La xarxa de distribució s’encarrega de subministrar l’energia elèctrica al quadre 

general a partir de les tres fonts de generació d’energia (fotovoltaica + eòlica + 

electromotriu). Aquesta xarxa estarà composada pels següents elements: 

− Un sistema de bateries, amb càrrega des de les tres fonts d’energia. 

− Equips reguladors, encarregats de carregar bateries i administrar la xarxa. 

− Sistema de cablejat, amb pèrdues dins dels requeriments. 

 

3.9.2. Bateries 

El sistema de bateries haurà de disposar d’una autonomia mínima d’1 dia, durant el 

qual, encara que no hi hagi aportació d’energia de cap de les fonts de 

subministrament, haurà de garantir el funcionament normal. D’aquesta manera, es 

disposarà de temps suficient per a corregir qualsevol problema en cas d’incidència. 

  

− Tensió nominal 

S’utilitza el criteri detallat per Vega de Kuyper i Ramírez Morales (2014, p. 296) per 

tal de seleccionar la tensió de la bateria: 
 

Potència de les càrregues 
 [W] 

Tensió de treball 
[V] 

< 1.500 12 

1.500 – 5.000 24 / 48 

>5.000 120 / 300 
 

 

Taula 3. 13 Recomanació de 
tensió de treball en funció de 
la potències 

 

A priori, en aquest cas es podria utilitzar una bateria de 24 o 48 V. 
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− Profunditat de descàrrega i autonomia 

Per profunditat de descàrrega (PD), s’entén la càrrega elèctrica que pot cedir una 

bateria en determinades condicions. S’expressa en percentatge (%) sobre la 

capacitat màxima. 

Les descàrregues excessives poden afectar la integritat de la bateria, per tant, cal 

limitar-la a certs nivells (PDmax) abans de la desconnexió del regulador. La profunditat 

de descàrrega de la bateria depèn de la seva tipologia, segons es recomana a la 

documentació del curs “Energía renovable solar fotovoltaica” (2014, p. 176): 

PDmax [%] Tipologia de bateria 
60 a 80 Acumuladors d’alt volum d’electròlit 

50 a 60 Acumuladores tipus monobloc 

30 a 50 Bateries d’automòbil 

Taula 3. 14 Recomanació de PD en funció del tipus de bateria 

 

En aquest cas s’escull un valor de PDmax = 70%, de manera que la capacitat útil de 

la bateria (Cu) serà el producte de la capacitat nominal per la màxima profunditat de 

descàrrega pel regulador: 

�� = �g [!ℎ] ∙  ��¤c© [ 25 ] 

��¤c©: ���%������� �� ����à����� �àª��[%] 
�g: ��������� ������� �� ������������ [!ℎ]� [�ℎ] 

També es determina que la capacitat útil (Cu) de la bateria permeti un número de 

dies (NDmax) d’autonomia màxima d’1 dia. En una instal·lació autònoma, aïllada i 

ubicada en un indret de difícil accés, en cas d’alguna incidència la bateria ha de ser 

capaç de satisfer el consum d’electricitat del sistema, a partir de l’energia acumulada 

a les bateries, fins que aquesta no es resolgui. Addicionalment, s’inclou un factor de 

seguretat del 10% per a considerar la reducció de l’eficiència de la bateria amb el pas 

del temps. Aleshores: 

�� ≥ .\]� ∙ ��¤c© ∙ *£ [ 26 ] 

.\]�: .������ ����� ��à��� [!ℎ]  
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��¤c©: �ú���� �� ���� ������������àª��� [����]  
*£: *����� �� ���������  (>������ó �� ���%���è����) [%] = 10% 

Combinant les dues condicions [25] i [26], obtenim: 

�g [!ℎ] ≥ .\]� ∙ ��¤c©��¤c© *£ = 33,69 ∙ 10� ∙ 170% 1,10 = 52,94 [R!ℎ] 

�g[�ℎ] = �g[!ℎ]
2Hcd  [ 27 ] 

�g[�ℎ] ≥ 52,94 ∙ 10�
48 = 1.102,95[�ℎ] 

Segons les recomanacions del “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 

Aisladas de Red” (2009, p. 13), també cal assegurar que el corrent de càrrega no és 

excessivament baix pel tipus de bateries escollit. S’estableix una capacitat superior 

segons: 

�g[�ℎ] ≤ 25 ∙ 1^^«¬�¬�®¯ [ 28 ] 

�g[�ℎ] ≤ 25 ∙ (1£^°��¬±± ∙ �� �� + 1²^b ³´) = 25 ∙ (6,07 ∙ 3 + 42) = 1.505,25 �ℎ  
Tenint en compte aquesta condició, s’escull una tensió nominal de la bateria de 48V. 

El motiu és que amb una tensió de 24V a [27] s’obté Cn = 2.205,9 Ah, de manera que 

no es compleix [28] i el corrent d’entrada esdevindria massa petit. 

 

− Capacitat i nombre de bateries 

Es calcula en número de bateries del sistema d’acumulació (Nbat) per complir les 

següents condicions: 

�Hcd = �Hcd £ × �Hcd � [ 29 ] 

S’inicia el càlcul per les bateries en sèrie que, tractant-se de mòduls de 2V, han de 

cobrir tota la tensió nominal del grup: 

�Hcd £ =  2g2Hcd [ 30 ] 
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�Hcd £ =  482 = 24 

El nombre de les bateries en paral·lel ha de permetre assolir la capacitat total 

requerida pel sistema (la capacitat d’un grup de bateries depèn exclusivament dels 

mòduls en paral·lel):  

�Hcd � ≥ �g�Hcdy00            [ 31 ] 

�Hcdy00 = ��������� ������� �� �� $������ � 100 ℎ���� [�ℎ] 
�Hcdy00 ≥ �g�Hcd � = 1.102,95�Hcd �   µ¶�· ¸¹�  sttttttu    �Hcdy00 ≥ 551,48 �ℎ  ;  

En l’elecció de les bateries, s’opta per bateries estacionàries, el tipus més utilitzat en 

sistemes d’alimentació ininterrompuda com és el cas d’un sistema de 

telecomunicació. El model més utilitzat és el tipus OPZS, amb motiu de la seva 

durabilitat i la seva gran resistència a cicles continus de càrrega-descàrrega. Els 

mòduls d’aquestes bateries són vasos independents de 2V cadascun, replens d’àcid 

líquid, obertes i recarregables, o bé, d’àcid gel i tancades. El tipus de gel, presenta 

encara una major durabilitat, major resistència i menys afectació davant de 

descàrregues profundes, tot i que el seu preu és major. Així doncs, s’utilitzarà la 

bateria Sonnenschein A600 Solar OPzV Gel 720/2V (NGS6020720HS0FA), amb: 

 �Hcdy00 = 720 �ℎ 

Així doncs, el sistema de bateries serà: 

�Hcd = �Hcd £ × �Hcd � = 24 ∙ 2 = 48 $������� 

�g = �Hcd � ∙ �Hcdy00 = 2 ∙  720 = 1.440 �ℎ 

De manera que es comprova que també compleix amb una magnitud de corrent de 

sortida raonable les necessitats de subministrament de corrent del sistema: 

1f�d� ¶�· =  1f�dº»¼�Hcd � =
��,^^ + 1_`@a ��,^b

2Hcd �Hcd �
½ =

0 + 10,95 1.928
48 2½ = 21,14 � 
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1f�d� ¶�·: ������� ������� �� �� $������ �àª�� 

Per realitzar el manteniment de les bateries, permetre mesurar el seu rendiment i 

protegir els equips reguladors, s’utilitzarà una caixa de fusibles BatFuse B.03 

(especificacions a l’annex 4) de SMA. Aquest element també permetria instal·lar un 

generador fotovoltaic addicional per carregar directament les bateries amb energia 

contínua. 

 

 Sistema de bateries Sonnenschein A600 Solar OPzV Gel 720/2V amb una 
estructura de NS = 24 i NP =2 

Figura 3. 23 Esquema del sistema de bateries 

 

3.9.3. Regulador 

Per carregar les bateries i, al mateix temps, regular el flux elèctric a la xarxa, s’utilitza 

un mateix equip que aglutina les dues funcions. El regulador de la marca SMA, model 

Sunny Island 6.0H, és emprat per a regular i gestionar xarxes aïllades com per 

potències menors de 4.600W. 

Pel que fa a la connectivitat amb les bateries, òbviament la tensió nominal del 

sistema de bateries ha de coincidir amb la tensió d’entrada de la connexió amb el 

regulador (48 V). Addicionalment, entre la bateria i els reguladors, s’instal·la un 

interruptor-seccionador per la ruptura de la càrrega (com s’ha indicat, model BatFuse 

B.03 de SMA). 
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El número de reguladors es calcula a partir dels corrents d’entrada i de sortida que  

han de garantir el funcionament de la xarxa, segons el que es recomana al “Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red” (2009, p. 14).  

1) Corrent de sortida 

El corrent de sortida ha de garantir el subministrament de la potència dels equips 

amb marge de seguretat del 25%. 

��³¾ ∙ 1f�dº»¼ > (1 + *§@a) ∙ M��,^^ + 1_`@a ��,^bN
2Hcd  [ 32 ] 

��³¾: �ú���� �� ���������� 

��,^^: ���è���� �� ��� �à������� �� ����í��� 

��,^b: ���è���� �� ��� �à������� �� ������� 

_`@a: �%���è���� ��� ��������� 

*§@a: *����� �� ��������� = 20%  
1f�dº»¼: ������� �� ������� ��� ��������� 

��³¾ ∙ 1f�dº»¼ > (1 + *§@a) ��,^^ + 1_`@a ��,^b
2Hcd = 1,25% 0 + 10,95 1.928

48 = 52,85 � 

��³¾ > 52,851f�dº»¼
= 52,8520 = 2,64 →  > 3 ���������� 

 

2) Corrent d’entrada 

El corrent provinent dels inversors ha de ser menor al corrent màxim que el grup 

de reguladors pot resistir, tenint en compte també un factor de seguretat del 25% 

per a pics de tensió. 

 

��³¾ ∙ 1�g ¤c©º»¼ > (1 + *§@a) ∙ À��g}»Á ∙ 1f�d ¤à©»Á + ��g}ÂÃ ∙ 1f�d ¤à©ÂÃÄ [ 33 ] 

*§@a: *����� �� ��������� = 25% 
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��g}»Á: �ú���� ����>������ �ò���� 

��g}ÂÃ : �ú���� ����>������ %���>������� 

1�g ¤c©º»¼: ������� �àª�� ��������� �� �� ��������� 

1f�d ¤à©»Á: ������� �àª��� �� ������� �� ����>����� �ò��� 

1f�d ¤à©ÂÃ: ������� �àª�� �� ������� �� ����>�����%���>������ 

 

��³¾ ∙ 1�g ¤c©º»¼ > 1,25 ∙ (1 ∙ 22 + 2 ∙ 26) = 1,25 ∙ 74 = 92,5  
��³¾ > 92,51�g ¤c©º»¼

= 92,550 = 1,85 →   > 2 ���������� 

Tenint en compte el compliment d’ambdues condicions, faran falta 3 reguladors. 

Aquests es connectaran de manera que un d’ells actuarà com a Master del sistema i 

coordinarà l’activitat amb els demés 2 Slaves. 

 

Figura 3. 24 Jerarquia entre reguladors 

 

 

3.9.4. Sistema de cablejat 

A les instal·lacions fotovoltaiques s’ha d’evitar l’excessiva longitud del cablejat per 

evitar pèrdues, així que tots els elements s’han d’instal·lar com més a prop millor.  

En referència al tipus de cables a utilitzar, segons estableix la ITC-BT, s’utilitzaran 

conductors unipolars de coure amb aïllament termoplàstic (termostables), no 

propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda (p. ex. cables amb 

aïllant PVC). 
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D’altra banda, és bàsic que la secció del cable sigui l’adequada per reduir les 

caigudes de tensió i els escalfaments. D’acord amb el que estableix el RBT en les 

ITC-BT14, ITC-BT15 i ITC-BT-19, la determinació reglamentària de la secció d’un 

cable consisteix en calcular la secció mínima normalitzada que satisfà 

simultàniament els dos criteris següents. 

 

1) Criteri de caiguda de tensió 

S’estableix que, en condicions de corrent màxim, les seccions dels conductors han 

d’evitar caigudes de tensió excessives. Pels càlculs, es consideren únicament les 

pèrdues associades al cablejat, addicionals a les caigudes de tensió en el regulador.  

No existeix una normativa que estableixi un llindar màxim tolerable específicament 

per a instal·lacions de telecomunicacions híbrides i aïllades. Ara bé, el “Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red” (2009, p. 18) recomana que 

tots els conductors tinguin  una caiguda de tensió inferior al 1,5%. Així doncs, es 

prendrà aquest valor com a objectiu del sistema de cablejat a dissenyar. 

Pel càlcul de la secció amb aquest criteri, a l’annex 2 de la ITC-BT s’indica utilitzar 

les següents expressions: 

� = 2 ∙ � ∙ G · 1∆2bÆ(%) ∙ 2bÆ (corrent monofàsic) [ 34 ] 

� = � ∙ G · 1∆2bÆ(%) ∙ 2bÆ (corrent trifàsic) 
[ 35 ] 

 

�: 7������>���� ��� ����� � 20º� =  0,01724 Ω���/�� 

G: G������� ��� ��$�� ����� ��� ����� � � O [��] 
�: �����ó ��� ��������� [���] 
1: 1��������� ��� ������� [�] 
∆2bÆ(%): ������� �� �����ó �� % 

2bÆ: n����ó �� ���$��� ����� ��� ����� � � O [2] 
cos É : *����� �� ��������  (%. �. �. ) 
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De manera que s’obté: 

VAB 

[V]

ΔVAB

[V]

L 

[m]

I

[A]

S   

[mm
2
]

1) Gen. fotovoltaic - Inv. fotovoltaic 406 6,09 5 6,00 0,18

2) Gen. eòlic - Inv. eòlic 240 3,6 25 41,37 6,04

3) Grup electrogen - Regulador 220 3,3 5 27,27 1,48

4) Bateria - Regulador 48 0,72 1 49,32 2,45

5) Regulador - Càrrega 230 3,45 10 50,00 5,18

Connexió

 

Taula 3. 15 Càlcul de les seccions pel criteri de caiguda de tensió 

 

A partir dels càlculs realitzats sobre els paràmetres del circuit: 

Figura 3. 25  Esquema de corrents i 
tensions pel càlcul de les línies de 

distribució  
 

2bÆy = 7 ∙ 2f�d ¤c© �� = 406 2     ;      1y = 1£^ �� = 6,07 � 

2bÆ� = 2f�d ³´ = 240 2     ;      1� = �f�d ³´2f�d ³´ √3 cos É = 10R
240 ∙ √3 ∙ 0,85 = 41,37 � 

(Com recomana l’Annex 2 de ITC-BT, a falta de dades, cosφ = f.d.p. = 0,85) 

2bÆ� = 2f�d ¾³ = 220 2     ;      1� = �f�d ¾³2f�d ¾³ = 6R220 = 27,27 � 

2bÆ� = 2Hcd = 48 2     ;      1� = 2 ∙ 1f�d Hcd  = 2 · 24,66 = 49,32 � 

2bÆË = 2f�d �³¾ = 230 2     ;      1Ë = 1f�d �� + 2 ∙ 1f�d ³´ = 22 + 2 ∙ 26 = 74 � 
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2) Criteri d’intensitat màxima admissible o d’escalfament 

S’estableix que la temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega i en 

règim permanent, en cap cas ha de superar la temperatura màxima admissible 

assignada als materials utilitzats (70ºC per cables amb aïllament termoplàstic i 90ºC 

amb aïllament termostable).  

L’Annex 2 del les ITC-BT aconsella un mètode de càlcul simplificat: una vegada 

determinada la secció mínima pel mètode de la caiguda de tensió, n’hi ha prou amb 

comprovar que la secció normalitzada, que s’ha calculat pel criteri de caiguda de 

tensió, és capaç de suportar la intensitat prevista en servei permanent. En cas que 

no es compleixi, s’incrementarà la secció normalitzada a utilitzar. Per fer la 

comprovació, s’utilitza la Taula 3.16 amb les intensitats admissibles a una 

temperatura ambient de 40ºC per a diferents instal·lacions, agrupaments i tipus de 

cable.  

 

Intensitats admissibles 
[A] a temperatura d’aire 
de 40ºC, per a 
diferents tipus 
d’instal·lació (Font: 
Norma UNE 20.460 -5-
523) 

Taula 3. 16 Seccions i 
intensitats admissibles 
per a cada tipus 
d’instal·lació  

 

En aquest cas, es contrasten les seccions i corrents màxims admissibles per a una 

instal·lació del tipus B amb 3xPVC per corrents trifàsics, o bé 2xPVC per corrents 

monofàsics. 
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Cable

[mm
2
]

1) Gen. fotovoltaic- Inv. fotovoltaic 1,5 Imax = 15 A

2) Gen. eòlic - Inv. eòlic 10 Imax = 44 A

3) Grup electrogen- Regulador 6 Imax = 36 A

4) Bateria - Regulador 10 Imax = 50 A

5) Regulador - Càrrega 16 Imax = 66 A

Connexió

 

Taula 3. 17 Comprovació de les seccions pel criteri d’intensitat màxima admissible 

 

Finalment, es té en compte les recomanacions del fabricant dels elements de potència 
de la instal·lació (SMA), en quant a seccions de cable adequades: 

Recomanació SMA 

[mm
2
]

1) Gen. fotovoltaic - Inv. fotovoltaic 1,5-10

2) Gen. eòlic - Inv. eòlic 1,5-10

3) Grup electrogen - Regulador <=16

4) Bateria - Regulador 50-95

5) Regulador - Càrrega <=16

Connexió

 

Taula 3. 18 Recomanació de SMA per a les seccions 

 
De manera que s’escullen les següents seccions pels cables: 

Cable

[mm
2
]

1) Gen. fotovoltaic - Inv. fotovoltaic 1,5

2) Gen. eòlic - Inv. eòlic 10

3) Grup electrogen - Regulador 6

4) Bateria - Regulador 50

5) Regulador - Càrrega 16

Connexió

 

Taula 3. 19 Seccions escollides pels diferents trams de cablejat 

 

Al marge dels trams de distribució estudiats, que són els principals trams de cable, el 

sistema requereix cables de senyalització i control que, per indicació del fabricant del 

regulador SMA, podran ser de 0,2 a 2,5 mm2. 
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3.10. Planificació de l’obra civil 

Una vegada es disposa del dimensionat de tots els elements de la infraestructura, és 

possible procedeix a planificar adequadament les característiques de l’obra civil. 

 

1) Caseta 

S’ubicaran 3 casetes modulars de 3,98x2,48 m per allotjar: 11 racks 60x60cm pels 

equips de electrònics, les bateries i el grup electrogen. També s’inclou un espai cobert 

pel dipòsit al costat de la caseta del generador. Sobre les casetes (3x3,98x2,48 = 29,61 

m2) s’hi instal·len els mòduls fotovoltaics (31,34 m2). 

Les casetes allotjaran 
(d’esquerra a dreta): el grup 

electrogen; el sistema de 
bateries; els equips de 

radiocomunicacions.  

 Figura 3. 26  Casetes i espais 
 

 

2) Torre 

Es disposarà d’una torre de 20 metres reforçada, de base 1,65x1,65 m, que garanteixi 

l’espai de torre suficient per sostenir els sistemes radiants de diversos serveis de 

radiocomunicacions i, al mateix temps, permetre visibilitat sense obstacles. 

 

3) Superfície 

Es requeriran, aproximadament 10 x 15 m ~ 150 m2 de superfície per ubicar els diferents 

elements. 
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Tal i com es detalla durant el disseny de 
l’aerogenerador, aquest s’ubicarà al nord-

oest de la torre. Les plaques  fotovoltaiques 
s’instal·laran sobre les casetes i al sud de la 

torre i l’aerogenerador 

 
Figura 3. 27  Distribució dels elements de la 

infraestructura 
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CAPÍTOL 4. ANÀLISI DE COSTOS  

Per una banda, fer arribar l’energia via cable a un indret aïllat del territori té un cost de 

connexió creixent i directament proporcional a la distància del punt d’accés a la xarxa 

elèctrica. D’altra banda, implementar una solució basada en fonts d’energia alternatives evita 

costos de connexió cablejada, però comporta uns elevats i recurrents costos de 

manteniment. En aquest context, quan es tracta d’executar una inversió en una 

infraestructura de radiocomunicacions en un indret aïllat, cal disposar de les eines que 

permetin quantificar sota quines condicions la inversió esdevé més rendible. 

En aquest apartat, es pretén comparar els costos d’implementar una infraestructura de 

radiocomunicacions amb subministrament elèctric cablejat des de la xarxa tradicional, amb 

relació a la generació autònoma d’energia via font fotovoltaica i eòlica. Els càlculs són 

aproximats, ara bé, donaran una idea orientativa de la magnitud i idoneïtat de cada solució. 

 

4.1. Implementació 

La inversió inicial per la implementació del subministrament d’energia híbrid és elevada, amb 

independència de la ubicació de l’emplaçament. En canvi, la inversió via solució cablejada 

creix en funció dels metres de línia elèctrica que calgui implementar. 

A continuació es realitza un càlcul de costos de cadascuna de les solucions pel cas concret 

de la infraestructura estudi. 

 

− Cost d’una instal·lació de generació per fonts alternatives 

Element Model Preu Import

Aerogenerador Joliet Cyclone 26.000 € x 1 26.000 €

Caixa de protecció Windy Boy Protection Box 600 1.000 € x 2 2.000 €

Inversor eòlic Windy boy 6000A 2.300 € x 2 4.600 €

Placa fotovoltaica Panasonic VBHN330SJ47 700 € x 21 14.700 €

Inversor fotovoltaic Sunny Boy 5000TL 2.500 € x 1 2.500 €

Generador electrogen SDMO Pacific T6KM 13.000 € x 1 13.000 €

Dipòsit gasoil Schütz 1000l 1.000 € x 1 1.000 €

Regulador Sunny Island 6.0H 3.500 € x 3 10.500 €

Bateries Sonnenschein A600 Solar OPzV Gel 720/2V 350 € x 48 16.800 €

91.100 €

Amidament

 

Taula 4. 1  Llistat de costos de la instal·lació híbrida 
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− Cost de construcció d’una línia elèctrica de mitja tensió 

Determinar uns costos genèrics d’una línia de mitja tensió és una tasca complexa i, donat 

que depèn de molts factors, difícilment s’estableixen criteris de càlcul genèricament vàlids. 

Depreciant costos específics (orografies complicades, tipus de terreny rocosos,... ), a partir 

de l’estudi de diversos casos pràctics es procura establir la tendència del cost aproximat de 

la línia elèctrica en funció únicament de la seva longitud. No obstant això, només té un valor 

orientatiu i poder determinar el cost d’implementació d’una línia elèctrica en cap cas estarà 

exempt  l’estudi de cada cas concret.  

 

Preu

1.000 €/ml

Element

Línia e lè ctrica
 

Taula 4. 2 Cost aproximat de la instal·lació genèrica d’una línia elèctrica de mitja tensió 

 

 

4.2. Manteniment 

Amb relació al manteniment, el cost de la infraestructura híbrida està per sobre de la 

cablejada és més que evident. De fet, en termes de minimització de costos recurrents, una  

línia elèctrica és la solució preferent.  

En el càlcul del recurrent cost de manteniment, es comptabilitza la despesa en consum 

energètic i en concepte del manteniment preventiu de les fonts d’energia, entès com el 

conjunt d’intervencions que es duen a terme sobre per conservar i el subministrament 

elèctric en condicions òptimes de productivitat i seguretat.  

 

− Cost de manteniment d’una instal·lació de generació per fonts alternatives 

La periodicitat i el rigor del manteniment preventiu de la font fotovoltaica, eòlica i del grup 

electrogen, pot variar en funció del nivell de servei que es desitgi mantenir. En aquest estudi 

s’utilitzen els paràmetres que Cellnet Telecom utilitza pel manteniment real de les seves 

instal·lacions.  
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Conce pte Periodicitat Pre u Im port

Mante nim e nt pre ve ntiu  trim e stral fotovoltaica cada 3 m e sos 400 € x 4 1.600 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  se m e stral fotovoltaica cada 6 m e sos 250 € x 2 500 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  se m e stral e òlica cada 6 m e sos 1.000 € x 2 2.000 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  anual e òlica cada 12 m e sos 1.000 € x 1 1.000 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  cada 18 m e sos e òl ica cada 18 m e sos 500 € x 0,66 330 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  cada 5 anys e òlica cada 5 anys 500 € x 0,2 100 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  trim e stral e le ctroge n cada 3 m e sos 400 € x 4 1.600 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  cada 18 m e sos e le ctroge n cada 18 m e sos 600 € x 0,6 360 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  cada 4 anys e le ctroge n cada 4 anys 400 € x 0,25 100 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  inve rsor FV cada 6 m e sos 150 € x 2 300 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  inve rsor EO cada 6 m e sos 150 € x 2 300 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  re gulador cada 6 m e sos 100 € x 2 200 €

Mante nim e nt pre ve ntiu  bate rie s cada 6 m e sos 100 € x 2 200 €

8.590 €

Am idame nt

 

Taula 4. 3 Llistat de costos del manteniment d’una infraestructura híbrida 

 

El consum anual de gasoil serà de 744,6 litres, o sigui, aproximadament: 

C o n ce p te P e rio d icitat P re u Im p ort

C o n su m  d e  gaso i l  d e l  gru p  e le ctro ge n cad a 12 m e so s 0,90 € x 744,6 670 €

A m id am e n t

 

Taula 4. 4  Cost del consum energètic d’una infraestructura híbrida 

 

− Cost de manteniment d’una línia elèctrica de mitja tensió: 

D’acord amb el Real Decreto 337/2014, de 9 de maig, a l’article 17, les instal·lacions de mitja 

tensió s’hauran de verificar, com a mínim, una vegada cada tres anys (ITC-RAT 23 detalla el 

procés per les verificacions i inspeccions teòriques). 

 

Concepte Periodicitat Preu Import

Manteniment pre ventiu l ína e lèctrica cada 36 mesos 1.000€/100ml x 8 8.000 €

Amidament

 

Taula 4. 5 Cost del manteniment d’una infraestructura connectada a la xarxa elèctrica 

 

El consum anual, per 16,04 MWh/any i un preu de 0,08 €/kWh (preu aproximat a novembre 

de 2015) i uns 50 € bimensuals de connexió: 

Concepte Periodicitat Preu Import

Consum elèctric cada me s 0,08 €/kWh x 15.489 1.539 €

Accés a la xarxa e lèctrica cada 2 mesos 50 € x 6 300 €

1.839 €

Amidament

 

Taula 4. 6 Cost del consum energètic d’una infraestructura connectada a la xarxa elèctrica 
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4.3. Comparativa vs. línia elèctrica tradicional 

En el cas d’estudi, el qual requereix una línia elèctrica d’uns 800 metres lineals, tenint en 

compte l’acumulat del cost d’inversió inicial i de manteniment anual: una línea fixa a 

l’emplaçament de l’estudi no serà econòmicament justificable fins al cap d’uns 140 anys. 
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Figura 4. 1 Gràfic de 
costos d’inversió i 
manteniment: una 
instal·lació híbrida vs.  
una amb connexió a la 
xarxa elèctrica 
tradicional 

Temps [anys] 

 

Per valorar aquesta magnitud, d’acord amb el Real Decreto 1777/2004, de 30 de juliol, 

s’extreuen els períodes màxims d’amortització dels diferents elements: 68 anys per la 

infraestructura de telecomunicacions terrestre, 40 anys per la línia de distribució, 14 anys 

pels elements de radiodifusió, 20 anys pels elements de les comunicacions 

radiotelefòniques, 20 anys pel grups electrogen,... Així doncs, donat que el període 

d’amortització dels elements no supera un màxim de 68 anys, considerar un escenari a 140 

anys no és rellevant i, per tant, la inversió en energies alternatives serà clarament profitosa 

econòmicament. 

Per extrapolar aquest anàlisi a un cas genèric, s’opta per estudiar el cost anual d’una solució 

híbrida, convertint-lo en el cost equivalent en metres lineals de línia elèctrica. Així, el cost 

d’inversió inicial d’una instal·lació híbrida equival a uns 100 metres de línia elèctrica. 

D’aquesta manera, per a cada any i amb els l’acumulat dels costos de manteniment, es 

realitza el càlcul del cost en número de metres de línia elèctrica equivalents. 
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Figura 4. 2 Acumulat anual del cost d’una infraestructura de radiocomunicacions híbrida 

 

D’aquesta manera, és possible analitzar el cost  (inversió i manteniment) any rere any d’una 

solució per mitjà d’energies alternatives i contrastar-ho amb els metres lineals de línia 

elèctrica que es podrien haver construït amb el mateix import. Així, a un termini de  40 anys 

(termini d’amortització d’una línia de distribució) es pot determinar que, en termes de cost, 

una línia elèctrica de com a màxim 300 metres esdevé econòmicament preferible. 
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS  

En zones d’orografia complexa i amb població disseminada, les radiocomunicacions 

esdevenen la solució per proveir d’accés als serveis de comunicacions electròniques. Ara 

bé, el subministrament elèctric a una estació de radiocomunicacions aïllada pot  suposar un 

cost econòmic inassumible. En aquest cas, les fonts d’electricitat alternatives instal·lades a 

la mateixa infraestructura poden ser la solució. 

Amb el consum energètic com a factor crític limitant, és important planificar la ubicació de la 

nova infraestructura per tal que s’hi puguin instal·lar estacions repetidores. Pel baix cost i 

consum, són adequades per a àrees amb demanda de servei limitada. Amb una recepció de 

senyal de qualitat, el capten  de l’aire i el reemeten com simples extensors de cobertura. 

Amb relació al sistema híbrid de generació d’electricitat, hi ha multitud de solucions 

disponibles. Fabricants com SMA disposen d’un extens catàleg de productes que permeten 

la implementació d’una topologia modular, escalable i versàtil. 

Les fonts d’energia fotovoltaica i eòlica cobreixen el 100% de les necessitats, aportant 

cadascun nivells similars d’energia. La combinació d’ambdues és convenient: els períodes 

de vent solen coincidir amb períodes de poca radiació solar i viceversa. Addicionalment, per 

prevenir incidències, un grup electrogen cobriria el 5% de les necessitats energètiques. 

Els càlculs pel modelat de la radiació solar utilitzen dades properes a la realitat però, pel que 

fa a la producció del vent, atesa la seva variabilitat en cada punt, s’ha d’utilitzar una 

aproximació probabilística. Si es requereixen magnituds del vent més precises, caldria 

emplaçar una sonda de mesura durant un any a la ubicació de la futura infraestructura. 

El cost de la solució  plantejada aconsella estudiar curosament la seva idoneïtat. Tenint en 

compte inversió inicial, costos de manteniment i despesa en consum energètic, es calcula 

que una infraestructura de radiocomunicacions amb un sistema d’energia híbrid és 

econòmicament més rendible que una línia elèctrica quan aquesta hagi de tenir una longitud 

de més de 300 m. 

En el futur, la rendibilitat de la solució incrementarà amb l’augment de l’eficiència dels 

mòduls solars, de l’aerogenerador i de les bateries. És remarcable el marge de millora en 

quant a plaques solars (eficiència) i bateries (eficiència, capacitat, profunditat de 

descàrrega). Respecte els demés elements de la xarxa, es preveu també un augment de 

l’eficiència, malgrat actualment ja és propera al 100%. 





Infr. de radiocom. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Referències  

105 

 

 

Referències 

CREUS SOLÉ A. Energías renovables, Barcelona, Ediciones Cesa, 2004. 91-143, 281-322 

p. 

ESCUDERO LÓPEZ, J.M. Manual de energía eólica, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 

2003. 120-211 p. 

ESTEIRE GERECA L., MADRID CENZANO A. i MADRID CENZANO J. Manual técnico del 

cambio climático y las energías renovables, Madrid, AMV Ediciones, 2015. 122-214 p. 

VEGA DE KUYPER, J. C. i RAMÍREZ MORALES S. Fuentes de energía, renovables y no 

renovables. Aplicaciones, México, Alfaomega Grupo Editor, 2014. 181-306, 426-452 p. 

GARCÍA RODRIGO J.i GREGORIO MORALES S. Instalaciones de Telecomunicaciones, 

Madrid, Ediciones Paraninfo, 2012. 160-171 p. 

Energía renovable solar fotovoltaica [en línea]. Málaga: CURSOS EDÚCATE, 

2014.<http://cursoseducate.com/curso/energia-renovable-solar-fotovoltaica> [2015, 8 de 

setembre] 

Cercador de cobertura [en línea]. Barcelona: DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, 

GENERALITAT DE CATALUNYA, 

2015.<http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_telecomunicacions

_i_si/emo_telecomunicacions/emo_destacats_canal_intern/emo_ict/emo_cobertura/emo_ser

veis_de_telecomunicacions/canals_interns/cercador_cobertura/> [2015, 30 de setembre] 

Atles nacional [en línea]. Barcelona: INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, 

GENERALITAT DE CATALUNYA, 2007.<http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-

nacional/clima/vent-mitja-anual-a-60-i-80-m-daltitud-kmh-ms/> [2015, 9 d’octubre] 

Idescat [en línea]. Barcelona: INSTITUT D’ESTADÍSTICA OFICIAL DE CATALUNYA, 

GENERALITAT DE CATALUNYA, 2015.<http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=215> [2015, 

9 d’octubre] 

SMA [en línea]. Alemania: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG. Barcelona<http://www.sma-

iberica.com/> [2015, novembre] 

 



106 Infr. de radiocom. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Referències  

 

 

Panasonic Solar [en línea]. Japan: PANASONIC CORPORATION. <http://eu-

solar.panasonic.net/> [2015, setembre] 

Cyclone Wind Turbines [en línea]. Girona: JOLIET TECHNOLOGY SL 

<http://bakeri.ee/failid/cyclone.pdf > [2015, setembre] 

Joliet Wind Turbines [en línea]. Girona: JOLIET TECHNOLOGY SL 

<http://www.tech2000ltd.co.uk/assets/docs/10kw.pdf> [2015, setembre] 

Exide Technoogies [en línea]. EEUU: EXIDE TECHNOLOGIES. 

<http://www.exide.com/as/en/product-solutions/network-power/product/sonnenschein-

solar.aspx > [2015, octubre] 

Sonnenschein [en línea] EEUU: LAUDERDALE BATTERY & ALTERNATOR. 

<http://www.sonnenschein.org/A600.htm> [2015, octubre] 

Wikipedia [enciclopèdia en línea]. EEUU: WIKIMEDIA FOUNDATION, 2015. 

<https://es.wikipedia.org> [2015, octubre] 

Termcat [diccionari en línea]. Barcelona: DEPARTAMENT DE CULTURA, GENERALITAT 

DE CATALUNYA, 2015 <http://www.termcat.cat> [2015, novembre] 

Institut d’estudis catalans [diccionari en línea]. Barcelona: INSTITUT D’ESTUDIS 

CATALANS, 2015. <http://dlc.iec.cat/> [2015, octubre] 

Cuadro nacional de atribución de frecuencias (CNAF) [en línea]. Espanya: MINISTERIO DE 

IDUSTRIA ENERGÍA Y TURISMO, 2015. < 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Paginas/CNAF.aspx> [2015, 

octubre] 

Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 

relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) [en línea]. Espanya: 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UE, 2002. 

<https://www.boe.es/doue/2002/108/L00051-00077.pdf > [2015, octubre] 

Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones [en línea]. Espanya: CORTES 

GENERALES, 1998. <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-

20253&tn=0&p=20120331&vd=#a22> [2015, octubre] 



Infr. de radiocom. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Referències  

107 

 

 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (LGTEL) [en línea]. 

Espanya: CORTES GENERALES, 2003. < https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2003-20253> [2015, octubre] 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones [en línea]. Espanya: 

CORTES GENERALES, 1998. <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-8788> 

[2015, octubre] 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental [en línea]. Espanya: CORTES 

GENERALES, 2013. <http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12913> [2015, 

octubre] 

Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre, por el que se regulan las instalaciones de 

antenas de estaciones radioeléctricas de aficionado [en línea]. Espanya: CORTES 

GENERALES, 1986. < https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-33766 > 

[2015, octubre] 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas [en línea].Espanya: CORTES GENERALES, 2001. 

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-18256> [2015, octubre] 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión [en línea]. Espanya: CORTES GENERALES, 

2002.<http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-18099> [2015, octubre] 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica [en línea]. Espanya: CORTES GENERALES, 2000. 

<http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-24019> [2015, octubre] 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 

condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 

universal y la protección de los usuarios (RSU) [en línea]. Espanya: CORTES GENERALES, 

2005. < https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-6970> [2015, octubre] 

Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 

l’aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió [en línea]. Espanya: PARLAMENT, 



108 Infr. de radiocom. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Referències  

 

 

2004.<http://www.aperca.org/pagines_09/recursos_nou/normatives/Decret_363_04_REBT_g

eneralitat.pdf> [2015, octubre] 

Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya 

[en línea]. Espanya: PARLAMENT, 2002. 

<http://gencat.cat/icaen/enerlex/upfiles/20111022.pdf > [2015, octubre] 

Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius 

aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya [en 

línea]. Espana: PARLAMENT, 2009. 

<http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5472/995624.pdf> [2015, octubre] 

Recomendación UIT-R BS.1698 Evaluación de los campos procedentes de los sistemas de 

transmisión de radiodifusión terrenal que funcionan en cualquier banda de frecuencias para 

determinar la exposición a radiaciones no ionizantes[en línea]. Geneva: ITU, 2005. 

<https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1698-0-200502-I!!PDF-S.pdf>  [2015, 

Novembre] 

Recommendation ITU-R BS.412-9 Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting 

at VHF [en línea]. Geneva: ITU, 2010. <https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-

BS.412-9-199812-I!!PDF-E.pdf> [2015, Octubre] 

Recommendation ITU-R P.1238-8 Propagation data and prediction methods for the planning 

of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range 

300 MHz to 100 GHz [en línea]. Geneva: ITU, 2015. <https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-

r/rec/p/R-REC-P.1238-8-201507-I!!PDF-E.pdf> [2015, Octubre] 

Recommendation ITU-R BT.1368-12 Planning criteria, including protection ratios, for digital 

terrestrial television services in the VHF/UHF bands [en línea]. Geneva: ITU, 2015. 

<https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/R-REC-BT.1368-12-201502-I!!PDF-E.pdf> [2015, 

Octubre] 

ETSI TR 101 190 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB 

terrestrial services; Transmission aspects [en línea]. France: ETSI, 2011. 

<http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101100_101199/101190/01.03.02_60/tr_101190v010302p

.pdf> [2015, Novembre] 

ETSI GSM 05.05 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission 

and reception [en línea]. France: ETSI, 1996. 



Infr. de radiocom. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Referències  

109 

 

 

<http://www.etsi.org/deliver/etsi_gts/05/0505/05.00.00_60/gsmts_0505v050000p.pdf > [2015, 

Novembre] 

ETSI ES 201 962 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); TETRA Advanced Packet Service 

(TAPS) [en línea]. France: ETSI, 2001. 

<http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900_201999/201962/01.01.01_50/es_201962v01010

1m.pdf> [2015, Novembre] 

ETSI EN 300 392-2 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air 

Interface (AI) [en línea]. France: ETSI, 2001. 

<http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/30039202/02.03.02_60/en_30039202v0

20302p.pdf> [2015, Novembre] 

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red [en línea]. Madrid: IDAE, 

2009. 

<http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_Pliego_aisladas_de_red_0

9_d5e0a327.pdf>  [2015, Novembre] 





Infr. de radiocom. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Agraïments  

111 

 

 

Agraïments 

 

Isidre, amic meu, t’agraeixo amb tot el cor haver-me 

deixat totes les eines que he necessitat. 

Gràcies, Antoni, per orientar-me tant destrament i de 

manera tant pragmàtica. 

Finalment, els que m’heu aguantat durant aquesta 

temporada de capficament tindreu descans. 

Gràcies, papis! Gràcies, Paula! 
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Contingut del CD 

 

− Memòria amb caràtula (pdf) 

− Resum / Resumen / Abstract (pdf) 
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Annex A. Manual ICS 

A. 1. Descripció 

El programari ICS Telecom d’ATDI és un simulador de radiocomunicacions implementat 

sobre un sistema d’informació geogràfica. Utilitzant un conjunt d’algoritmes, estima el 

comportament de les ones electromagnètiques utilitzades en la difusió de diverses 

tecnologies de radiocomunicacions,. 

Aquesta eina permet dissenyar xarxes de ràdio de diverses tecnologies, incloses les 

perceptives en el present treball: TDT, ràdio FM, telefonia mòbil GSM/GPRS, WiMAX, 

TETRA,...  No obstant això, a continuació es descriuen  les aplicacions per a la planificació 

de noves estacions de radiocomunicacions amb independència de la tecnologia. Tots els 

càlculs s’efectuen sobre la un sistema d’informació geogràfic basat en els mapes topogràfics 

(escala 1:250.000) i el model digital del terreny (resolució 15 m) creats per l’ICC. 

 

A. 2. Definició del model de propagació 

Per modelar el comportament de les ones radioelèctriques es disposa de la possibilitat 

d’utilitzar diversos models, estàndards i recomanacions, que per a cada cas s’ajusten en 

major o menor mesura a la realitat. 

En funció de la tecnologia de 

radiocomunicacions a estudiar, és 

possible configurar el model de 

propagació més adequat entre una 

multitud d’opcions.  

En el cas de la TDT, una opció és 

cenyir-se a la recomanació ITU-R 

525/526, amb geometria de 

difracció ITU-R 526 Deygout.  

  

Figura A. 1 Menú per a l’elecció del model de 
propagació 
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A. 3. Creació d’una estació de radiocomunicacions n ova 

Per a la generació de qualsevol simulació radioelèctrica, cal primerament crear les estacions 

emissores. En aquest procés, es defineix també el sistema radiant a utilitzar. 

A continuació, es desglossen els passos per a crear una nova estació: 

  

  

 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 

1) Creació d’una estació sobre 

l’emplaçament escollit 

2) Definició de la potència nominal i l’antena 

3) Elecció del sistema radiant de l’antena 

4) Definició de les propietats de les 

emissions i nivells en recepció 

5) Estació creada a l’emplaçament 

Figura A. 2 Creació d’una nova estació de radiocomunicacions 
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A. 4. Simulació 

Una vegada creada l’estació emissora, és possible generar la simulació de cobertura. 

 

 

Es defineixen les condicions de recepció  a 10 m 

d’alçada (segons recomanacions ITU-R) i s’estableix el 

valor de senyal mínim. 

Figura A. 3 Definició de les condicions de recepció en 
situació de cobertura 

 

 

Utilitzant el sistema radiant directiu 

escollit a l’apartat anterior i un nivell 

de qualitat en recepció de 58 dBµV/m 

(ITU-R), es simula la cobertura del 

servei de TDT amb recepció a 10 m 

d’alçada. 

 

Figura A. 4 Cobertura TDT amb 
antena direccional 

 

 

 

 

Anàlogament, es realitza una 

simulació pel servei de TDT amb una 

sistema radiant omnidireccional 

Figura A. 5 Cobertura TDT amb 
antena omnidireccional 
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A. 5. Càlculs de visibilitat 

Es disposa d’eines addicionals i molt útils per la planificació, fent ús de càlculs de visibilitat 

directa i perfils. 

 

A partir d’una selecció de punts del 

territori, és possible obtenir les zones 

des d’on hi ha visibilitat directa (cada 

color significa visibilitat amb un 

número concret de punts: groc  = 6 

punts visibles; verd = 5 punts 

visibles,... ). Són zones potencials on 

ubicar una nova estació emissora.  
 

Figura A. 6 Simulació de zones amb visibilitat 
directa 

  

 

Seleccionant dos punts del territori i la 

freqüència de transmissió que 

escaigui, és possible elaborar un 

perfil on determinar que la visibilitat i 

la zona de Fresnel es mantenen 

íntegres. 

Figura A. 7 Perfil de visibilitat i zona de Fresnel 
entre dos punts 

 
A. 6. Càlcul de cobertura de serveis de radiocomuni cacions 

Les cobertures conjuntes generades per diferents estacions de radiocomunicacions, 

representen la cobertura total d’una tecnologia sobre el territori i n’indiquen la disponibilitat. 

Es disposa de diverses maneres de fer el càlcul conjunt per dotar-hi d’informació addicional. 
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Cobertura del servei de TDT amb 

recepció a 10 m, en groc els nivells 

de, com a mínim, 58 dBµV/m. És 

possible utilitzar diversos colors per 

visualitzar diversos nivells. 

 
Figura A. 8 Cobertura indicativa del nivell de senyal 

rebut 

  

 

És possible assignar colors a la 

cobertura en funció de l’estació 

emissora que ofereix un millor senyal 

(Best Server): en groc, l’estació 

emissora d’Alpicat, en blau, Pic de 

l’Orri,... 

Figura A. 9 Cobertura indicativa del Best Server 
(millor estació) 
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Annex B. Cobertures de servei teòriques 

B. 1. Nivells teòrics de servei 

Els nivells de servei descrits en aquests annex, extrets de les recomanacions d’estàndards 

internacionals, especifiquen els criteris per quantificar si hi ha disponibilitat del servei o no. 

En cap cas es detalla el càlcul dels nivells d’intensitat de camp elèctric o sensibilitat que s’hi 

descriuen, sinó que únicament s’han recollit les conclusions. 

També s’expliciten les condicions generals de recepció. En general, la recepció de serveis 

com TDT i WiMAX es realitzat amb una antena a 10 m d’alçada i, en canvi, el serveis amb 

mobilitat en recepció com la radiodifusió sonora FM, la telefonia mòbil GSM/GPRS i el 

TETRA es mesuren a 1’5 m d’alçada.  

 

− TDT 

D’acord amb l’informe tècnic TR 101 190 de l’ETSI (Digital Video Broadcasting (DVB); 

Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects), s’estudia la 

recepció en una antena fixa muntada a nivell de terrat a l’exterior d’un edifici a 10 m 

d’alçada. 

Per a una modulació 64-QAM 2/3 en banda V (800 MHz), amb una location probability = 

95%, la recepció de qualitat ha de presentar una relació senyal-soroll (C/N) ≥ 2 dB. Pel cas 

d’una geografia particularment accidentada és: 

Servei dB µV/m BER * 

TDT 800 MHz 58 1·10-11 

* Després del descodificador de Reed Solomon 

Taula B. 1 Nivells TDT 

 

− Radiodifusió FM 

Anàlogament al cas de la TDT, es considera representativa una recepció a 10 m d’alçada.  

En base a la recomanació ITU-R BS.412-9 (Planning standards for terrestrial FM sound 

broadcasting at VHF), en una zona rural es consideren els nivells d’intensitat de camp: 
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Servei 
Serveis 

Mono [dB (µV/m)] Estèreo [dB (µV/m)] 

FM 87,5-108 MHz 48 54 

Taula B. 2 Nivells FM 

 

− Telefonia mòbil GSM/GPRS 

Es pretén estudiar la recepció d’un terminal a l’exterior en condicions genèriques 

d’utilització, de manera que es considera representativa en unes condicions de 1,5 m 

d’alçada. 

Per una recepció de qualitat, d’acord amb l’especificació GTS (GSM Technical 

Specification)  05.05 de l’ETSI , es consideren els nivells de sensibilitat mínims: 

Servei 
MS class1/class2/class3 

[dBm] 

BTS normal 

[dBm] 

GSM 900 MHz -102 -104 

DCS 1800 MHz -100 /-100 /-102 -102 

Taula B. 3 Nivells telefonia mòbil GSM/GPRS 

 

− WIMAX 

Anàlogament al cas de la TDT, es considera representativa una recepció a 10 m 

d’alçada. 

Per una recepció de qualitat en modulació QPSK 1/2 a la banda de 3’5 MHz, l’estàndard 

IEEE 802.16 defineix el nivell i sensibilitats descrits a continuació. Ara bé, a nivell pràctic, 

cal constatar que un fabricant com Alvarion permet una sensibilitat notablement menor.   

Servei 
Sensibilitat [dBm] /  

Intensitat de camp [dB µV/m] 

Alvarion 
Sensibilitat [dBm] /  

Intensitat de camp [dB µV/m] 

WiMAX 3,5 GHz -88 / 60,1 -97 / 51,1 

Taula B. 4 Nivells WiMAX 
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− TETRA 

Es pretén estudiar la recepció d’un terminal a l’exterior en condicions dinàmiques 

d’utilització, de manera que es considera representativa una recepció a 1,5 m d’alçada. 

Per a una recepció de qualitat, d’acord amb l’estàndard ETSI EN 300 392-2 (Terrestrial 

Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air Interface (AI)), es consideren 

nivells de sensibilitat mínims  per tal d’aconseguir una qualitat de BER<4% de recepció 

distingint entre MS i BS (EB): 

Servei MS [dBm] BS [dBm] 

TETRA 375 MHz -103 -106 

Taula B. 5 Nivells TETRA 

 

B. 2. Correcció dels nivells teòrics per a cobertur a interior 

En comunicacions mòbils, ja sigui telefonia mòbil GSM/GPRS o TETRA, la disponibilitat del 

servei a l’interior dels edificis és cabdal per a confirmar l’existència de servei amb 

independència de la ubicació. 

D’acord amb la recomanació ITU-R P.1238-8, es defineix de manera teòrica l’atenuació a 

l’interior d’edificis: Lf : floor penetration loss factor (dB). Considerant que en general les 

edificacions rurals poden generar més pèrdues que unes les residencials, es considera el 

model de pèrdues d’un edifici d’oficines que és més restrictiu, amb 2 nivells de pisos (n=2). 

Aleshores, per les diferents bandes de freqüència: 

Freqüència Servei Pèrdues [dB] Sensibilitat MS per serv ei 
indoor [dBm] 

375 MHz TETRA <19 * > -103+19 = -84 

900 MHz GSM 19 -102+19 = -83 

1800 MHz DCS 15+4(n-1) = 19 -100+19 = -81 

* La recomanació ITU-R P.1238-8 no detalla pèrdues per sota de 900 MHz, només 
especifica que seran menors de 19 dB 

Taula B. 6 Pèrdues i nivell per cobertura interior per n=2 pisos 
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B. 3. Simulació de cobertura actual 

Fent ús dels nivells teòrics de servei, la Generalitat de Catalunya posa a disposició pública la 

cobertura dels serveis de radiocomunicacions a tot el territori. Així doncs, a continuació 

s’adjunten les cobertures pels nuclis de població d’Estaràs i Gàver. 

Cobertura del servei 
de TDT dels canals 
de televisió públics, 
amb la ubicació de 

les estacions 
emissores  

 

Figura B. 1  
 Cobertura actual de 

TDT i estacions 
emissores 

 (Font: Cercador de cobertura, http://empresaiocupacio.gencat.cat/) 
  

 

Cobertura del servei 
de radiodifusió 

sonora FM de les 
emissores públiques  

 

Figura B. 2  
Cobertura actual  de 

FM 

 (Font: Cercador de cobertura, http://empresaiocupacio.gencat.cat/) 
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Cobertura del servei 
de telefonia mòbil 2G 
amb disponibilitat de, 
com a mínim, un 
operador de telefonia 
mòbil 

Figura B. 3 
 Cobertura actual de 
telefonia mòbil 
GSM/GPRS dels 3 
operadors  

 (Font: Cercador de cobertura, http://empresaiocupacio.gencat.cat/) 
 

 

 

Cobertura del servei 
WiMAX proveït per 
mitjà de la xarxa de 
l’operador Iberbanda 

Figura B. 4 
Cobertura actual 
WiMAX i estacions 
emissores 

 (Font: Cercador de cobertura, http://empresaiocupacio.gencat.cat/) 
 

En quant a la cobertura TETRA dels serveis d’emergències públiques, la informació no és 

disponible públicament per motius de confidencialitat del servei. 
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B. 4. Cobertura des de la infraestructura de radioc omunicacions proposada 

Una vegada analitzades i quantificades les deficiències dels serveis de radiocomunicacions, 

s’ha calculat la solució teòrica des de l’emplaçament escollit. En aquest sentit, s’ha planificat 

la cobertura radioelèctrica del servei de TDT de les emissores públiques. 

Donat que l’objectiu del present document no és dissenyar el sistema radiant de l’estació 

emissora de TDT, s’ha simplificat el càlcul utilitzant una antena omnidireccional a una alçada 

de 20 metres d’alçada, que és l’alçada planificada per la torre. 

Amb la cobertura obtinguda, es constata que cobreix completament i de forma clara nuclis 

de població de Gàver i Estaràs. Considerant la distància de l’emplaçament envers aquests 

nuclis de població (Estaràs a 997 m i Gàver a 1.328 m), és possible extrapolar que la resta 

dels serveis de radiocomunicacions també es podran transmetre correctament des de la 

infraestructura planificada. 

 

Cobertura amb disponibilitat del servei de TDT, considerant l’emissió a 20 m d’alçada i una 
recepció mínima de 58 dBµV/m a 10 m d’alçada 

Figura B. 5   Cobertura TDT  
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Cobertura amb disponibilitat del servei de TDT, amb emissió a 20 m d’alçada i recepció 
mínima de 58 dBµV/m a 10 m d’alçada. És constatable com els punts que defineixen la 

ubicació dels nuclis de població queden completament coberts 

Figura B. 6  Cobertura TDT sobre Estaràs i Gàver 
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Annex C. Mesures de camp dels serveis de radiocomunicacions

C. 1. Equipament 

Es farà ús de l’equipament descrit a continuació.

Servei 

TDT 
Mesurador de camp 

Antena UHF tipus logoperiòdica de FTE Maximal, guany 13,5 dBi

Màstil de 3 metres, diàmetre 48 mm i gruix 2mm 

Ràdio FM Mesurador de camp Prolink 4C+ de Promax (mesures TDT i FM)

Antena col·lineal FMUSER CA100 amb base magnètica, guany 2,15 dBi

GSM/GPRS Telèfon mòbil Nokia 3330 lliure amb mode enginyeria 

WiMAX 

PC portàtil 

Cable Ethernet

Antena WiMAX
GHz (unitat de recepció de client)

Programari específic (Aperto) 

Informació: IP estació base, Cell ID, Sector ID (proporcionat per Iberbanda)

Màstil de 3 metres, diàmetre 48 mm i gruix 2mm

TETRA Antena col·lineal amb base magnètica, guany de 2,15 dBi

Equip de mesura analitzador d’espectres R&S FSH

Taula C. 

 

 

D’esquerra a dreta: Prolinc 4C+ de Promax, Nokia 3330, R&S FS

 

 

D’esquerra a dreta: antena UHF logoperiò
Alvarion BMAX
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Mesures de camp dels serveis de radiocomunicacions

Es farà ús de l’equipament descrit a continuació. 

Equipament 

Mesurador de camp Prolink 4C+ de Promax 

Antena UHF tipus logoperiòdica de FTE Maximal, guany 13,5 dBi 

Màstil de 3 metres, diàmetre 48 mm i gruix 2mm  

Mesurador de camp Prolink 4C+ de Promax (mesures TDT i FM) 

Antena col·lineal FMUSER CA100 amb base magnètica, guany 2,15 dBi

Telèfon mòbil Nokia 3330 lliure amb mode enginyeria  

Cable Ethernet RJ-45 

WiMAX ALVARION BMAX-CPE-ODU, amb un guany de 18 dBi a la banda de 3.4
nitat de recepció de client) 

Programari específic (Aperto)  

Informació: IP estació base, Cell ID, Sector ID (proporcionat per Iberbanda)

Màstil de 3 metres, diàmetre 48 mm i gruix 2mm 

Antena col·lineal amb base magnètica, guany de 2,15 dBi 

mesura analitzador d’espectres R&S FSH-3 

Taula C. 1 Equipament per a les mesures radioelèctriques

 

  

D’esquerra a dreta: Prolinc 4C+ de Promax, Nokia 3330, R&S FS

Figura C. 1  Equips de mesura 

  

D’esquerra a dreta: antena UHF logoperiòdica, antena col·lineal FM, antena WiMAX 
Alvarion BMAX-CPE-ODU, antena col·lineal TETRA

Figura C. 2  Antenes de mesura 
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Mesures de camp dels serveis de radiocomunicacions  

Antena col·lineal FMUSER CA100 amb base magnètica, guany 2,15 dBi 

ODU, amb un guany de 18 dBi a la banda de 3.4-3.7 

Informació: IP estació base, Cell ID, Sector ID (proporcionat per Iberbanda) 

Equipament per a les mesures radioelèctriques 

 

D’esquerra a dreta: Prolinc 4C+ de Promax, Nokia 3330, R&S FS-3, PC portàtil 

 

ica, antena col·lineal FM, antena WiMAX 
ODU, antena col·lineal TETRA 
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C. 2. Criteris d’avaluació de la qualitat del serve i 

Per avaluar si el servei de radiocomunicacions és correcte, es realitzen les mesures 

corresponents de cada servei i es compara el nivell detectat amb el llindar teòric establert en 

els estàndards (annex 1, apartat 1). Addicionalment, donat que la comunicació amb els 

serveis de telefonia mòbil GSM/GPRS i TETRA es realitza mitjançant terminals mòbils, es 

considera que el senyal és de qualitat només quan garanteix la comunicació des de l’interior 

de les edificacions, o sigui que s’aplica la correcció del nivell per a cobertura interior. 

Servei MS BS 

TDT E ≥ 58 dBµV/m � Correcte 

FM E ≥ 48 dBµV/m � Mono 
E ≥ 54 dBµV/m � Estèreo 

Telefonia Mòbil 900 PR ≥ -102 � exterior 
PR ≥ -83 � interior PR ≥ -104 dBm � Correcte 

Telefonia Mòbil 1800 PR ≥ -100 dBm � exterior 
PR ≥ -81 � interior 

PR ≥ -102 dBm � Correcte 

WiMAX E≥60,1 dBµV/m 
PR≥-88 dBm � Correcte E≥51,1 dBµV/m 

PR≥-97 dBm � Correcte 

TETRA PR ≥ -103 � exterior 
PR ≥ -84 � interior PR ≥ -106 dBm � Correcte 

Taula C. 2 Nivells de recepció llindar dels per a MS i BS 

 

Cal tenir en compte que, de manera puntual, és possible que hi hagi accés a un servei de 

radiocomunicacions malgrat el nivell de senyal estigui per sota del llindar mínim. En aquest 

cas es conclou que la cobertura és limitada perquè, malgrat el servei estigui disponible, les 

condicions de recepció no reuneixen garanties òptimes. 

Els llindars de les mesures realitzades a l’emplaçament seran els llindars BS que, de ser 

correctes, garanteixen la viabilitat tècnica per instal·lar una estació repetidora. Amb aquest 

nivell mínim, l’estació repetidora serà capaç de captar el senyal i retransmetre’l, evitant la 

necessitat d’utilitzar un radioenllaç específic per l’intercanvi de dades amb la xarxa de 

transport. 
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C. 3. Procediment de mesura 

S’escullen dos punts de mesura al nucli de població d’Estaràs i dos al nucli de població de 

Gàver (Coordenades en World Geodetic System 1984). 

Nucli de 
població 

Punt de 
mesura 

Coordenades 
(World Geodetic System 1984) 

Estaràs 
Punt 1 41º41'29.9N    001º22'42.3E 
Punt 2 41º41'29.3N    001º22'38.3E 

Gàver 
Punt 3 41º41'16.2N    001º23'31.9E 
Punt 4 41º41'17.4N    001º23'23.8E 

Taula C. 3 Punts de mesura 

 

Les mesures de TDT i WiMAX es realitzen emprant l’antena a una alçada el més propera 

possible als 10 m d’alçada, utilitzant un màstil de 3 metres i elements elevats del terreny. 

Les mesures de ràdio FM, GSM/GPRS i TETRA es realitzen a 1,5 m d’alçada. 

 

C. 4. Resultats de les mesures  

D’acord amb els llindars i les valoracions establertes al punt 2, es mesura la qualitat de 

recepció de cada servei per justificar la necessitat d’una nova infraestructura. 

− TDT 

Punt Origen MUX Canal Pot [dbµV] BER 
MER 
[dB] 

Conclusió 

1 - - - - - - Deficient 

2 Alpicat TV3-1 58 42,4 <1·10-7 25,5 Limitada 

3 Alpicat TV3-1 58 44,4 <1·10-7 26,8 Limitada 

4 - - - - - - Deficient 

Emplaçament Alpicat TV3-1 58 64,1 <1·10-7 31,1 Correcte 

Taula C. 4 Mesures de TDT 
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− Radiodifusió FM 

Punt Origen Emissora 
Freq 

[MHz] 
Pot 

[dbµV] 
Conclusió 

1 

Alpicat 
Alpicat 
Alpicat 

Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

100,7 
91,9 
97,0 

39,2 
39,4 
37,0 

Mono 
Mono 
Mono 

2 

Alpicat 
Alpicat 
Alpicat 

Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

100,7 
91,9 
97,0 

49,6 
48,3 
47,7 

Mono 
Mono 
Mono 

3 

Alpicat 
Alpicat 
Alpicat 

Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

100,7 
91,9 
97,0 

51,6 
47,4 
46,7 

Mono 
Mono 
Mono 

4 

Alpicat 
Alpicat 
Alpicat 

Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

100,7 
91,9 
97,0 

42,5 
40,0 
41,4 

Mono 
Mono 
Mono 

Emplaçament Pic de l’Orri 
Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

95,4 
88,6 
87,6 

54,7 
55,2 

542,8 

Estèreo 
Estèreo 
Estèreo 

Taula C. 5 Mesures de ràdio FM 

− Telefonia mòbil GSM/GPRS 

Punt Operador Dell ID 
Pot 

[dBm] 
BCCH Ratlles Conclusió 

1 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39245 
311 

26862 

-76 
-85 
-94 

808 
20 

118 

4/4 
4/4 
2/4 

Interior 
Exterior 
Exterior 

2 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39245 
311 

26862 

-84 
-80 
-85 

808 
20 

118 

4/4 
4/4 
4/4 

Exterior 
Interior 
Exterior 

3 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39245 
311 

26862 

-86 
-86 
-96 

808 
20 

118 

3/4 
3/4 
1/4 

Exterior 
Exterior 
Exterior 

4 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39242 
311 

26862 

-106 
-90 
-96 

808 
20 

118 

0/4 
2/4 
1/4 

Deficient 
Exterior 
Exterior 

Emplaçament 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39241 
581 

26862 

-74 
-73 
-79 

775 
4 

118 

4/4 
4/4 
4/4 

Interior 
Interior 
Interior 

Taula C. 6 Mesures de telefonia mòbil GSM/GPRS 

− WiMAX 

Punt Origen Polaritz. Freq 
[MHz] 

Pot 
[dbm] 

V puj. 
[Mbps] 

V baix 
[Mbps] 

Conclusió 

1 - - - - - - Deficient 

2 Oluges V 3447,75 -68 249 272 Correcte 

3 Oluges V 3447,75 -75 217 242 Correcte 

4 - - - - - - Deficient 

Emplaçament Oluges V 3447,75 -65 250 278 Correcte 

Taula C. 7 Mesures WiMAX 
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− TETRA 

Punt Origen LA 
Freq 
[MHz] 

Pot 
[dBm] 

Ratlles Conclusió 

1 Pilar Almenara 1468 390,3375 -97 1/4 Exterior 

2 Bellmunt Segarra 1394 390,0875 -92 2/4 Exterior 

3 Almenar 1481 390,4125 -90 2/4 Exterior 

4 Bellmunt Segarra 1394 390,0875 -93 2/4 Exterior 

Emplaçament Pinós 1446 390,7625 -85 3/4 Correcte 

Taula C. 8 Mesures TETRA 

 

C. 5. Conclusions 

Finalment, es resumeix la situació del nivell de recepció dels serveis als nuclis de població: 

Serveis 
Estaràs Gàver 

Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 

TDT Deficient Limitada Limitada Deficient 

FM 
1- Cat Ràdio 
2- Cat Música 
3- Cat Info 

 
1- Mono 
2- Mono 
3- Mono 

 
1- Estèreo 
2- Estèreo 
3- Estèreo 

 
1- Mono 

2- Estèreo 
3- Estèreo 

 
1- Mono 
2- Mono 
3- Mono 

Telefonia mòbil 
1- Orange 
2- Movistar 
3- Vodafone 

 
1- Correcte 
2- Exterior 
3- Exterior 

 
1- Exterior 
2- Correcte 
3- Exterior 

 
1- Exterior 
2- Exterior 
3- Exterior 

 
 

1- Deficient 
2- Exterior 
3- Exterior 

WiMAX Deficient Correcte Correcte Deficient 

TETRA Exterior Exterior Exterior Exterior 

Taula C. 9 Conclusions de les mesures 

 

Les mesures preses a l’emplaçament, permeten discernir la viabilitat d’un equip repetidor: 

Serveis Punt: Emplaçament 

TDT Correcte 

FM Correcte 

Telefonia mòbil 

1-Orange 

2-Movistar 

3-Vodafone 

 

1- Correcte 

2- Correcte 

3- Correcte 

WiMAX Correcte 

TETRA Correcte 

Taula C. 10  Conclusions mesures a emplaçament 
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Annex D. Especificacions tècniques 

 

D. 1. Repetidor TDT  

 
− Mier DVB-T/DVB-H HG 1-100 Wrms Sèrie 

COMPACT 
− Tecnologia: DVB-T, DVB-H 
− Capacitat: 1 múltiplex  
− ƒ = BIV, BV (isofreqüència en Rx-Tx) 
− Pout = 1-100 Wrms 
− Consum = 1 Wrms – 85 VA; 5 Wrms – 170 VA;   

10 Wrms – 320 VA,... 
− f.d.p. > 0,95 
− Dimensions: armari estàndard 19’’ i 4U 

 

Figura D. 1 Equip repetidor d’un 
múltiplex de TDT 

 

D. 2. Repetidor de radiodifusió sonora FM  

 
− FM OMB: Rx MR PLATINUM + TRANSMISOR 

EM 20/30 
− Tecnologia: F3E, F8E 
− Capacitat: 1 emissora  
− ƒ = 87,5 – 108 MHz (3 MHz separació Rx-Tx) 
− Pout = 0 – 30 Wrms 
− Consum = 22 W 
− Dimensions: armari estàndard 19” i 4U 

 

Figura D. 2 Equip repetidor d’una 
emissora de radiodifusió sonora 

FM 

 

D. 3. Repetidor de telefonia mòbil  

 
− Teltronic Reflex 
− Tecnologia: GSM/GPRS 
− Capacitat: 1 canal (7 comunicacions 

simultànies per canal) ampliable a 2 
− ƒ = 900 MHz (1.800 MHz Rx) 
− Pout = 38 dBm 
− Consum = 77 W  
− Dimensions: 420x390x220 mm (outdoor) 

 

Figura D. 3 Equip repetidor Reflex 
per telefonia mòbil GSM 
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D. 4. Repetidor WiMAX  

 
− Albentia RTP-58 
− Tecnologia: OFDM  IEEE 802.16-2012 
− Capacitat: 37,7 Mbps, 256 subportadores        

(64 QAM-3/4, 10 MHz BW) 
− ƒ = 5.725 – 5.875 MHz (3,5 GHz Rx) 
− Pout = +26 dBm 
− Consum < 20 W 
− Dimensions: 295x265x95 mm (outdoor) 

 

Figura D. 4 Antena repetidora 
WiMAX en banda lliure 

 
D. 5. Repetidor TETRA  

 
− Airbus TB3hp 380 
− Tecnologia: TETRA 
− Capacitat: 1 portadora (4 conversacions 

simultànies per port.), ampliable a 2 
− ƒ = 390 – 395 MHz (380 – 385 MHz Rx) 
− Pout ≤ 15W 
− Consum = 1 port. –130 Wrms; 2 port. – 200 Wrms 
− Dimensions: 600x600x800 mm (outdoor) 

 

Figura D. 5 Equip repetidor TETRA 

 
D. 6. Generador eòlic  

− Joliet Cyclone 10 kW  
− Velocitat de mín. del vent = 2,5 m/s. 
− Velocitat màx. del vent = 15 m/s. 
− Potència màxima de sortida = 10 kW 
− Vout(DC) = 240 / 360 V  
− Iout(DC) = 42 / 28 A 
− Alçada = 12 m 
− Aspes/Seccions = 3 
− Diàmetre = 3,5 m 
− Dimensions base = 0,8x0,8 m 
− Tensió de sortida = 240 V cc 
− Soroll = 29,9 dB 

 

Figura D. 6 Aerogenerador Joliet 
Cyclone 10 kW 
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D. 7. Inversor eòlic  

− Windy Boy Protection Box 600 
− Vin(AC) = 3x 0 – 500 V 
− Iin(AC) = 3x 0 – 11,5  A 
− Pin = 2 – 6 kW 

 
− Vout(DC) max = 600 V 
− Pout = 6 kW 
− Eff > 99,95% 

 

Figura D. 7 Windy Boy Protection Box 600 

− Resistència de càrrega 
− VCC =  600 V 
− R (25ºC) = 20 Ω 
− R (ºC) = 42 Ω 
− PDC = 7 kW 

 

 

 

− Windy Boy 6000A 
− Vin (DC) = 600 V 
− Iin (AC) = 26A 
− Pin (DC) max = 6.300 W  

 
− Vout max (AC) = 220 – 240 V 
− Iout max (AC) = 26 A 
− Pn (AC) = 6 kW 
− Eff > 96,1% 

 

Figura D. 8 Inversor Windy Boy 6000A 

 
D. 8. Mòdul fotovoltaic  

− Panasonic Photovoltaic module HIT 
VBHN330SJ47 (monocristal·lí) 

− Pout max = 330 W 
− Pout ≥ 90% Pin 
− Vout (MPP) = 58 V 
− Iout (MPP) = 5,70 A 
− Voc (open circuit) = 69,7 V 
− Isc (short circuit) = 6,07 A 
− Tolerància = 19,7% 
− Dimensions: 1.053 x 1.590 mm 

 
En condicions OCT (Normal Operating 
Cell Temperature: 20ºC, 800 W/m2, 1 
m/s):  

− Pout max = 247,2 W;  
− Vout(MPP) = 54,2 V; Iout(MPP) = 4,58 A;  
− Voc = 65,1 V; Isc = 1,21 A 

 

Figura D. 9 Placa fotovoltaica Panasonic 
HIT 
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D. 9. Inversor fotovoltaic  

− Sunny Boy 5000TL 
− Pin (DC) = 5.250 W 
− Vin(DC) max = 750 V 
− Vin(DC) = 400 V 
− Iin(DC) max (entrada A/B) = 15 A ;  

Iin(DC) max/string (entrada A/B) = 15 A 
 

− Iout max = 22 A 
− Pout(AC) max = 5.000 W 
− Vout(CA) = 220, 230, 240 V  

 
− Eff > 97% 

 

Figura D. 10 Inversor Sunny Boy 
5000 TL 

 
D. 10. Mòdul electrogen  

− SDMO Pacific T6KM 
− Pout(CC) = 5 kVA; Pout(CC) max (peak) =  6 kVA 
− Vout = 380 V / 220 V (monofàsic) 
− Consum = 1,7 l/h 
− Freq. de Treball = 1.500 r.p.m. 
− Motor = L3E SD 1,0 l 
− Dipòsit = 50 l 
− Dimensions: 1,22x0,7x0,92 m 

 

Figura D. 11 Grup electrogen 
SDMO PacificT6KM 

 
D. 11. Dipòsits gasoil d’intempèrie  

− Schütz Tank in Tank 1000 l standard compact 
− Capacitat = 1.000 l 
− Dimensions: 1,14x0,725x1,825 m 

  

Figura D. 12 Dipòsits de gasoil de 
1.000 l 
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D. 12. Regulador  

 
− Sunny Island 6.0H 
− Vout(CA) = 230V 
− Pout(CA) = 4.600 W 
− Pout(CA) 30min / 5 min / 3s = 6  / 6,8 / 11 kW 
− Iout = 20 A; Iout max (peak) = 120 A 

 
− Vin = 230 V 
− Iin(CA) max = 50 A 
− Pin(CA) max  = 11,5 kW 

 
− Vbat = 48 V 
− Ibat max = 110A; Ibat nom = 100 A 
− Bateries = 100 Ah ... 10 kAh 
− Eff max = 95% 
 

 

Figura D. 13 Regulador Sunny 
Island 6.0H 

 
D. 13. Bateries i BatFuse B.03  

 
− Sonnenschein A600 Solar OPzV Gel 720/2V 

(NGS6020720HS0FA) 
− Vn= 2 V 
− Capacitat = 720 Ah @c100 
− Eff ≥ 95% (típic 98%) 

 
− BatFuse B.03 SMA 
− Capacitat = 160 A (x 3 reguladors Sunny Island) 

          

Figura D. 14 Bateria (esquerra) i 
BatFuse B.03 (dreta) 

  

D. 14. Elements auxiliars  

− Enllumenat interior / Exterior / Emergència: P = 50 W 
− Alarmes (intrusisme, vídeo, prevenció d’incendis): P = 80 W 
− Ventilació caseta: P = 140 W 
− Presa de corrent: P = 200 W 
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Annex E. Manual PVsyst 6.39 

E. 1. Definició de la ubicació 

Abans de realitzar qualsevol operació amb el programa PVSyst 6.39, es defineix la ubicació 

concreta on s’instal·laran les plaques fotovoltaiques. Així mateix, s’escull la base de dades 

climàtiques que s’utilitzarà en els posteriors anàlisis (Meteonorm 7.1). 

  

A l’esquerra s’escull sobre mapa la ubicació de l’emplaçament. A la dreta, és possible 
escollir la situació de l’emplaçament amb coordenades i triar la base de dades climàtiques a 

utilitzar 

Figura E. 1 Creació de la ubicació per la instal·lació fotovoltaica 

 

E. 2. Càlcul de la inclinació i l’azimut 

Una vegada escollida la ubicació de la instal·lació fotovoltaica, ja és possible calcular 

l’azimut i la inclinació òptimes dels panells fotovoltaics per cobrir les necessitats 

energètiques del sistema.  

Donat que el sol estarà en tot moment al sud, l’azimut són  0º respecte el sud. Amb relació a 

la inclinació, hi ha tres opcions possibles, la que optimitza el rendiment a l’estiu, a l’hivern o 

a nivell anual. 
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La inclinació òptima per optimitzar la productivitat anual és 40º, amb un global en el pla 

Figura E. 2 Càlcul de l’azimut i de la inclinació anual òptima

 

A nivell de tot l’any la inclinació de 

estacions climàtiques. 

La inclinació òptima per l’estiu són 28º i la de l’hivern són 57º. Amb la inclinació que 
optimitza el global de l’any, respecte les èpoques d’estiu i hivern es presenten unes 

respecte l’òptim de 

Figura E. 3 Anàlisi de la inclinació anual òptima respecte l’estiu i hivern

 

E. 3. Simulació 

La simulació d’un projecte aïllat permetrà obtenir la simulació de les dades climàtiques a 

l’emplaçament. Ara bé, al marge de les dades climàtiques també es pot obtenir una gran 

diversitat de resultats a partir de

rendiment de tots i cadascun dels

precisos dels paràmetres de la instal·lació.
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La inclinació òptima per optimitzar la productivitat anual és 40º, amb un global en el pla 
receptor de 2.106 kWh/m2 

Càlcul de l’azimut i de la inclinació anual òptima 

A nivell de tot l’any la inclinació de 40º és òptima, però no és així per a les diferents 

 

La inclinació òptima per l’estiu són 28º i la de l’hivern són 57º. Amb la inclinació que 
optimitza el global de l’any, respecte les èpoques d’estiu i hivern es presenten unes 

respecte l’òptim de -3,4% i -4,7% respectivament 

Anàlisi de la inclinació anual òptima respecte l’estiu i hivern

La simulació d’un projecte aïllat permetrà obtenir la simulació de les dades climàtiques a 

l’emplaçament. Ara bé, al marge de les dades climàtiques també es pot obtenir una gran 

de les simulacions. De fet, també és possible

els elements de la instal·lació fotovoltaica i obtenir els càlculs 

de la instal·lació. 

. en zona rural amb sumbin. elèctr. per mitjà d'energies alternatives 
Annex E  

 

La inclinació òptima per optimitzar la productivitat anual és 40º, amb un global en el pla 

 

40º és òptima, però no és així per a les diferents 

 

La inclinació òptima per l’estiu són 28º i la de l’hivern són 57º. Amb la inclinació que 
optimitza el global de l’any, respecte les èpoques d’estiu i hivern es presenten unes pèrdues 

Anàlisi de la inclinació anual òptima respecte l’estiu i hivern 

La simulació d’un projecte aïllat permetrà obtenir la simulació de les dades climàtiques a 

l’emplaçament. Ara bé, al marge de les dades climàtiques també es pot obtenir una gran 

és possible simular el 

de la instal·lació fotovoltaica i obtenir els càlculs 
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Figura E. 4 Generació de la simulació per un nou projecte aïllat 

 

No obstant això, en el present projecte, únicament es farà ús de les dades climàtiques 

obtingudes a la simulació. 

 

GlobHor: radiació solar sobre el pla horitzontal; DiffHor: radiació difusa sobre el pla 
horitzontal; T Amb: temperatura; WindVel: velocitat del vent; GlobInc: radiació solar sobre el 
pla inclinat; DiffInc: radiació difusa sobre el pla inclinat; AlbInc: radiació d’albedo sobre el pla 

inclinat 

Taula E. 1 Resultats de simulació del clima i energia incidents 
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Annex F.  Esquema de la instal·lació

Figura F. 1 Esquema instal·lació 

d'energies alternatives 145 

 

Esquema de la instal·lació  


