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Resum del Projecte 

 

En el món d’avui en dia, les tecnologies de la informació cada cop tenen un rol més destacat en la 

societat. En concret, les comunicacions mòbils s’estan convertint en un dels motors econòmics més 

importants dels últims anys donada l’alta incidència que tenen en molts i diversos àmbits. 

A causa de l’alt volum de dades mòbils que a dia d’avui es sol·liciten i l’augment que s’espera 

experimentar d’aquest en els propers anys, la cinquena generació de telefonia (5G) haurà de fer 

front a un dels reptes més grans, amb el que fins ara no s’havia trobat: la falta d’espectre 

radioelèctric on encabir aquesta gran quantitat de serveis. 

En el present projecte, després d’analitzar el problema de la mancança d’espectre amb més detall, 

es veurà com la única solució viable passarà per pujar en freqüència, oferint els serveis mòbils al que 

es coneix com a bandes mil·limètriques (que abasten l’espectre dels 30 GHz als 300 GHz) actualment 

en desús. S’avaluaran els reptes i riscos d’operar en aquesta zona de l’espectre electromagnètic per 

poder passar a proposar el desplegament d’una xarxa 5G mitjançant l’eina professional de 

planificació radioelèctrica ATOLL. 

Un cop creat l’escenari 5G, es duran a terme simulacions per tal d’estudiar el seu rendiment i 

comparar-lo amb el que ofereixen les infraestructures LTE d’avui en dia. Per recrear un entorn 

realista es construirà la xarxa amb totes les característiques que ara mateix s’està debatent incloure 

en el futur estàndard de comunicacions mòbils. 
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Resumen del Proyecto 

 

En el mundo de hoy en día, las tecnologías de la información cada vez tienen un rol más destacado 

en la sociedad. En concreto, las comunicaciones móviles se están convirtiendo en uno de los 

motores económicos más importantes de los últimos años dada la alta incidencia que tienen en 

muchos y diversos ámbitos. 

A causa del alto volumen de datos móviles que a día de hoy se solicitan y el aumento que se espera 

experimentar de éste en los años venideros, la quinta generación de telefonía (5G) deberá hacer 

frente a uno de los retos más grandes, con el que hasta ahora no se había topado: la falta de 

espectro electromagnético donde dar cabida a esta gran demanda de servicios. 

En el presente proyecto, después de analizar el problema del déficit de espectro con más detalle, se 

verá como la única solución viable pasa por subir en frecuencia, ofreciendo los servicios móviles en 

lo que se conoce como bandas milimétricas (que abarcan el espectro comprendido entre los 30 GHz 

y los 300 GHz) actualmente en desuso. Se evaluarán los retos y riesgos de operar en esta zona del 

espectro electromagnético para poder pasar a proponer el despliegue de una red 5G mediante la 

herramienta profesional de planificación radioeléctrica ATOLL. 

Una vez creado el escenario 5G, se llevarán a cabo simulaciones con tal de estudiar su rendimiento y 

compararlo con el que ofrecen las infraestructuras LTE de hoy en día. Para recrear un entorno 

realista se construirá la red con todas las características que ahora mismo se está debatiendo incluir 

en el futuro estándar de comunicaciones móviles. 

 

  



Estudi sobre el desplegament de small-cells en bandes mil·limètriques III 
 

 

   

Abstract 

 

In today’s world, the information technologies are increasing its implications on society. In 

particular, mobile communications are becoming one of the most important economical engines of 

the last years due to its high impact in several different areas. 

The elevated mobile data volumes demanded nowadays and its expected growth in the incoming 

years will lead the fifth mobile generation (5G) to face off one of the most important challenges, 

never present before till now: the lack of electromagnetic spectrum to place this huge amount of 

services demand. 

In the present project, after analyzing the absence of spectrum problem in more detail, it will be 

seen that the only viable solution is to work at higher frequencies, offering mobile services where is 

known as millimeter bands (that span the spectrum between 30 GHz and 300 GHz) currently not 

used. The challenges and risks of working at such great frequencies will be evaluated with the aim of 

propose a 5G network deployment through the professional radioelectric planning tool ATOLL. 

Once the 5G scenario is created, simulations will be carried on to study its performance and 

compare it with today’s LTE networks. In order to recreate a realistic environment, the network will 

be designed with all the features that are nowadays being discussed if they are going to be used in 

the future mobile communications standard. 
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Una petita introspecció i agraïments 
 

Sis anys i mig. Sis anys i mig és el temps que ha passat des de que vaig entrar a l’escola en un 

turmentós setembre de 2009 fins ara, on tinc la oportunitat i el goig d’escriure les meves últimes 

línies com a estudiant d’Enginyeria de Telecomunicacions. Tantes coses han arribat a passar pel camí 

que sembla mentida que n’hagi sortit tant ben parat, després de tot. Encara que ja porto uns mesos 

en el que suposa la meva primera feina com a enginyer, aprenent un munt de coses, un no pot evitar 

deixar-se portar per la melancolia i la nostàlgia d’allò que ara acaba, i que durant tant de temps 

semblava que no ho havia de fer mai. Trobaré a faltar converses com aquesta: 

(Algú Qualsevol, AQ) - Hombre, ¡cuánto tiempo sin verte! ¿Ya has acabado la carrera no? 

(Jo, J)- Qué va... me está costando bastante, la verdad. Ahí voy. 

(AQ) - Bueno y... ¿cuándo acabas? 

(J) - Aún queda, pero no te preocupes que cuando acabe, lo sabrás. Ahora te dejo que 

mañana tengo dos parciales y tres memorias de laboratorio por hacer. 

(AQ) - ¡Vaya! Yo he estado de vacaciones en <inserte aquí su destino favorito> haciendo 

<inserte aquí cualquier otra cosa que no sea estudiar>. Pues nada, a ver si quedamos... ¡o al 

menos que no pase un año desde la última vez que te vea! 

(J) - ... 

(és broma, juro que no trobaré a faltar aquestes converses) 

A les ja de per sí complicacions de la carrera, durant tots aquests anys se li ha afegit un extra de salsa 

en forma de “extinció del pla d’estudis”. El Pla 92 porta extingint-se des de que vaig començar la 

carrera, i no pocs han caigut pel camí: els primers a rebre, els de la fase selectiva. Més tard i durant 

la resta dels estudis, cada quadrimestre alguna assignatura que s’acabava se’n portava uns quants 

alumnes més pel davant (memorable l’últim examen de Processat) i augmentava la llista de caiguts 

en combat. Mirant les llistes d’alumnes adaptats als nous graus quadrimestre a quadrimestre, no 

podies evitar pensar “espero no ser el següent”. La situació no oferia marge d’error i al final tot es 

reduïa a haver de fer moltes assignatures a la vegada i a aprovar-les totes abans de que les 

extingissin, amb presses constants (i sense recuperacions, detall important). 

Al final però i després d’acabar l’examen de Radiocom, vaig tenir la certesa de que havia fet el més 

dur de la carrera (ara fa tot just un any). Aquest últim any que he dedicat a fer les assignatures finals 

i el present projecte, m’ha donat la oportunitat de poder tornar a estudiar com quan era un nen: 

anant a buscar la millor nota, no sofrint per arribar al beneït i perillós 5 per culpa d’estar fent 10 

assignatures a la vegada en un sol quadrimestre. 

Sis anys i mig donen per a moltes coses, i això inclou també fets bons. Al marge dels resultats 

acadèmics positius, també he tingut la sort de comptar amb molta gent al voltant que m’ha recolzat 

en moments crítics i no tant crítics, i és a ells a qui van dedicades les següents paraules d’agraïment. 
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Per començar amb la ronda d’agraïments, ho faré amb aquells professors que, per alguna raó o altre, 

m’han marcat al llarg de la meva vida universitària, ordenats per quadrimestre: José Gómez (Càlcul), 

Beatriz Otero (IO), Xavier Taixés (Càlcul), José María Miguel (TC, DR), Pau Molinàs (LE I), Mónica 

Breitman (EDOS), Carles Alonso (ARiSO I), Miquel Àngel Fiol (PiPE), Joan Sardà (Economia, PFC I), 

Javier Hernando (SiS II), Michaël Sicard (Camps), Montse Nájar (Com II, PS), Alfonso Rojas (Arq. 

Xarxes, LT III), Francisco José Rico (Trans. Dades), Núria Duffo (Microones), Sergio Ruiz (Com. Òpt.), 

Ferran Casadevall (Radiocom, FTMC, COGRAD), Ramón Agustí (Radiocom), Josep Maria Torrents (IE), 

Manuel Vargas (IE) i Mercè Vall-llossera (SisTel), moltes gràcies a tots. 

Arribats a aquest punt, vull agrair especialment l’esforç i la dedicació de la meva directora de 

projecte, Anna Umbert (Emissors, LCM, PFC II), que ja des de que la vaig conèixer a Emissors i 

Receptors al 3B, va deixar el nivell de docència un graó per sobre de l’excel·lència. Que fàcil és 

entendre les coses quan te les expliquen amb gust, fonaments i entusiasme. Gràcies Anna! 

Per quan ens vam conèixer ficant-nos amb el Dani, per quan anàvem a jugar a bàsquet tot i caient un 

diluvi, per la trobada a ca la iaia, per les classes de Camps, pels parts que són com depilar-se, per 

quan anava caminant cap a la sortida de l’estació de tren que no era, per les passejades de nit a 

Lleida i Gallecs tot observant les estrelles, per les constel·lacions que m’inventava, per les partides 

guanyades i perdudes a l’Apalabrados, pels guapos que són raros, per anar caminant descalços per 

Malgrat de Mar, per les hores de biblioteca, pels tatuatges Bic, pels esmorzars, pels berenars 

calculant relacions d’ona estacionària, per les hores d’exclusió mútua i atòmiques, pels bastons de 

cec que anaven molt bé, per les estones al laboratori, per les competicions d’LT III, pels Age Of 

Empires, pels FIFAs, per la bicicletada a Baltimore, pels tocinets ben i mal fets, pels viatjes amb 

cotxe, pels sopars a la Font del Pi, per la caminada a Núria, pels singstars, per les fotos amb Shrek al 

London Bridge, pels constipats de Menorca, per les ampolles d’aigua no comprades i reclamades, 

per les rallades mentals, per Frasier i The Office, pels somriures, per les bronques, per les llàgrimes, 

per les riallades, per tot el que ha sofert per mi, per totes les alegries que m’ha donat i sobretot, per 

tot el que m’ha ensenyat d’aquesta vida... Gràcies Sílvia. 

Com no podia ser d’una altra manera, ara els hi toca el torn als pares. 

Parece que fue ayer el día de la matrícula. Hacía un calor horrible y la gente se apelotonaba en la 

secretaria con el objetivo de tratar de saber cómo había que matricularse o cuando le tocaba su 

turno. Mi mama no paraba de hablar con todo el mundo con tal de enterarse por mí de lo que había 

que hacer ahí aparte de esperar, si por mi hubiese sido me habría quedado mirando la bonita pared 

adoquinada que tenía enfrente. Mi tata, por su parte, se abría camino entre la gente recolectando 

un montón de folletos y revistas que iba pasando al atolondrado de su hermano, vaticinando lo que 

se le venía encima. Sin ir más lejos, el primer día de clase fue el rosario de la aurora: yo estaba por 

los suelos y de paso me llevé tanto a mi padre como a mi madre en el proceso. 

Mucho han sufrido desde ése día con todos mis avatares diarios, pero siempre han dado ejemplo de 

cómo uno debe afrontar las cosas, y vaya si no ha dado sus frutos. Gracias papa por los consejos, por 

las conversaciones ponche en mano, por los momentos viendo ganar las champions al Barça, por los 

comentarios sarcásticos y por todo lo que he aprendido de tu manera de ser y de entender la vida. 

Gracias mama por las lechonas a las 6 de la mañana, por los masajes, por los canelones, por el 

pollo… rebozado, por tus lapsus, por tu entusiasmo en contar todo lo que te pasa y como lo vives, 
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por tu sonrisa, por tu paciencia, por las notitas de ánimos antes de un examen, por tus llantos de 

alegría, por tu tesón y cabezonería al estudiar, por las madrugadas de estudios codo con codo, por 

comprarme la play otra vez y por los premios al sacar buenas notas. En definitiva, gracias por ser la 

mejor mama del planeta y del universo. 

Donades les gràcies, és hora de passar a explicar el contingut del present projecte... ¡Que no tata, 

que es broma, no te enfades! 

Gracias por todas las partidas a la consola, por los caps de niños mafiosos asesinos, por los no-

coreanos, por tus dibujos, por tus serenatas bajo la ducha y fuera de ella, por no escuchar más a 

Justin Bieber, por los bocadillos de nocilla, por tu insistencia para que juguemos, por las peleas a 

mano abierta, por las cosquillas, por poner Grimm en la cocina, por los paseos al dentista, por las 

tardes cantando System Of a Down,…. gracias por no ser una hermana más y demostrar que aún 

siendo friki, realmente eres más friki de lo que pareces. 

Siendo la pequeña de la casa, has demostrado ser la más grande. Gracias tata. 

  

Per últim, m’agradaria donar les gràcies a algú molt especial de la família que sempre va somiar amb 

que tant el seu fill com jo acabéssim la carrera: el meu avi. 

 

Grazas avó, ao final conseguímolo. O apelido Outumuro chegará ata o espazo! 

 

 

 

Diego Outumuro Martín 
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1 Introducció 
 

Les telecomunicacions han passat en pocs anys de ser un concepte pràcticament marginal a estar 

present en tots els estaments de la societat moderna. Tenir una bona infraestructura que permeti 

compartir informació d’una manera ràpida, segura i fiable és clau en el canviant món d’avui en dia 

per tal de no quedar enrere i ser competitiu, tant a nivell d’estat com en el sector empresarial. Les 

comunicacions inal·làmbriques ja fa uns anys que han deixat de ser un simple objecte d’estudi de les 

universitats per esdevenir un sector vital que dia rere dia creix i es consolida més ràpidament, capaç 

de generar grans beneficis econòmics tant pel propi sector com per tots els seus stakeholders: 

informàtica, electrònica, telemàtica, ... 

Gran part de l’èxit en la història recent de les telecomunicacions, a causa de la gran massa d’usuaris 

implicats, recau directament sobre un subsector molt concret: el de les comunicacions mòbils. 

Passejar-se amb un aparell que cap a la butxaca i és capaç de comunicar-se amb pràcticament 

qualsevol part del món formaria part dels somnis més dolços dels enginyers de telecomunicacions (i 

per què no dir-ho, de qualsevol persona) als anys 80. Aquest fet, de la mà amb l’enorme escalament 

que ha sofert l’electrònica en general i de comunicacions en concret, ha creat un còctel explosiu que 

entre altres conseqüències causarà a l’any 2020 que hi hagin més telèfons mòbils que persones al 

món, segons les previsions de Cisco al seu Global Mobile Data Traffic Forecast. 

Arribats a aquest punt, cal remarcar que no només està incrementant-se el nombre d’usuaris en sí: 

també ho fa el volum de dades que sol·liciten a la xarxa. Aquest enorme augment de tràfic 

(exponencial, com més endavant es mostrarà) fa que poc a poc vagi apareixent una pregunta clara: 

és possible continuar donant servei a tota la massa de subscriptors i a la que està per venir? Per tal 

de respondre la qüestió, es partirà des dels fonaments de la teoria de la informació. 

Segons la cota de Shannon, arriba un moment en el que no és viable augmentar la capacitat d'un 

canal sense recórrer a emprar més ample de banda, tal i com es demostrarà en el present projecte. 

Lligat a aquest concepte, també és important tenir en compte a quina freqüència s’emet la 

informació ja que en funció d’aquesta l’enllaç ràdio canvia radicalment (en general, treballar a més 

freqüència implica sofrir més pèrdues per atenuació a l’aire, fent que la qualitat empitjori). Les 

regions més baixes de l’espectre electromagnètic estan adjudicades a un gran i divers nombre de 

serveis com la ràdio FM/AM, la televisió, sistemes de comunicació per trens, policia, bombers, 

enllaços via satèl·lit, ... fet que provoca que sigui impossible ubicar més ample de banda en aquesta 

zona espectral sense interferir amb els sistemes ja implantats. 

Donada la saturació existent per sota dels 3 GHz, aquest projecte té com a objectiu principal 

analitzar la possibilitat de dur a terme les comunicacions mòbils allà on l'espectre està pràcticament 

buit, en la regió que es coneix com a bandes mil·limètriques (rang de 30 a 300 GHz), dins del context 

al que apunta a ser la futura cinquena generació de telefonia (5G). Amb l’ajuda de l’eina professional 

de càlculs radioelèctrics ATOLL s’avaluarà l’impacte de l’augment tant dràstic de les pèrdues de 

propagació, considerant radis de cobertura petits (200-500 metres) en el que es denominen small-

cells. 
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La memòria del projecte consta de quatre parts diferenciades (excloent la introducció), recollint de 

manera lògica tots els estudis que s’han dut a terme a partir de les hipòtesis i teoria inicials. El segon 

capítol descriu el marc referencial del projecte, on s’analitzaran les causes i la motivació al darrere 

de tot el treball realitzat, portant més enllà el que ja s’ha deixat entreveure a la introducció. 

Començant des d’una breu perspectiva històrica de les comunicacions mòbils, s’identificarà la 

necessitat d’emprar més ample de banda per donar resposta al augment de la petició de dades i es 

justificarà la necessitat de pujar en freqüència per tal de poder aconseguir-ho. Es veuran amb detall 

els inconvenients d’operar en aquesta banda i s’entendrà perquè a dia d’avui encara no és possible 

fer-ho. Per últim, es presentarà la regió de Mollet del Vallès-Gallecs, zona d’estudi per dissenyar la 

xarxa, i les raons per les quals s’ha escollit. 

El tercer capítol de la memòria detalla quin és el propòsit i l’abast de les simulacions que es veuran al 

desenvolupament del projecte, així com els objectius principals que persegueix el treball. De manera 

paral·lela, s’explicarà com s’ha procedit per crear les prediccions i s’entendrà com funciona, a alt 

nivell, el programari ATOLL. 

A la quarta part de l’escrit, que narra el cos principal del projecte, es desgranen totes les prediccions 

que s’han elaborat: en primera instància es simularà l’escenari LTE que actualment té Telefónica 

desplegat i se’l posarà a prova en tres bandes freqüències diferents, amb la idea de veure com 

impacten les pèrdues de propagació a freqüències per sota dels 4 GHz. Amb tota aquesta 

informació, s’estarà en disposició d’avaluar com seria el funcionament de la xarxa a una banda 

mil·limètrica, a 38 GHz. 

Un cop comparats els resultats dels sistemes LTE i 5G, es proposarà un escenari a banda mil·limètrica 

optimitzat per tal de poder extreure les conclusions contingudes al cinquè i últim apartat. En aquest 

capítol final, a més, s’exposen les millores o inclusions que podrien incorporar-se al projecte en un 

futur, a mesura que els organismes reguladors vagin definint la nova generació de telefonia. Part 

dels càlculs realitzats al llarg del projecte, així com la totalitat dels estudis fets, podrà consultar-se 

amb més detall dins dels annexos del setè capítol. 

Presentada l’estructura del projecte, es passa ara a narrar la situació de la problemàtica plantejada 

en el que composa el marc referencial de la memòria. Explicant els fonaments teòrics que descriuen 

la necessitat d’utilitzar més ample de banda i la situació de saturació al espectre electromagnètic per 

sota dels 3 GHz, es donaran les solucions que s’han adoptat envers els problemes que van aflorant 

de manera justificada, en el que conforma el primer apartat de la memòria pròpiament dit. 
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2 Marc referencial 
 

“Mobile Is Everything” 

Amb aquest eslògan, quasi de ressons profètics, es promocionava el Mobile World Congress de l’any 

2016. Tot i no deixar de ser un anunci elaborat per un departament de màrqueting amb l’objectiu de 

captar nous clients, si un s’atura un moment i pensa en la contundència de l’afirmació no pot fer res 

més que preguntar-se a sí mateix: és realment el mòbil (i tota la infraestructura que permet que 

funcioni) “tot” en la societat d’avui en dia? 

 

Figura 1: Eslògan del GSMA MWC 2016 

On uns veuen milers de persones alienades teclejant missatges cada cop més inintel·ligibles, uns 

altres veuen una eina extraordinària per satisfer una nova necessitat bàsica: la de “comunicar-se” 

amb tothom, en qualsevol moment i des d’on sigui. Del que no hi ha dubte és que, des de que la 

telefonia va començar a millorar tecnològicament i a ser accessible a una major part de la població, 

la societat ha experimentat un canvi radical, una transformació en la que de fet encara s’hi troba 

immersa en un món on tot és millorat dia rere dia.  

Per fer front al cada vegada més gran volum de serveis i prestacions exigit, la 5G es perfila en 

aquests moments com la successora de les tecnologies mòbils actuals, en el que serà un primer 

intent d’unificar totes les telecomunicacions sota una mateixa xarxa comuna. En aquesta part del 

treball s’intentarà desgranar l’estat actual del món de les telecomunicacions mòbils, així com del 

futur més immediat per tal de comprendre la necessitat de disposar de molt més espectre amb 

l’objectiu de complir les noves fites que s’estan proposant sobre la taula. 

Com sempre a la història de la humanitat, només el temps dirà si els agents de màrqueting del grup 

GSMA tenien raó o no amb el seu “Mobile Is Everything”. De moment i amb les dades que tot seguit 

es presentaran, tot sembla indicar que no van gaire desencaminats. 
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2.1 El món de les comunicacions mòbils: context històric, present i futur 
 

Per comprendre la raó de ser del estudi que aquí es presenta, cal primer repassar els orígens i la 

història de la tecnologia mòbil, analitzar l’estat d’aquesta en el món avui en dia i finalment fer un 

cop d’ull al que està per venir en el futur més immediat. Amb aquesta visió general de l’estat de l’art 

es fonamentaran les bases de tot l’estudi que s’anirà perfilant al llarg del projecte. 

A la dècada dels anys 80, de forma paral·lela tant als EEUU, nord d’Europa i al Japó, apareixen les 

primeres xarxes de telefonia mòbil cel·lular tal qual es coneixen avui en dia, batejades posteriorment 

com a xarxes de “primera generació (1G)”. Oferien un servei totalment analògic (només permetien 

tràfic de veu) emprant la modulació FM a la interfície aire. Si bé la 1G va suposar l’embrió de les 

comunicacions mòbils, no va ser fins l’aparició de la segona generació de telefonia cel·lular (2G, any 

1992) que aquesta nova manera de comunicar-se tingués repercussions mundials, al arribar la 

tecnologia a una gran massa d’usuaris. L’estàndard GSM, el més utilitzat a la 2G, permetia 

beneficiar-se dels avantatges d’emprar tecnologia digital. Des de llavors i fins ara, les successives 

millores de GSM (GPRS, EDGE) i les generacions que l’han anat succeint (3G i l’actual 4G) sempre han 

tingut en ment millorar la capacitat de la xarxa com a condició bàsica, sobretot a partir des de que es 

va oferir per primer cop amb GPRS la possibilitat de connectar els dispositius mòbils a xarxes globals 

com internet. Aquesta evolució de velocitats es pot observar gràficament a la següent imatge: 

 

Figura 2: Evolució del throughput d’usuari al llarg dels anys 
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D’altra banda, a mesura que els sistemes evolucionen, els subscriptors de telefonia estan 

augmentant de manera exponencial des de que GSM va entrar en funcionament. Com es pot veure 

en el següent gràfic [1], la massa de clients de telefonia mòbil ha passat d’un milió (any 1993) a 7 

bilions l’any 2015: 

 

Figura 3: Evolució del nombre d’usuaris de telefonia mòbil al llarg dels anys 

En conseqüència d’aquestes dades, no estranya que el volum de dades hagi augmentat de la manera 

que mostra l’estudi [2] elaborat per Cisco: 

 

Figura 4: Evolució del volum de dades d’usuaris de telefonia mòbil al llarg dels anys 

Tenint en compte que un Exa-byte (EB) són 1018 bytes (l’equivalent a la informació continguda a 250 

milions de DVDs), només en 5 anys s’ha passat de requerir quasi 1 EB a necessitar-ne 11 

(mensualment). Dit d’una altra manera, en 5 anys el volum d’informació sol·licitada a les xarxes de 

comunicacions mòbils ha passat a ser 10 vegades més gran. El mateix estudi conclou que de seguir a 

aquest ritme, a l’any 2020 la necessitat mensual de dades ascendirà fins als 20 EB per mes. És 

important destacar alhora que aquest augment tant acusat (exponencial) no només ve propiciat per 

l’augment d’usuaris per se: a mesura que la tecnologia avança, les noves aplicacions mòbils, així com 

els vídeos allotjats a qualsevol pàgina web, exigeixen cada cop un volum de dades més elevat per tal 

de funcionar (un dels exemples més clars és la diferència d’ample de banda que necessita un vídeo 
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per descarregar-se amb qualitat “estàndard” o “d’alta definició”). Tornant al estudi referenciat en 

[1], de les seves dades es poden extreure conclusions tant contundents com les següents: 

- Només a Espanya, a l’any 2010 hi havia al voltant de 55,5 milions de 

subscripcions a línies mòbils, és a dir, més telèfons que població. 

- A l’any 2014, el nombre de dispositius mòbils connectats va superar la població 

mundial. 

- Tot i que les subscripcions 4G a data de 2014 només representen un 6% de les 

connexions totals, aquestes generen 10 vegades més tràfic que la mitja de les 

connexions 2G i 3G alhora. 

D’aquest últim punt se’n deriva un anàlisi focalitzat en quin tipus d’aplicacions demanen els usuaris i 

quina càrrega suposen per la infraestructura de telecomunicacions. El servei tradicional de veu, per 

exemple, no suposa un cost considerable en ample de banda comparat a la visualització d’un vídeo 

en alta definició per streaming, tal i com es mencionava abans. El següent gràfic [3] il·lustra la 

quantitat d’Exa-bytes per mes que generen diferents serveis, i com van evolucionant al llarg dels 

anys: 

 

Figura 5: Principals fonts de generació de tràfic mòbil al llarg dels anys 

El gràfic posa de manifest com les aplicacions en sí cada cop necessitaran una major quantitat de 

recursos per satisfer les exigències dels subscriptors. Per l’any 2019, més de la meitat de les dades 

consumides seran només de vídeo. 

Amb el panorama actual i el del futur més immediat, la 5G ha de donar resposta a aquest increment 

de volum d’usuaris. No conforme amb això, les organitzacions que estan involucrades definint els 

requisits del que serà la propera generació de telefonia mòbil han fixat, entre altres, l’objectiu 

d’augmentar 1000 vegades la velocitat de la xarxa comparada amb la que hi havia al 2010: la 5G 

(pensada per posar-se en marxa a l’horitzó de l’any 2020) apunta a ser la xarxa de telefonia mòbil 
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més gran i més ràpida que s’hagi creat mai. La pregunta natural que sorgeix arribats en aquest punt 

seria: és possible arribar a aquest objectiu? I en cas de ser-ho, com seria factible dur-lo a terme 

tecnològicament? Aquesta pregunta és la que motiva el següent punt. 

Nota aclaridora: sobre la 5G 

La 5G és, a dia d’avui, un cúmul d’idees del que es creu ha de ser la propera generació de telefonia 

mòbil. En la seva gestació treballen conjuntament universitats, empreses del sector i organismes 

estandarditzadors que, partint dels coneixements i la tecnologia implementada fins a LTE-A, volen 

cimentar les bases del proper estàndard. Com ja s’ha comentat, entre altres fites es vol incrementar 

en un factor 1000 la velocitat respecte a la que hi havia l’any 2010 i donar resposta a la creixent 

exigència de tràfic. A més a més i per citar alguns exemples, s’està estudiant intentar reduir un 90% 

el consum energètic per bit emès, reduir un 20% l’OPEX de les infraestructures mitjançant 

virtualització d’algunes funcions i fer que l’usuari no percebi quan canvia d’una RAN (Radio Access 

Network) a una altra dins del que serà una xarxa molt heterogènia, en la qual conviuran moltes 

tecnologies diferents (GSM, UMTS, LTE, WLANs, ...). Cal destacar que tot això és “Work In Progress” i 

només el temps dirà què tindrà cabuda a la 5G i què no. 

 

2.2 Necessitat de més capacitat: situació actual de l’espectre radioelèctric 
 

Per tal de donar resposta a la pregunta que es plantejava al punt anterior, es durà a terme una 

aproximació clàssica al problema, partint dels fonaments. La fórmula de Shannon, que defineix la 

cota màxima teòrica de la capacitat d’un enllaç de telecomunicacions, es pot escriure com: 

 

             (     )          (  
  

  
  )  

On:  

                     (         )             
 ⁄   

                                (                     )        
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Només mirant l’expressió de la capacitat, es poden proposar quatre alternatives per tal 

d’augmentar-la: 

1) Incloure més d’un camí a l’enllaç, en paral·lel (emprant més antenes tant en transmissió 

com en recepció per crear un sistema amb diversitat, un MIMO [Multiple Input Multiple 

Output]). 

2) Augmentar l’ample de banda de transmissió. 

3) Emetre més potència sense incrementar en excés el nivell de soroll. 

4) Augmentar l’ordre de modulació, utilitzant esquemes més eficients de transmissió. 

La primera opció, tot i ser viable, té un nombre limitat en el màxim de camins paral·lels que poden 

implementar-se físicament. Aquesta limitació no ve donada pel nombre d’antenes en sí, si no de la 

impossibilitat de conèixer amb suficient rapidesa l’estat dels L canals simultanis. Sense aquesta 

informació els efectes de la propagació multicamí sobre cada branca no poden tractar-se, fent que la 

capacitat tendeixi a ser la mateixa que si no hi hagués diversitat. Tot i així, emprant un MIMO de 4x4 

o de 8x8 com els que avui en dia LTE suporta, l’increment de velocitat dista molt de ser 1000 

vegades superior provocant que aquesta primera alternativa no sigui vàlida. 

La tercera opció és viable només sobre el paper: els terminals mòbils venen limitats per la duració de 

les bateries, i el fet d’incrementar la potència d’emissió l’únic que faria és reduir-la més ràpidament 

encara. D’altra banda, emetre més potència també desembocaria en generar més interferències a la 

resta d’usuaris, provocant un efecte en cadena en el qual tots els usuaris emetrien més potència per 

tal d’assegurar la continuïtat del seu enllaç, propiciant així un col·lapse del sistema al incrementar-se 

el soroll total. 

Fer la modulació més eficient emprant esquemes de transmissió més enllà dels 128 QAM (n=7 

bits/Hz) no és viable avui en dia per comunicacions mòbils. Les distorsions de fase introduïdes pel 

canal farien inútil l’intent d’augmentar el factor n, ja que el receptor seria incapaç de demodular el 

senyal amb una BER (Bit Error Rate) acceptable. Cal tenir en ment que quan més bits per Hertz 

s’emeten, més petites són les regions de decisió a l’espai de senyal: una lleugera desviació dels 

símbols originals causada per les inclemències del canal faran decidir incorrectament al receptor 

amb una alta probabilitat, ja que les fronteres de les regions de decisió són molt properes entre sí. 

Descartades tres de les quatre opcions, només queda apostar per augmentar l’ample de banda de 

transmissió. Augmentant arbitràriament el factor B es podria teòricament aconseguir d’una manera 

simple el factor 1000 que es pretén a la futura generació de telefonia (200 kHz de canalització GSM 

passarien a ser un ample de banda de 200 MHz a un sistema 5G, per exemple). El problema que ara 

comença a aparèixer és: on localitzar tot aquest nou espectre necessari? 
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Figura 6: Ocupació de l’espectre radioelèctric dels EEUU 

Per sota dels 3 GHz, on les condicions de propagació són més favorables degut a les poques pèrdues 

d’atenuació, la congestió de serveis és pràcticament total tal i com es pot veure a la imatge anterior 

[4] o, en el cas d’Espanya, al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias [5]. Tenint en compte el 

precedent del “Dividend Digital” de l’Abril de 2015, un procés lent i llarg que al cap i a la fi només va 

alliberar 72 MHz per a la telefonia mòbil, sembla impossible (i de fet ho és) pensar que es puguin 

alliberar 1 o 2 GHz d’espectre per encabir la 5G en aquesta banda. Davant d’aquest problema, l’únic 

que es pot fer és buscar espectre on cap servei estigui transmetent: la solució és pujar en freqüència, 

molt més enllà dels 3 GHz. 

 

2.3 Opció més viable: bandes mil·limètriques. Pros i contres 
 

Si es dóna per suposat que més enllà de 3 GHz les comunicacions mòbils podrien realitzar-se 

tecnològicament parlant, les potencials bandes a utilitzar són les que mostra la següent Figura [6]: 

 

Figura 7: Espectre potencialment utilitzable per comunicacions mòbils més enllà dels 3 GHz 

Aquest gràfic mostra l’espectre que podria utilitzar-se per comunicacions mòbils, després d’excloure 

les bandes on les atenuacions degudes als gasos atmosfèrics farien l’enllaç ràdio impracticable. Hi ha 

relativament molta banda lliure repartida des dels 10 GHz fins als 100 GHz, en la zona que es coneix 
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com a bandes o freqüències mil·limètriques (degut a que la longitud d’ona del senyal és de l’ordre de 

mil·límetres). La pregunta que es plantejava al final del punt anterior queda resposta: sí que hi ha 

“lloc” per encabir la futura 5G (sempre i quan els organismes reguladors assignin l’ús d’aquest 

espectre a tal fi). Estudiat aquest fet, ara cal detallar les dificultats per les quals aquestes freqüències 

no havien estat utilitzades fins ara. S’exposarà cada inconvenient per separat i al final de cada un, 

com s’està valorant fer-li front. 

 

2.3.1 Augment de les pèrdues de propagació 

Molts són els models de propagació que existeixen per caracteritzar un canal ràdio depenent de 

l’orografia del terreny. Si més no i amb la intenció de donar una aproximació senzilla al problema 

que ara s’està tractant, es recorrerà al model de propagació en l’espai lliure. Aquest model es 

formula de la manera que segueix: 

         (
 

    
)
 

 

On:  

                                                    

                                                      

                                               

                                            

                                                             

                                     

                                            

 

De la fórmula se’n pot derivar fàcilment que la potència rebuda pel receptor decreix a raó de   , per 

tant, quant més alta sigui la freqüència portadora més atenuació experimentarà el senyal al llarg de 

l’enllaç. Per tal d’il·lustrar aquest efecte, el següent gràfic mostra com s’incrementen les pèrdues a 

mesura que augmenta la freqüència, fixada una distància. 

 

Nota: es defineixen les pèrdues de propagació com: 

   (
    

 
)
 

⇒   (  )       (
   

 
)       ( ) 
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Figura 8: Influència de la freqüència portadora en les pèrdues de propagació 

Així doncs, pel fet de passar d’1 GHz a 10 GHz el senyal passa a atenuar-se 100 vegades més (20 dB). 

Si tenim en compte que en un enllaç radioelèctric tradicional es poden assumir entre 100 i 150 dB 

d’atenuació, pot pensar-se el mateix anàlisi però aquest cop fixant les pèrdues. Mirant-ho des de 

aquest punt de vista, s’obtenen els radis màxims de cobertura assolibles per determinades 

freqüències d’operació: 

 

Figura 9: Radi màxim de cobertura VS pèrdues de propagació assumibles 

Suposant que en un enllaç a una freqüència tant alta com 60 GHz es poguessin tolerar unes pèrdues 

de 150 dB, s’aconseguiria un radi de cobertura d’uns 13 km, suficient per donar cobertura a zones 

d’extensió mitjana. 

S’acaba de demostrar doncs que, per radis de cel·la més petits als que tradicionalment s’han 

desplegat, és viable utilitzar bandes mil·limètriques per sistemes de comunicacions. Per zones amb 

alta exigència de tràfic però molt localitzat (centres de ciutat per exemple) aquestes bandes no 

presenten problemes insalvables pel que respecta al increment natural d’atenuació pel fet 

d’augmentar la freqüència de treball. Es podria pensar en un desplegament mixt on hi hagin cel·les 

de radis petits per les ciutats i mantenir els enllaços de radiofreqüència tradicionals per cobrir grans 

àrees.  
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2.3.2 Atenuació per gasos atmosfèrics 

L’atenuació que provoquen els gasos presents a l’atmosfera estan estudiats i caracteritzats pel 

següent gràfic provinent de la ITU [7]: 

 

Figura 10: Absorció dels gasos al llarg de l’espectre electromagnètic 

Tal i com s’observa al gràfic, hi han pics d’atenuació molt severs degut a les ressonàncies de l’aigua i 

l’oxigen que farien impracticable l’enllaç en pocs quilòmetres. Per tant, la solució és emetre en 

aquelles bandes on l’efecte dels gasos només suposi afegir unes poques dècimes de dB/km de 

pèrdues. La Figura número 7 ja tenia en compte aquest fet a la hora d’exposar quines són les 

potencials bandes mil·limètriques a utilitzar, així que aquest problema tampoc és definitiu per dur a 

terme les comunicacions en aquesta part tant elevada de l’espectre. 

 

2.3.3 Atenuació per pluja 

Tenint en compte que les longituds d’ona de les freqüències mil·limètriques són, tal i com indica el 

seu nom, de l’ordre de mil·límetres, el front d’ona del senyal veuria una gota de pluja com una 

veritable paret absorbent, provocant un tall sever en l’enllaç. El següent gràfic, també de la ITU, 

mostra l’atenuació que suposa la pluja al llarg de l’espectre, depenent de la seva intensitat [8]: 
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Figura 11: Absorció de la pluja depenent de la seva intensitat 

 

Fent un raonament semblant al que es va dur a terme analitzant l’augment de pèrdues d’atenuació 

pel fet de pujar en freqüència, es pot observar que per radis de cobertura petits la pluja no 

incrementa de manera dramàtica les pèrdues de l’enllaç. Per exemple, a 50 GHz, les pèrdues serien 

només de 0,1 dB/km per una pluja de 0,25 mm/h d’intensitat. S’ha de tenir en compte també que, 

depenent de la zona, la pluja pot presentar-se de manera molt esporàdica al llarg de l’any. Per tant, 

cal concloure que la pluja no evitaria un futurible desplegament de small cells. 

 

2.3.4 Pèrdues degudes al fullatge dels arbres 

De manera similar al que passa amb les gotes de pluja, per un senyal amb una longitud d’ona 

mil·limètrica una fulla d’arbre suposa un mur en el qual el senyal es difracta, perdent gran part de la 

seva energia. L’estudi CCIR Rpt 236-2 del FCC [9] proposa el següent model empíric per analitzar 

l’impacte d’aquest fenomen: 

 

                                                   

On:  

                                   

                                              

  



Estudi sobre el desplegament de small-cells en bandes mil·limètriques 14 
 

 

      

Graficant l’expressió anterior queda el següent: 

 

Figura 12: Pèrdues degudes al fullatge dels arbres VS freqüència 

En aquest cas sí que les pèrdues són inassumibles al pujar en freqüència: per obtenir un radi de 

cobertura d’uns 100 metres a 10 GHz, les pèrdues ascendeixen fins als 50 dB. D’aquest fet cal 

destacar doncs que les bandes mil·limètriques no són adients per territoris rurals amb grans boscos, 

en els quals es continuaran necessitant els enllaços de radiofreqüència per sota dels 3 GHz. A les 

ciutats en canvi, amb pocs arbres aïllats, aquest fenomen serà pràcticament imperceptible pel 

rendiment del sistema. 

 

2.3.5 Pèrdues per difracció i dispersió 

Tot i no haver visió directa entre l’equip transmissor i el receptor (escenari NLOS, Non-Line of Sight), 

el senyal té possibilitats d’arribar al destí mitjançant les reflexions que provoquen els obstacles, tot i 

no arribar pel camí directe. Per a freqüències menors als 3 GHz, les reflexions són especulars ja que 

els obstacles es comporten com miralls en aquest rang de l’espectre (el senyal s’atenua poc al 

rebotar amb l’obstacle). No obstant, degut a les dimensions de la longitud d’ona mil·limètrica, les 

superfícies dels obstacles deixen de veure’s planes per passar a ser rugoses, provocant que part de 

l’energia de l’ona quedi absorbida en ells o es dispersi sense arribar al receptor. 

Aquest escenari, nou fins ara, invalida els models de propagació tradicionals. Es fa necessari doncs 

estudiar noves formulacions matemàtiques que descriguin els nous fenòmens que tenen lloc en 

aquestes freqüències, com les que proposa el professor T.S. Rappaport de la universitat de Nova 

York [10]. El model que ara es presentarà, anomenat “Large Scale Pathloss Model” és el que més 

endavant es farà servir a les simulacions del present projecte, degut a la possibilitat que hi ha 

d’integrar-lo al programa de planificació freqüencial (durant el desenvolupament del projecte es 

detallarà més aquesta afirmació). És un model empíric obtingut a partir de campanyes de mesures 

que s’han dut a terme sobre el terreny (en aquest cas sobre Nova York i Austin, EEUU) en el qual 

s’han formulat les pèrdues amb la mateixa estructura que els models de propagació tradicionals. Si 

el lector té en ment el model d’Okumura-Hata, veurà que la postulació del doctor Rappaport no 

dista gaire d’ella:  
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  (  )            ( )    

On:  

                                    

                                                                          

                                  

                                                                               

 

De les mesures a 28 GHz i a 73 GHz s’han trobat els següents valors per les constants [10]. NLOS 

significa Non Line of Sight (enllaç sense visió directa) i LOS significa Line of Sight (enllaç amb visió 

directa): 

 

Figura 13: Valors empírics dels paràmetres del Large Scale Pathloss Model 

Observant la taula sorprèn que aquests valors no distin gaire dels valors típics dels models de 

propagació més utilitzats actualment. Per citar dos exemples, el factor   associat a les pèrdues val 4 

en el model de terra plana i 3,17 al model d’Okumura-Hata. D’altra banda, els efectes del shadowing 

lognormal (representats per la variància de la variable aleatòria  ,   ), present a tots els sistemes de 

comunicacions mòbils, es continua movent entre 5 dB i 9 dB. Tot i que encara es necessiten més 

campanyes de mesures a orografies més variades, les primeres dades no indiquen que les pèrdues 

per difracció i dispersió hagin de fer inviable l’ús de les bandes mil·limètriques. 

Així doncs, després d’haver examinat els cinc problemes principals que les bandes mil·limètriques 

presenten, es pot arribar a la conclusió de que sí és viable utilitzar-les, sempre que el radi de 

cobertura sigui petit (200-500 metres) en el que es coneixen com small cells. Aquestes cel·les 

donaran alta capacitat en zones amb grans congestions de tràfic (com poden ser a punts clau d’una 

ciutat) però a zones rurals, els radioenllaços tradicionals per sota dels 3 GHz hauran de seguir 

utilitzant-se degut a les altes pèrdues que hi ha a zones boscoses a bandes tant altes. Aquest fet és 

assumible si es té en compte a priori en el moment de dissenyar el desplegament de la xarxa, amb 

una planificació acurada de freqüències. 

Un cop comprovat que sobre el paper les bandes mil·limètriques són factibles per dur a terme un 

desplegament cel·lular, aquest projecte ho concretarà i detallarà en una planificació de freqüències 

mil·limètriques a una zona real (Mollet del Vallès-Gallecs) amb l’eina professional ATOLL, emprada 

entre altres per Vodafone en els seus càlculs radioelèctrics. Abans d’entrar al cos del projecte, el 

següent i últim punt del marc referencial explicarà de forma concisa les característiques de la zona 

d’estudi. 
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2.4 Planificació d’una xarxa de comunicacions mòbils al territori de Mollet 

del Vallès-Gallecs a bandes mil·limètriques 
 

Mollet del Vallès, juntament amb la zona de Gallecs, conformen un municipi de la comarca del Vallès 

Oriental dins de la província de Barcelona. Amb una superfície de 10,8 km2 i 51.735 habitants l’any 

2014, pot considerar-se una ciutat de tamany mitjà. El que fa interessant aquesta regió per fer una 

proposta de planificació freqüencial és la seva diversitat en la orografia: el nucli de Mollet (Figura 14 

[ref 11]) és una ciutat amb molts edificis i alta densitat d’usuaris que contrasta amb la gran extensió 

rural de la zona de Gallecs (Figura 15 [ref. 12]). 

 

 

Figura 14: Vista aèria de Mollet del Vallès 

 

 

Figura 15: Paisatge de Gallecs 

 

Aquest contrast de terrenys permetrà posar a prova el model de Rappaport en dos escenaris 

completament diferents, fent més creïble la seva funcionalitat. 
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3 Objectiu i metodologia 
 

Un cop estudiats els fonaments teòrics necessaris per comprendre la necessitat d’emprar noves 

bandes freqüencials per tal de donar cabuda a la futura 5G, es passa a detallar en què consisteix el 

projecte, quin objectiu principal aspira a complir i com s’ha aconseguit. 

La fita principal del estudi és analitzar la planificació d’una xarxa de telefonia mòbil tradicional 

(partint de la que ja existeix avui en dia desplegada per Telefónica) a bandes mil·limètriques amb 

l’eina professional ATOLL, per tal de posar a prova el Large Scale Pathloss Model en un entorn 

realista a una ciutat comuna com és Mollet del Vallès i proposar un desplegament de small cells en 

aquest escenari. 

La primera part de l’estudi tracta de reproduir la planificació que hi ha actualment desplegada per 

Telefónica a la zona de Mollet-Gallecs. L’objectiu d’aquesta part és doble: d’una banda es vol 

demostrar la bondat de l’eina ATOLL a la hora de fer càlculs radioelèctrics i de l’altra es tracta 

d’analitzar quines prestacions s’estan oferint als subscriptors amb les estacions base actualment en 

funcionament. D’aquesta manera s’estableix un escenari de sortida amb el qual es podran fer 

comparacions una vegada es pugi en freqüència al següent apartat. 

Un cop establertes les condicions inicials del projecte, es procedeix a estudiar el mateix escenari a 

una freqüència de 38 GHz (una de les estudiades pel professor Rappaport en les quals el model de 

propagació que proposa aplicaria) i avaluar l’impacte que té en la xarxa actual, en el que serà la 

segona part de l’estudi experimental. 

Donat que s’espera observar un empitjorament de les pèrdues de propagació (i per tant radis de 

cel·la més petits) pel fet d’augmentar la freqüència, la tercera i última part de l’experiment 

consisteix en proposar un desplegament alternatiu per tal d’avaluar com canviaria la morfologia de 

la xarxa i quan costaria assumir aquests canvis per tal d’obtenir unes prestacions semblants a les que 

ja es tenen avui en dia. Per acabar, es descriuen els detalls més significatius de les simulacions que 

s’han dut a terme i es relacionen en unes conclusions que avaluen els pros i contres d’utilitzar 

bandes mil·limètriques. 

Abans de començar a descriure el cos del projecte, seguidament es fa una breu explicació al que és 

l’eina de simulació amb la que s’han fet tots els estudis i càlculs de propagació: el software ATOLL. 

El programa ATOLL, desenvolupat per l’empresa Forsk, és un simulador professional dels paràmetres 

necessaris en el desplegament d’una xarxa inal·làmbrica, ja sigui de telefonia, WLAN, WiMAX,... Com 

ja s’ha comentat amb anterioritat, entre altres operadores Vodafone la utilitza per tal de dissenyar 

els seus desplegaments cel·lulars. El següent diagrama mostra el flux normal de disseny amb aquesta 

eina [adaptat de la referència 13]: 
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Figura 16: Flux de disseny en un projecte ATOLL 

 

En primer lloc cal adaptar un mapa de la zona a un format que el programa entengui i se li 

emplaçaran els sites desplegats actualment per Telefònica. Definint les característiques de la xarxa 

amb paràmetres fonamentals com els tipus d’usuaris, antenes utilitzades, serveis demanats, etc. es 

duran a terme simulacions que representin de la manera més fidedigna possible el tràfic que es 

genera a la ciutat. Amb les prediccions que l’ATOLL obtingui podran analitzar-se les dades i estudiar 

quin rendiment ofereix la xarxa, així com replanificar aquelles àrees on la cobertura i/o prestacions 

oferts per la configuració actual no compleixin el requisits establerts en un principi. 

Cimentat el context del projecte i concretat el seu objectiu final, el pròxim apartat narra els 

escenaris simulats i totes les conclusions que es poden extreure de les prediccions dutes a terme, en 

el que conforma el cos del estudi. 
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4 Desenvolupament del projecte 
 

El cos del projecte en el qual s’explicaran totes les simulacions que s’han dut a terme per tal 

d’avaluar les prestacions d’un desplegament a la zona de Mollet-Gallecs ha estat desglossat en cinc 

parts. La primera cimenta les bases sobre les quals es treballarà durant tot el projecte: s’introdueix al 

programa el mapa cartogràfic de la zona d’estudi, les antenes que té Telefònica situades actualment 

i els “mapes de tràfic” que modelen usuaris amb els que després es fan les simulacions. La segona 

part avalua el desplegament actual (LTE) en tres bandes diferents (790 MHz, 2110 MHz i 3600 MHz) 

per tal d’estudiar l’impacte de l‘augment de la freqüència sobre la propagació, demostrant alhora la 

bondat de l’eina de simulació. 

En la que suposa la tercera part d’aquest apartat es troba la planificació a la banda mil·limètrica de 

38 GHz on s’espera observar una degradació substancial de la qualitat de senyal degut al augment 

de les pèrdues de propagació, segons el model de Rappaport. Al mateix temps, es detalla com s’ha 

adaptat l’eina de simulació per treballar a 38 GHz amb el Large Scale Pathloss Model, paràmetres 

amb els quals l’ATOLL no està preparat per operar. 

Seguidament, es duran a terme comparacions dels resultats obtinguts entre els desplegaments 4G i 

5G per veure quines diferències i similituds existeixen, per tal d’extreure conclusions. Per últim, es 

proposa un desplegament 5G alternatiu que cobreixi els gaps de cobertura que el desplegament 

inicial presenta. 
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4.1 Preparació de l’escenari en l’entorn ATOLL 
 

4.1.1 Escenari inicial de Mollet del Vallès-Gallecs 
 

La següent imatge mostra el menú principal del programa ATOLL, així com el mapa importat al 

simulador, obtingut del Instituto Geográfico Nacional [14]. La zona delimitada en color vermell és 

l’extensió exacta d’estudi englobada en el que al simulador es coneix com a Computation Zone. 

Gràcies a aquesta zona, els càlculs de les prediccions es restringeixen només a aquesta superfície 

fent que el temps de simulació sigui menor. 

 

Figura 17: Computation Zone de la zona Mollet del Vallès-Gallecs 
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4.1.2 Sites situats sobre el mapa 
 

Com s’ha comentat anteriorment, per tal d’avaluar les condicions i rendiment del desplegament 

actual d’LTE a Mollet del Vallès s’ha utilitzat la distribució d’estacions base de Telefónica. Amb la 

informació de caràcter lliure que proveeix el ministeri d’indústria espanyol [15], s’ha pogut saber 

amb exactitud la posició dels sites de la companyia per tal d’introduir-los al ATOLL: 

 

Figura 18: Sites col·locats a la zona d’estudi 

Els emplaçaments es representen mitjançant tres cons de colors, indicant que cada site presenta 

sectorització 120º com és habitual (per reduir les interferències a la cel·la, hi ha tres antenes a cada 

base). 

 

4.1.3 Mapes i paràmetres de tràfic 

A l’ATOLL es poden dur a terme dos tipus d’anàlisi: sense tràfic o bé considerant la zona amb tràfic. 

El primer tipus considera una xarxa buida en la qual no hi han usuaris: aquests estudis són útils per 

avaluar les condicions de propagació i nivell de senyal que defineixen el radi de cobertura de cada 

base, independents de la petició de serveis. El segon tipus de prediccions consideren un 

funcionament realista del sistema en el qual hi ha diversos usuaris de diferents perfils que demanen 

serveis a la xarxa, emulats mitjançant simulacions de Montecarlo (es generen aleatòriament estats 
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de la xarxa i es promitjen per tal d’avaluar quines velocitats es poden assolir, les interferències 

generades, etc.). La següent taula mostra de manera resumida els diversos anàlisis que l’ATOLL pot 

dur a terme i que s’utilitzaran al llarg del projecte: 

 

Nom 
Dependència de la 

càrrega de tràfic 
Descripció 

Coverage by Transmitter No 
Permet predir l’àrea de cobertura d’un transmissor 

analitzant el millor d’ells a cada píxel del mapa 

Coverage by Signal Level No 
Permet predir la zona de cobertura mitjançant la 

intensitat de senyal del transmissor existent a cada 
píxel del mapa 

Overlapping Zones No 
Permet predir quins píxels (zones) obtindran servei 

de més d’un transmissor 

Effective Signal Analysis [DL/UL] No 
Permet analitzar el nivell de senyal de diferents 

tipus de serveis LTE 

Coverage by C/(I+N) Level [DL/UL] Sí 
Analitza els nivells de potència interferent a la 

xarxa 

Service Area Analysis [DL/UL] Sí 
Calcula els millors serveis portadors ràdio 

disponibles basats en les interferències del sistema 

Effective Service Area Analysis 
[DL+UL] 

Sí 
Permet conèixer on el servei està disponible tant al 

Uplink (enllaç del terminal cap a la base) com al 
Downlink (enllaç de la base cap al terminal) 

Coverage by Throughput Sí 
Calcula les velocitats màximes assolibles tenint en 

compte les interferències de cada cel·la 
 

 

Com s’ha vist, els últims quatre estudis depenen de la càrrega de tràfic a les cel·les, raó per la qual 

ara es procedeix a explicar com es modela la població que la genera. Per tal de centrar l’estudi en 

l’impacte que té augmentar la freqüència de la xarxa, els tipus d’usuari, terminal i servei demanat 

s’han simplificat al màxim. 

 

4.1.3.1 Tipus de terminal 

Els terminals emprats pels usuaris emetran potències compreses entre els -40 i 23 dBm depenent de 

les condicions de propagació, es considerarà que tenen un factor de soroll de 8 dB i que no tindran 

pèrdues: 

 

Figura 19: Definició del terminal a l’ATOLL 
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4.1.3.2 Tipus de serveis 

A cada usuari se li permetrà demanar 2 tipus de servei: de dades i de veu (VoIP). El servei de dades 

demanarà unes velocitats compreses entre els 128 kbps i 1 Mbps com a màxim: 

 

Figura 20: Definició del servei de dades a l’ATOLL 

 

Les trucades VoIP demanaran però molta menys velocitat (12,2 kbps) ja que no necessiten tant 

ample de banda. Donat que aquest servei requereix que el terminal estigui a la orella de l’usuari, es 

modelen les pèrdues del cos humà (de 3 dB) amb el camp “Body loss”: 

 

Figura 21: Definició del servei de veu a l’ATOLL 

 

4.1.3.3 Tipus d’usuari 

Cada usuari demanarà a la xarxa, en mitja, trucades de veu de 4 minuts de durada i descàrregues 

d’un volum de dades de 0,7 a 4,5 MB per internet. La mobilitat de l’usuari és de 3 km/h, suposant 

que tots seran vianants caminant (excepte els que estan a l’autopista AP-7, que tindran una velocitat 

de 120 km/h). 

 

Figura 22: Definició del tipus d’usuaris a l’ATOLL 
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4.1.3.4 Definició de les zones d’usuaris 

Per tal de fer més realista la simulació, es defineixen a l’ATOLL regions conegudes com Environments 

que permeten fixar la densitat de subscriptors per zones. Emprant les dades de població del cens de 

l’ajuntament de Mollet *11] [16] [17] s’han creat tants Environments com barris té la localitat, 

assignant a cadascun la densitat d’habitants que li pertoca. A l’Annex 1 pot consultar-se el 

desglossament dels càlculs de densitats així com les taules del cens per barris. La següent imatge 

mostra un exemple de com s’ha creat un barri i se li ha assignat la densitat corresponent: 

 

Figura 23: Definició del barri de Lourdes a l’ATOLL 

 

Un cop creats tots el Environments, així queda distribuït el mapa d’ATOLL per barris amb cada 

densitat d’usuaris assignada (la part blau marí correspon a la zona rural, mentre que la resta és 

ciutat): 

 

Figura 24: Mapa amb els barris incorporats a l’ATOLL 

 

Un cop preparat l’escenari al simulador, ja s’està en disposició de començar a fer els primers estudis 

de cobertura, tant a bandes de radiofreqüència com mil·limètriques.  
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4.2 Planificació LTE (4G) 

4.2.1 Consideracions inicials 

Abans de començar amb les simulacions de la planificació 4G s’explicaran dos paràmetres crucials en 

la seva definició: el model de propagació i el tipus d’antenes utilitzades. La totalitat dels estudis fets 

es troba a l’annex 2, amb l’objectiu de no estendre massa aquesta part de la memòria. 

4.2.1.1 Model de propagació escollit 

El model de pèrdues que s’ha escollit pel desplegament 4G és l’Standard Propagation Model, ja que 

és un dels que s’utilitza a l’estàndard LTE. De manera sintètica, el model pot ser postulat com [13]: 

                ( )     

On:  

                                    (  ) 

                                                   (  ) 

                                                             (    ) 

                         ( ) 

                                                                   (  ) 

S’ha comprovat experimentalment que l’ATOLL, en canviar la banda d’operació, no varia 

automàticament la constant K1 (paràmetre lligat a la freqüència, quan més alta més gran és). Per 

aquesta raó, s’han introduït manualment els valors següents per cada banda analitzada, basats en 

les dades proporcionades per la mateixa referència [13]: 

Banda Paràmetre K1 
729 MHz 11,7 

2110 MHz 23,8 
3600 MHz 28,8 

 

4.2.1.2 Antenes escollides 

El tipus d’antena és comú per a les tres bandes que s’estudiaran a continuació, només canviant la 

seva freqüència d’operació: 

 

Figura 25: Propietats de l’antena LTE a la banda de 3600 MHz 

El guany és de 18 dB, l’ample de banda a -3dB de 65º i la inclinació elèctrica és de 4º respecte a la 

horitzontal, configuració habitual en una estació base tradicional.  
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4.2.2 Anàlisi de cobertura sense tenir en compte el tràfic de la zona, depenent de la 

freqüència 

4.2.2.1 Banda freqüencial baixa: 729 MHz 
 

 Paràmetres generals: 

  Banda freqüencial: 729 MHz (E-UTRA Band 12) 

  Canalització: 5 MHz (Duplexat FDD) 

  Model de propagació: Standard Propagation Model (K1=11,7) 

  Potència màxima transmesa per la base: 40 dBm 

  Potència mínima per poder demodular el senyal rebut: -110 dBm 

 

4.2.2.1.1 Coverage by Signal Level 
 

 

Figura 26: Coverage by Signal Level (729 MHz) 

A 729 MHz, les pèrdues del senyal per atenuació són molt contingudes. Com es pot veure a la imatge 

esquerra tot el territori té cobertura, exceptuant petites zones al oest i al nord (corresponen a zones 

de més altitud on hi ha turons). Del gràfic situat a la dreta (que mostra la quantitat de superfície on 

els terminals mòbils reben un determinat rang de potències) pot observar-se que en mitja, la 

potència rebuda pels terminals és de -81,81 dBm, molt per sobre del llindar de demodulació (a -110 

dBm). A més a més, en una àrea de 3,458 km2 el senyal és de -75 dBm o més, el que representa un 

32% del territori amb una potència rebuda molt elevada (zones pintades de color vermell i taronja a 

la imatge esquerra).  
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4.2.2.1.2 Point analysis 

Una altra manera d’avaluar les condicions de propagació és mitjançant l’eina “point analysis”, que 

permet observar en punts concrets de la zona d’estudi les característiques de diversos senyals LTE. 

S’estudia ara l’estat del Syncronization Signal (SS) per la banda de 729 MHz. 

4.2.2.1.2.1 Centre de Mollet 
 

 

Figura 27: Point Analysis al Centre de Mollet (729 MHz) 

El símbol  indica el punt que s’està mirant, les fletxes que surten d’ell assenyalen les antenes 

que donarien servei a un usuari en aquesta localització exacta i les barres de colors a la part baixa de 

la imatge mostren les potències que s’obtindrien de cada un dels sectors de les estacions base. Com 

era d’esperar, al centre de la ciutat es veu una alta potència rebuda (el site més proper permetria 

obtenir -65,08 dBm de senyal) i molts sectors ofereixen servei, concretament 13. Ara es procedeix a 

estudiar el mateix però a la part rural de l’escenari. 
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4.2.2.1.2.2 Centre del poble de Gallecs 
 

 

Figura 28: Point Analysis al Centre de Gallecs (729 MHz) 

A diferència del centre de la ciutat, aquí les pèrdues de propagació sí que es perceben més 

severament degut a la llunyania dels sites (la potència rebuda més alta és només de -80 dBm) i del 

nombre més reduït d’antenes que poden oferir servei, en concret només 5 (la meitat que a la ciutat). 

De moment els resultats són coherents amb la intuïció que es tenia en un principi. 

 

4.2.2.2 Banda freqüencial intermitja: 2110 MHz 

 

 Paràmetres generals: 

  Banda freqüencial: 2110 MHz (E-UTRA Band 1) 

  Canalització: 5 MHz (Duplexat FDD) 

  Model de propagació: Standard Propagation Model (K1=23,8) 

  Potencia màxima transmesa per la base: 40 dBm 

  Potència mínima per poder demodular el senyal rebut: -110 dBm 
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Pujant en freqüència, s’esperen obtenir uns resultats pitjors que a 729 MHz segons les lleis de 

propagació. La resta de paràmetres no es varien amb l’objectiu de poder fer una justa comparació 

entre bandes. 

4.2.2.2.1 Coverage by Signal Level 
 

 

Figura 29: Coverage by Signal Level (2110 MHz) 

 

Com es pot observar, les pèrdues de propagació han augmentat notòriament al pujar fins els 2110 

MHz. La potència rebuda pels terminals ha caigut fins a una mitja de -94,85 dBm (13 dB menys que a 

729 MHz) i l’àrea de cobertura s’ha reduït en part sobre la zona rural de Gallecs, mantenint-se a la 

ciutat. La zona de potències rebudes al llindar de funcionament (rang de -100 a -110 dBm, tons blaus 

a la imatge esquerra) representa ara un 42,11% del territori, mentre que la zona on es rep millor 

qualitat de senyal és només un 1,1% (tons vermells del gràfic esquerra). 
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4.2.2.2.2 Point analysis 
 

4.2.2.2.2.1 Centre de Mollet 
 

 

Figura 30: Point Analysis al Centre de Mollet (2110 MHz) 

 

Amb el point analysis es corrobora el que s’ha observat al punt anterior: tot i rebre menys nivell de 

senyal, un mòbil al centre de la ciutat continua rebent servei de bastants sites (11 concretament) 

assegurant la continuïtat de la connexió dins d’ella. 
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4.2.2.2.2.2 Centre del poble de Gallecs 
 

 

Figura 31: Point Analysis al Centre de Gallecs (2110 MHz) 

No obstant, les condicions a la zona més rural sí que s’han endurit dràsticament: el terminal només 

veu tres antenes disponibles, de les quals només una és útil ja que de les altres dos obté nivells de 

senyal per sota del llindar de sensibilitat (-110 dBm) que no sabria processar. 

 

4.2.2.3 Banda freqüencial alta: 3600 MHz 

El tercer estudi es basa en la banda més alta que té l’ATOLL definida per tal de portar a l’extrem al 

model de propagació i de confirmar la tendència dels dos estudis anteriors. 

 

 Paràmetres generals: 

  Banda freqüencial: 3600 MHz (E-UTRA Band 43) 

  Canalització: 5 MHz (Duplexat TDD) 

  Model de propagació: Standard Propagation Model (K1=28,8) 

  Potència màxima transmesa per la base: 40 dBm 

  Potència mínima per poder demodular el senyal rebut: -110 dBm 
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4.2.2.3.1 Coverage by Signal Level 
 

 

Figura 32: Coverage by Signal Level (3600 MHz) 

 

En l’última banda estudiada es confirma la tendència que es veia entre els dos primer escenaris 

analitzats així com la bondat del model de propagació i de l’eina de simulació: la cobertura decau 

amb l’augment de freqüència, així com el nivell de senyal rebut. La cobertura ha caigut fins al 83% 

del territori i la mitja de potència detectada és de -95,18 dBm. Aquest efecte pot veure’s clarament 

il·lustrat en el mapa, ja que ara no hi han tonalitats vermelloses indicant una alta qualitat de 

recepció, ni tan sols prop dels sites. 
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4.2.2.3.2 Point analysis 
 

4.2.2.3.2.1 Centre de Mollet 

 

 

Figura 33: Point Analysis al Centre de Mollet (3600 MHz) 

 

A la ciutat el servei segueix sent continu malgrat la pitjor qualitat del senyal mentre que a la zona de 

Gallecs les condicions de propagació són molt precàries (en la imatge de la pàgina següent pot 

veure’s com només hi ha una antena que pugui oferir servei per sobre del llindar de detecció) a 

causa de les elevades pèrdues d’aquesta banda freqüencial. 
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4.2.2.3.2.2 Centre del poble de Gallecs 
 

 

Figura 34: Point Analysis al Centre de Gallecs (3600 MHz) 

 

Aquests estudis donen una idea del que passarà quan es planifiqui el mateix escenari a 38 GHz, però 

abans d’aquest punt es duran a terme simulacions per tal d’avaluar el rendiment de la xarxa amb 

usuaris fent-ne ús d’ella. 
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4.2.2.4 Comparacions de cobertura entre les tres bandes estudiades 

 

 

Figura 35: Comparativa de cobertura en les tres bandes estudiades 

 

A mode de resum final d’aquesta part de l’estudi, a la imatge es pot observar l’evolució de la 

cobertura i la qualitat de senyal a mesura que la freqüència augmenta, corroborant les hipòtesis 

inicials. La part urbana de la zona conserva en tot cas la disponibilitat del servei (degut en gran part 

per la presència de més estacions base) mentre que la zona rural de Gallecs pateix una reducció 

notòria en la seva cobertura, fins al punt que moltes de les seves zones directament no tenen 

possibilitat de connexió. 

El grup de simulacions que s’acaben d’exposar només tenen en compte quins nivells de senyal 

arriben a cada part de la regió d’estudi. Cal destacar però que rebre senyal no sempre té perquè ser 

sinònim de tenir una bona qualitat de servei, fet pel qual les següents simulacions avaluen la xarxa 

simulant usuaris utilitzant-la, obtenint un anàlisi complet del desenvolupament real de la 

infraestructura desplegada. 

 

4.2.3 Anàlisi de cobertura tenint en compte el tràfic de la zona, depenent de la 

freqüència 
 

En portar a terme les simulacions amb tràfic, es va veure que les prestacions de la xarxa eren massa 

limitades com per ser realistes. La raó d’aquests resultats tant pessimistes era la manca de 

planificació freqüencial. Fins aquest punt s’havia considerat que tots els transmissors treballaven 

amb el mateix radiocanal, provocant així moltes interferències en el funcionament de la xarxa. Per 

arreglar aquest fet, s’ha realitzat una planificació freqüencial on es reparteixen de manera 

Banda 729 MHz Banda 2110 MHz Banda 3600 MHz 
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automàtica tots els canals disponibles entre els usuaris actius, fent que la simulació representi un 

funcionament realista de la xarxa. A continuació, es passen a detallar els estudis fets amb tràfic de 

manera similar a com s’han presentat els que no tenien en compte els usuaris. 

4.2.3.1 Banda freqüencial baixa: 729 MHz 
 

 Paràmetres generals: 

  Banda freqüencial: 729 MHz (E-UTRA Band 12) 

  Canalització: 5 MHz (Duplexat FDD) 

  Mobilitat: vianant (3 km/h) 

  Tipus de terminal: mòbil sense MIMO 

  Servei: navegació web alta velocitat 

 

4.2.3.1.1 Effective Service Area Analysis (DL+UL) 
 

 

Figura 36: Effective Service Area Analysis [DL+UL] (729 MHz) 

 

Com es pot veure a la imatge el servei està present tant a l’Uplink com a Downlink en la gran majoria 

del territori, excepte a les zones més muntanyoses de la part oest del mapa i petits reductes dins la 

ciutat.  
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Coverage by C/(I+N) Level (DL, canal PDSCH) 
 

 

Figura 37: Coverage by CIR Level (729 MHz) 

 

Lligat al estudi anterior, en aquesta simulació es pot observar la CIR (el senyal que hi ha tant per 

sobre el nivell de soroll com de les interferències) al llarg de la zona d’estudi. A les ubicacions on no 

hi havia servei ni a l’enllaç ascendent ni descendent aquí es presenten amb colors verdosos i blaus, 

indicant clarament una relació de senyal a interferent molt compromesa a la zona de la ciutat. A la 

part rural en canvi, la CIR és molt elevada degut al nombre tant reduït d’usuaris que utilitzen la xarxa 

(la densitat d’habitants de Gallecs és molt baixa, fet que provoca que no hi hagin tantes 

interferències). En la direcció d’aquesta idea, les velocitats que es poden arribar a aconseguir seran 

més elevades allà on la CIR és més favorable, tal i com es comprova al estudi de la pàgina següent. 
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4.2.3.1.2 Effective RLC Channel Throughput (DL) 
 

 

Figura 38: Effective RLC Throughput (729 MHz) 

 

4.2.3.2 Banda freqüencial intermitja: 2110 MHz 

 

 Paràmetres generals: 

  Banda freqüencial: 2110 MHz (E-UTRA Band 1) 

  Canalització: 5 MHz (Duplexat FDD) 

  Mobilitat: vianant (3 km/h) 

  Tipo terminal: mòbil sense MIMO 

  Servei: navegació web alta velocitat 
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4.2.3.2.1 Effective Service Area Analysis (DL+UL) 
 

 

Figura 39: Effective Service Area Analysis [DL+UL] (2110 MHz) 

 

Contradictòriament al que la intuïció podia fer pensar en primera instància, la cobertura ha millorat 

al pujar en freqüència: el centre de la ciutat té cobertura completa i Gallecs la manté (perd la part 

més muntanyosa al nord a causa del augment de pèrdues de propagació). Al empitjorar les 

condicions de l’enllaç ràdio per pujar la banda de treball, de retruc s’aconsegueix mitigar l’efecte 

dels senyals interferents, fent que en conjunt les condicions allà on hi ha més densitat d’usuaris 

millorin. Amb aquesta idea en ment, els resultats dels dos estudis següents no sorprenen: 
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4.2.3.2.2 Coverage by C/(I+N) Level (DL, canal PDSCH) 
 

 

Figura 40: Coverage by CIR Level (2110 MHz) 

 

Com es pronosticava, la CIR ha augmentat de manera substancial a Mollet en quedar les 

interferències més atenuades per l’efecte de l’augment de les pèrdues de propagació. A Gallecs en 

canvi la CIR empitjora degut a l’increment de pèrdues del senyal útil, fent que aquest sigui més petit 

envers al soroll. Amb aquest escenari es posa de manifest un fet molt comú en el món de les 

comunicacions mòbils, i és que a les zones amb menys densitats d’usuaris el sistemes venen limitats 

pel soroll de l’enllaç mentre que a les ciutats el límit el marquen els senyals interferents de la resta 

d’usuaris. Així doncs, l’efecte més immediat d’aquest fenomen és l’augment de les velocitats de 

dades a la ciutat mentre que aquestes es redueixen a Gallecs, tal com mostra la predicció recollida a 

la següent pàgina. 
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4.2.3.2.3 Effective RLC Channel Throughput (DL) 
 

 

Figura 41: Effective RLC Throughput (2110 MHz) 

 

4.2.3.3 Banda freqüencial alta: 3600 MHz 

 

 Paràmetres generals: 

  Banda freqüencial: 3600 MHz (E-UTRA Band 43) 

  Canalització: 5 MHz (Duplexat TDD) 

  Mobilitat: vianant (3 km/h) 

  Tipus terminal: mòbil sense MIMO 

  Servei: navegació web alta velocitat 
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4.2.3.3.1 Effective Service Area Analysis (DL+UL) 
 

 

Figura 42: Effective Service Area Analysis [DL+UL] (3600 MHz) 

 

En pujar fins als 3,6 GHz s’accentua encara més la tendència inicial: les condicions de servei 

empitjoren a la zona rural mentre que a la ciutat milloren lleugerament, per la mateixa raó ja 

esmentada: l’impacte de les interferències cada cop es fa menys palès mentre que els efectes del 

soroll es fan cada cop més rellevants. 
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4.2.3.3.2 Coverage by C/(I+N) Level (DL, canal PDSCH) 
 

 

Figura 43: Coverage by CIR Level (3600 MHz) 

 

4.2.3.3.3 Effective RLC Channel Throughput (DL) 
 

 

Figura 44: Effective RLC Throughput (3600 MHz) 
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En la imatge superior de la pàgina anterior es contempla com la CIR es manté a la zona rural i millora 

lleugerament a Mollet. El fet de treballar a una freqüència tant alta provoca que el soroll sigui prou 

elevat com per que als dos territoris les velocitats d’usuari es redueixin dràsticament (veure imatge 

inferior de la pàgina anterior), fent necessari l’ús de més estacions base per pal·liar els seus efectes. 

 

4.2.3.4 Comparacions de cobertura entre les tres bandes estudiades  

Tal i com es va fer pels estudis sense tràfic, es passen ara a comparar els estudis de les tres bandes 

alhora per tal de veure més clarament l’evolució de les prestacions de la xarxa a mesura que 

augmenta la freqüència de treball. 

 

4.2.3.4.1 Effective Service Area Analysis (DL+UL) 

 

 

Figura 45: Comparativa Effective Service Area Analysis 

 

En general, amb la disposició actual d’antenes la cobertura és pràcticament total en tots els 

escenaris. S’observa com en un principi la cobertura comença sent millor a la zona rural de Gallecs 

però al final s’acaba invertint la situació en favor de la ciutat. Les bones condicions de propagació 

que es donen a 729 MHz provoquen que els usuaris generin alts nivells interferents que forcen els 

terminals a emetre més potència en l’intent d’arribar a l’altre extrem de l’enllaç, en un efecte 

dominó en el qual tothom acaba emetent més i més potència fins que el sistema col·lapsa. A la 

banda de 3,6 GHz, passa completament el contrari: les interferències són menors fet que desemboca 

en una millora de les prestacions dins la ciutat, mentre que les grans atenuacions existents 

malmeten el rendiment de la zona rural. 

  

Banda 729 MHz Banda 2110 MHz Banda 3600 MHz 
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4.2.3.4.2 Coverage by C/(I+N) Level (DL, canal PDSCH) 

 

 

Figura 46: Comparativa Coverage by CIR Level 

 

Una implicació directa del que s’acaba d’exposar a la comparativa anterior és l’evolució de la relació 

senyal-interferent (CIR): els tons vermellosos (CIR molt elevada) de la zona de Gallecs a 729 MHz 

s’acaben traslladant de manera clara a Mollet a mesura que la freqüència augmenta. L’atenuació del 

senyal a 3,6 GHz provoca que els enllaços a llarga distància quedin impracticables mentre que a les 

zones on hi han més sites, les prestacions milloren donat que hi ha moltes menys interferències (ja 

que arriben molt atenuades als terminals). 

És cert que quan més elevada és la freqüència de treball menys senyal arriba a l’estació base, però 

això mateix els hi passa a la resta de mòbils. Aquest fet provoca que les interferències que li arribin a 

un subscriptor siguin molt menys notòries, fins al punt de quedar emmascarades per sota del nivell 

de soroll en molts casos. A les zones on més usuaris hi han, més es nota l’efecte de la reducció 

d’interferents (ciutats).  

Banda 2110 MHz Banda 729 MHz Banda 3600 MHz 
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4.2.3.4.3 Effective RLC Channel Throughput (DL) 
 

 

Figura 47: Comparativa Effective RLC Throughput 

Per últim, els efectes de pujar en freqüència incideixen directament sobre les velocitats assolibles 

pels usuaris dins de la xarxa. De 729 MHz a 2,11 GHz es veu clarament una inversió de velocitats de 

la zona rural en favor de la ciutat lligades a l’evolució que ja s’ha analitzat de la CIR. En canvi, a 3,6 

GHz les pèrdues per atenuació són tant elevades que ni la millora de la CIR és capaç de contrarestar 

els seus efectes, provocant que les velocitats baixin fins el rang dels 2 Mbps, lluny dels 20 Mbps que 

s’aconseguien a la banda de 2110 MHz. 

4.2.4 Conclusions 

Algunes conclusions bàsiques que es poden extreure de les simulacions fetes s’enumeren tot seguit: 

- A major freqüència, menor cobertura i menor qualitat de senyal. 

- A major freqüència, els terminals veuen menys sites disponibles. 

- A major freqüència la CIR empitjora a la zona rural i millora a la ciutat per la disminució 

d’interferències. La variació de la CIR afecta directament proporcional a la velocitat de dades. 

- A Gallecs el sistema està limitat per soroll i a Mollet està limitat per les interferències. 

Descrites les simulacions que s’han portat a terme en el desplegament LTE, es procedeix ara a fer el 

salt cap a freqüències mil·limètriques.  

Banda 2110 MHz Banda 729 MHz Banda 3600 MHz 
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4.3 Planificació 5G 

4.3.1 Consideracions inicials 

Tal i com s’ha dut a terme per la planificació LTE, abans de comentar els estudis que s’han realitzat 

es detallaran alguns aspectes que s’han modificat per tal de traslladar l’escenari als 38 GHz. Per 

evitar allargar massa el desenvolupament de la memòria, s’ha fet una selecció dels estudis més 

representatius per il·lustrar el comportament de la xarxa, deixant a l’annex 3 la resta de simulacions 

no incloses aquí per a més informació pel lector. 

Donat que l’ATOLL a dia d’avui no està pensat per treballar a freqüències tant altes (la banda més 

elevada era la de 3,6 GHz) s’han hagut de definir noves antenes, la banda de 38 GHz i el Large Scale 

Pathloss model de manera manual. 

 

4.3.1.1 Model de propagació escollit 

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, el model de pèrdues de Rappaport es formula com: 

  (  )            ( )    

On:  

                                    

                                                                          

                                  

                                                                               

Tenint en compte que el programa no permet definir noves fórmules des de zero, s’ha hagut de 

trobar una alternativa que passés per adaptar algun dels models ja existents a l’ATOLL. Observant el 

Large Scale Pathloss model es va detectar que s’assembla molt al Okumura-Hata (ja que de fet, el 

primer ve derivat del segon). Donant valor “0” a aquelles parts de la equació d’Okumura que no són 

presents al model de Rappaport, s’ha aconseguit doncs introduir el model mil·limètric de manera 

indirecta tal i com es mostra a la següent imatge: 

 

Figura 48: Introducció del model a l’ATOLL 
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Els valors emprats són els que el professor Rappaport va mesurar a la ciutat d’Austin als EEUU que, 

pels seus contrastos entre zona rural i ciutat, s’assemblen molt a la zona d’estudi que s’està 

considerant en aquest projecte. Cal destacar que la variable aleatòria    és de mitja zero, fet pel qual 

no es suma al definir el nou model al ATOLL [18]: 

 

Figura 49: Dades del model Austin, Texas 

 

4.3.1.2 Antenes escollides 

Per tal de fer una justa comparació de resultats amb les simulacions LTE, tant la disposició dels sites 

com el tipus d’antenes es mantindran, adaptades per treballar a 38 GHz amb les dades de la 

referència [18]: 

 

Figura 50: Introducció de la nova banda (esquerra) i antena (dreta) a 38 GHz 

 

Vist com està disposat el nou escenari i adaptat per operar a 38 GHz, es procedeix ara a investigar 

mitjançant prediccions les prestacions que pot oferir la xarxa amb i sense tràfic, de la mateixa 

manera que s’ha seguit anteriorment amb el desplegament LTE.  
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4.3.2 Anàlisi de cobertura sense tenir en compte el tràfic de la zona 
 

 Paràmetres generals: 

  Banda freqüencial: 38 GHz 

  Canalització: 5 MHz (Duplexat FDD) 

  Model de propagació: Large Scale Pathloss Model (α=127.79; β=4.5) 

  Potència màxima transmesa per la base: 40 dBm 

 

4.3.2.1 Coverage by Signal Level 
 

 

Figura 51: Coverage by Signal Level (38 GHz) 

 

Com no podia ser d’una altra manera, la tendència que es va veure als estudis LTE aquí continua 

complint-se tot i que el model de propagació és diferent: a més freqüència, menys cobertura de 

senyal. Ara el territori cobert és tan sols d’un 41,46% i la potència mitja rebuda de -94,42 dBm. Del 

total del territori cobert, més de la meitat de superfície (51,74%) rep potències compreses entre el 

rang dels -110 i 100 dBm, molt a prop del llindar de recepció. Donades les precàries condicions de 

l’enllaç ràdio, els seus efectes són més desfavorables a la zona de Gallecs degut al menor nombre de 

sites disponibles. Amb l’ajuda de la regla d’ATOLL, s’ha mesurat quin radi de cel·la s’aconsegueix a 38 

GHz amb la configuració actual, donant un resultat de pràcticament 500 metres:  
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Figura 52: Nou radi de cobertura a 38 GHz 

 

4.3.2.2 Point analysis 

4.3.2.2.1 Centre de Mollet 
 

 

Figura 53: Point Analysis al Centre de Mollet (38 GHz) 

 

Al centre de la ciutat el servei encara es pot continuar oferint, tot i que de manera molt limitada. En 

el cas concret que s’il·lustra a la imatge, un usuari en aquesta posició obtindria senyal de 5 antenes 

diferents, tot i que només li serien útils 4 d’elles (la que es rep del “Site 4_5” està per sota del llindar 

de recepció).  
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4.3.2.2.2 Centre del poble de Gallecs 
 

 

Figura 54: Point Analysis al Centre de Gallecs (38 GHz) 

A la zona rural de Gallecs però les pèrdues per atenuació són tant elevades que un usuari al centre 

del poble no seria capaç de connectar-se a cap site dels tres que té més propers. 

Com es veu a la imatge, sembla clar que la solució per oferir més cobertura passa necessàriament 

per desplegar més estacions base que contrarestin els efectes de les elevades pèrdues de 

propagació a freqüències mil·limètriques, fet que es contemplarà més endavant un cop s’hagin vist 

tots els anàlisis efectuats. 

 

4.3.3 Anàlisi de cobertura tenint en compte el tràfic de la zona 

De la mateixa manera que es va fer al desplegament LTE, s’ha realitzat una planificació freqüencial 

on es reparteixen de manera automàtica tots els canals disponibles entre els usuaris actius, fent que 

la simulació representi un funcionament realista de la xarxa quan es té en compte el tràfic de la 

zona. 

 Paràmetres generals: 

  Banda freqüencial: 38 GHz 

  Canalització: 5 MHz (Duplexat FDD) 

  Mobilitat: vianant (3 km/h) 

  Tipus terminal: mòbil sense MIMO 

  Servei: navegació web d’alta velocitat 
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4.3.3.1 Effective Service Area Analysis (DL+UL) 
 

 

Figura 55: Effective Service Area Analysis [DL+UL] (38 GHz) 

En la mateixa línia que en l’anàlisi de cobertura, a l’estudi de servei s’observa com l’àrea que ofereix 

connexió als subscriptors és molt limitada, restringida a les immediacions dels sites. De nou, l’únic 

fet que diferencia les prestacions de la zona rural amb la de ciutat, és que la segona té més antenes 

instal·lades. 

4.3.3.2 Coverage by C/(I+N) Level (DL, canal PDSCH) 
 

 

Figura 56: Coverage by CIR Level (38 GHz) 
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Donat que les pèrdues de propagació a 38 GHz són tant acusades, la CIR és molt elevada prop dels 

sites, degut a que pràcticament no es perceben les interferències d’antenes veïnes. Una altra 

conseqüència d’aquesta reducció en el tamany de la cel·la és que no s‘arriba a percebre 

l’empitjorament de les condicions en la zona rural i la millora a la ciutat (com sí passava a 

freqüències d’RF), ja que l’efecte del soroll és massa notori com per poder apreciar aquest efecte 

(tot el sistema és ara limitat per soroll). Tenint en ment aquesta predicció, pot entreveure’s de 

manera immediata com seran les velocitats de dades que podran obtenir-se a la xarxa mil·limètrica: 

 

4.3.3.3 Effective RLC Channel Throughput (DL) 
 

 

Figura 57: Effective RLC Throughput (38 GHz) 

 

En consonància amb les bones condicions de relació senyal-interferent, les velocitats de dades que 

es poden assolir són molt elevades (>25 Mbps) dins dels dos primers terços del radi de cobertura. Els 

efectes de treballar a 38 GHz es noten de nou en el limitat radi de cobertura dictat per les pèrdues 

del enllaç. 

D’aquests estudis, la conclusió més important que es pot extreure és el fet de que una xarxa de 

comunicacions mòbils a freqüències més enllà dels 3 GHz és possible, amb l’inconvenient de que es 

necessiten desplegar moltes més estacions base. Aquesta opció es contemplarà més endavant a 

l’apartat 4.5 “Proposta de desplegament 5G optimitzat”, però abans d’aquest punt es procedeix a 

comparar breument els estudis de la banda 38 GHz amb els que ja s’han vist a la planificació LTE.  
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4.4 Comparacions entre LTE i 5G 

4.4.1 Comparacions de cobertura sense tràfic (Anàlisi Coverage by Signal Level) 
 

 

Figura 58: Comparacions estudi Coverage by Signal Level 

 

Tal i com s'ha anat demostrant al llarg de les prediccions que s'han fet, al augmentar la freqüència 

portadora les pèrdues d'atenuació augmenten i amb elles, el radi de cobertura disminueix en 

conseqüència. Aquest efecte és independent del model de propagació que s'utilitzi, tal com es veu a 

Banda 729 MHz Banda 2110 MHz 

Banda 38 GHz Banda 3600 MHz 
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la imatge. De fet, donat que el terme que depèn de la freqüència és un sumand en ambdós models, 

té sentit el que es reflexa a les prediccions: quan més alta sigui la banda de treball, més gran és 

aquest terme fent que el pathloss sigui més elevat independentment de la distància de l'enllaç ràdio. 

El fet de pujar fins a 38 GHz és especialment devastador a Gallecs, donat el reduït nombre de sites 

disponibles. 

 

4.4.2 Comparacions estudis amb tràfic 
 

4.4.2.1 Effective Service Area Analysis (DL+UL) 
 

 

Figura 59: Comparacions estudi Effective Service Area Analysis [DL+UL]  

Banda 729 MHz Banda 2110 MHz 

Banda 38 GHz Banda 3600 MHz 
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4.4.2.2 Coverage by C/(I+N) Level (DL, canal PDSCH) 

 

 

Figura 60: Comparacions estudi Coverage by CIR 

  

Banda 38 GHz 

Banda 2110 MHz Banda 729 MHz 

Banda 3600 MHz 
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4.4.2.3 Effective RLC Channel Throughput (DL) 

 

 

Figura 61: Comparacions estudi Coverage by Channel Throughput 

 

El fet d'augmentar la freqüència no impacta de manera lineal en els nivells de servei oferts com sí ho 

fa en les pèrdues de propagació. De 729 MHz a 2110 MHz es percep una millora general (cobertura 

UL/DL, velocitats, CIR) a la ciutat donat que el nivell d'interferències s'ha reduït considerablement, 

fet que era el gran limitant a la banda més baixa. En continuar pujant de freqüència però, les 

prestacions comencen a degradar-se degut als baixos nivells de senyal que es reben. Tot i així, dins 

dels limitats radis de cobertura, el servei és excel·lent com pot apreciar-se a les imatges 

(especialment a 38 GHz). A la banda mil·limètrica, els throughputs superen els 25 Mbps ja que no 

existeix interferència intercel·lular a causa de les altes atenuacions que pateixen els senyals 

d'estacions base veïnes. Per tal de millorar el rendiment que ofereix la xarxa 5G, el següent apartat 

de la memòria detalla quines millores s’introdueixen al disseny de la infraestructura per oferir, al 

menys, un nivell de servei equivalent al que avui existeix a les bandes tradicionals.  

Banda 2110 MHz Banda 729 MHz Banda 3600 MHz 

Banda 38 GHz 

Banda 3600 MHz 
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4.5 Proposta de desplegament 5G optimitzat 
 

Donat el bon nivell de prestacions que s’obtenen a la banda de 38 GHz dins dels limitats radis de 

cobertura que ofereixen els sites, l’únic element que manca per crear una xarxa eficient és mitigar 

l’àmplia superfície de territori que no té cobertura. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, la solució 

per augmentar l’àrea de servei passa per desplegar més emplaçaments  

Mitjançant l’eina “Automatic Cell Planning” de l’ATOLL, que entre altres coses permet optimitzar la 

xarxa complint les condicions que fixa l’usuari, s’ha procedit a augmentar la cobertura del 

desplegament fixant com a objectiu cobrir més d’un 90% del territori. El resultat és el que pot 

observar-se a la següent imatge: 

 

Figura 62: Resultat de l’optimització de la xarxa a 38 GHz 

 

És important destacar que s’ha passat de tenir 12 sites a tenir-ne 47 o el que és el mateix: s’ha 

quadruplicat la quantitat d’emplaçaments necessaris per tal d’oferir prestacions semblants a les que 

obtenen les xarxes d’avui en dia. Amb aquest nou desplegament en ment, els següents estudis 

mostren el funcionament de la nova configuració, tant amb tràfic com sense. La cobertura torna a 

ser pràcticament total i, alhora, la qualitat del servei és molt elevada dins els radis de cobertura dels 

sites, degut principalment a la inexistència d’interferències intercel·lulars propiciada pel fet d’haver-

hi tantes pèrdues de propagació.  
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4.5.1 Coverage by Signal Level 
 

 

Figura 63: Coverage by Signal Level (38 GHz, optimitzat) 

 

4.5.2 Effective Service Area Analysis (DL+UL) 
 

 

Figura 64: Effective Service Area Analysis [DL+UL](38 GHz, optimitzat)  
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4.5.3 Coverage by C/(I+N) Level (DL, canal PDSCH) 
 

 

Figura 65: Coverage by CIR Level (38 GHz, optimitzat) 

 

4.5.4 Effective RLC Channel Throughput (DL) 

 

 

Figura 66: Effective RLC Throughput (38 GHz, optimitzat)  
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4.5.5 Conclusions 
 

Un cop s’han avaluat els reptes de treballar a bandes mil·limètriques i vistes les prestacions que es 

poden obtenir pel món de les comunicacions mòbils, tot seguit s’enumeren algunes conclusions i 

consideracions finals que es desprenen del que s’ha vist fins ara al futurible escenari 5G: 

 

- Com era d’esperar pels estudis realitzats a bandes de radiofreqüències a l’apartat 4.2 de la 

memòria, la cobertura ha disminuït dràsticament en pujar de freqüència degut al augment de les 

pèrdues de propagació, en consonància amb l’expressió matemàtica del model de Rappaport. 

- Els radis de cel·la que es poden aconseguir són més petits que a les bandes tradicionals, d’uns 200-

500 metres (small cells). Aquest fet permetrà donar una alta capacitat a zones on se sabrà que hi 

haurà grans peticions de recursos sense la necessitat d’haver d’emetre altes quantitats de potència, 

com passa avui en dia per tal d’assolir radis de cobertura més enllà dels 10 km. 

L’augment constant del nombre d’antenes tant als pobles com a les ciutats ha començat a generar 

dubtes en certs sectors de la població envers a la relació radiació-salut. Tot i no haver a dia d’avui 

evidències científiques que demostrin la nocivitat de les ones electromagnètiques, sí que està 

estudiat que quant més potència rep un teixit biològic, més potencialment cancerígena pot ser la 

radiació a la que s’exposa *19]. Així doncs, tot i que els nivells de senyal emesos pels sites estan 

controlats i molt per sota del que es recomanen com a “segurs pels humans”, desplegar smalls cells 

podria col·lateralment tranquil·litzar la població degut als baixos nivells de potència que caldria 

emetre. 

Per tancar aquest punt, cal destacar que per exemple un microones en funcionament transmet 

molta més potència radiada a qui es trobi a menys de mig metre d’ell (degut al limitat aïllament de la 

porta) que no pas una antena de telefonia, provocant que el primer fet sigui molt més nociu que el 

segon i del qual sembla no se n’és tant conscient. 

- Hem vist que a grosso modo, caldrà emprar un número 4 vegades més gran d’estacions base per 

aconseguir prestacions similars a les xarxes d’avui en dia. Malgrat això, aquesta circumstància no 

implicarà que els costos de creació de les noves infraestructures es multipliquin per 4, ja que al 

treballar amb longituds d’ona molt més petites la circuiteria i les antenes es redueixen en tamany 

considerablement, i amb ell el cost de fabricació i desplegament: 

 

      
  ⁄  

On: 
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Com es pot veure a l’expressió, quant més baixa és la longitud d’ona més petites han de ser les 

dimensions físiques de l’antena (    ), fet que ocorre quan la freqüència ( ) augmenta [      ; 

sent “c” la velocitat de la llum al buit]. 

- El fet de que les estacions base es miniaturitzin, farà que puguin ser fàcilment desplegades on sigui 

(parets d’edificis per exemple) i reparades/substituïdes quan calgui en un temps i cost mínims. 

- D’aquesta última conclusió se’n desprèn que el concepte de “cel·la” com a entitat fixa e 

inamovible, tant arrelat a les comunicacions mòbils des de la seva concepció, desapareixerà com a 

tal ja que més que la distància en sí, el principal inconvenient a salvar serà el bloqueig del senyal. 

- En les futures xarxes 5G es milloraran més encara les prestacions que s’han predit en aquest estudi 

ja que s’inclouran noves tècniques (ara sota estudi) d’accés múltiple i el concepte de MIMOs massius 

(MIMOs amb més de cent antenes però possiblement menys de mil) que faran augmentar les 

velocitats dels enllaços al tenir més directivitat, en un factor teòric de N (sent N el nombre màxim de 

camins en paral·lel). 

- Per últim, també millorarà el throughput degut a que els mòbils veuran menys interferències a 

causa de tenir enllaços tant directius. Això alhora pot ser perjudicial, ja que les interferències, quan 

es produeixin espontàniament, seran molt nocives a causa de l’alta directivitat de les antenes durant 

curts però intermitents intervals de temps. Conceptes com l’accés a la xarxa o el de handover 

(traspàs d’una estació base a una altra quan un terminal es desplaça) també hauran de ser 

redissenyats, ja que els estrets amples de feix de les antenes/arrays no podran trobar els usuaris que 

busquen sense escanejar tot l’espai en tres dimensions abans. 

 

Un cop conclòs l’estudi del desplegament 5G que tanca el nus principal de la memòria, es passen a 

detallar les conclusions generals del treball realitzat així com les línies obertes que queden pendents 

per a properes investigacions, en el que serà l’últim apartat del present projecte. 
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5 Conclusions i línies futures 
 

Ja a la part final de la memòria, aquest apartat resumeix de manera sintètica tota la feina que s’ha 

elaborat al llarg del projecte amb l’objectiu d’acabar de deixar clar el seu abast, els mètodes emprats 

per tal d’assolir les fites plantejades i les conclusions que s’han pogut extreure dels resultats 

obtinguts. 

Com s’ha narrat durant la primera part del treball, les comunicacions mòbils han revolucionat la 

manera d’entendre el món. Cada cop són més les persones que demanen serveis de connexió, amb 

més qualitat, més quantitat i a més velocitat. Per fer front a l’enorme creixement (exponencial) de 

petició de dades, és necessari ampliar la “matèria primera” de les telecomunicacions: emprar més 

ample de banda. Com es comenta al marc referencial, utilitzar ordres de modulació més alts o crear 

MIMOs amb un nombre major d’antenes no seria suficient per donar resposta a les exigències que la 

cinquena generació de telefonia haurà de satisfer. 

Detectada la necessitat i l’única via per suplir-la, s’ha estudiat l’espectre electromagnètic on seria 

possible ubicar més ample de banda destinat a les comunicacions mòbils. Donada la gran congestió 

de serveis existent per sota dels 3 GHz, on des de fa anys estan instaurats diversos serveis de 

radiocomunicació als quals seria difícil “expropiar-los” els seus recursos espectrals, s’ha plantejat la 

possibilitat d’emprar freqüències que mai fins ara s’havien tingut en compte (excepte per aplicacions 

espacials) com són les bandes mil·limètriques. 

Les mm-Waves s’estenen des dels 30 GHz fins als 300 GHz. Donades les elevades pèrdues de 

propagació que s’experimenten a tan altes freqüències, s’han explicat els motius pels quals aquest 

espectre ha estat fins ara en desús. El primer obstacle, tal com s’acaba de comentar, és l’elevat 

pathloss existent. No obstant, aquest fet pot salvar-se si el que es consideren són radis de cel·la 

petits d’uns 200 a 500 m (que contrasten enormement amb els radis tradicionals de l’ordre de 

quilòmetres) en el que es coneixen com small-cells. El segon inconvenient que s’ha analitzat són les 

elevades pèrdues que existeixen a l’enllaç radioelèctric causades per l’absorció de gasos atmosfèrics, 

adversitat fàcilment salvable si s’evita treballar en aquelles finestres freqüencials on aquests 

provoquen més pèrdues. 

El tercer inconvenient que apareix al treballar a tant alta freqüència són les pèrdues que provoquen 

les gotes de pluja. De nou, si els radis de cel·la són petits, aquest inconvenient només restaria unes 

dècimes de dB al marge de fading que es consideri a l’enllaç, que seria més o menys notori depenent 

del clima de la zona on es desplegués aquesta xarxa. De manera similar, les fulles dels arbres també 

afectarien de la mateixa manera a l’enllaç, fins al punt de deixar-lo impracticable en zones amb altes 

densitats d’arbres com boscos o zones muntanyoses. A les ciutats però, aquest problema es 

inexistent i a les zones rurals podran continuar utilitzant-se els enllaços tradicionals de 

radiofreqüència, raó per la qual aquest inconvenient no és un obstacle insalvable per treballar per 

sobre dels 30 GHz. 

L’últim problema analitzat està directament relacionat amb el canvi que experimenten fenòmens 

com la difracció i dispersió de les ones al topar amb obstacles. A bandes per sota dels 3 GHz aquests 

obstacles (edificis, el terra, etc.) són vistos com autèntics miralls per l’ona incident (causant molt 
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poques pèrdues d’energia al xocar) donat que la longitud d’ona és suficientment gran, tot el contrari 

del que passa a les mmWaves. Per estudiar aquest fenomen, models alternatius NLOS de propagació 

han d’estudiar-se per tal de trobar expressions que descriguin aquest nou comportament. En el cas 

d’aquest projecte, el model escollit és el del professor Rappaport ja que ha estat corroborat amb 

mesures en dos entorns ben diferenciats: l’urbanisme que ofereix la ciutat de Nova York i la ruralitat 

d’Austin, a l’estat desèrtic de Texas. 

Un cop s’han posat a escena tots els potencials problemes que han impedit durant anys la utilització 

de les bandes mil·limètriques i s’ha motivat l’interès en el seu ús, als apartats següents de la 

memòria s’ha desgranat l’objectiu real del present projecte: esbrinar com seria una xarxa de 

telefonia mòbil a 38 GHz, emprant el Large Scale Pathloss Model com a model de propagació. 

L’objectiu d’aquest estudi és triple: es vol comprovar si una xarxa mm-Wave seria possible amb un 

desplegament semblant al que es fa avui en dia, comprovar la bondat del model postulat per 

Rappaport en un entorn real i per últim aprendre a utilitzar una eina professional de càlculs 

radioelèctrics com és l’ATOLL. 

Explicades breument quatre pinzellades de com funciona l’ATOLL i de la idoneïtat de la zona de 

treball escollida (l’interessant contrast entre la ciutat de Mollet del Vallès i la zona rural de Gallecs) 

s’ha entrat al detall de totes les simulacions que s’han dut a terme per tal de primer entendre com 

funciona l’eina de planificació i analitzar quines prestacions ofereix la xarxa actualment desplegada 

per Telefónica a la zona, amb la fita final de poder comparar-les amb el que podria oferir un 

hipotètic desplegament a 38 GHz. 

Conclosos tots els estudis, s’ha comprovat clarament com el sistema LTE està limitat per 

interferències a la ciutat mentre que a la zona rural és el soroll el factor més determinant en el 

rendiment de la xarxa. Al pujar en freqüència però, ha estat el soroll qui ha limitat tant la cobertura 

com les prestacions que podien oferir-se als subscriptors (a Gallecs i a Mollet per igual). Les altes 

pèrdues de propagació provoquen una situació en la qual la zona coberta és molt limitada però el 

servei dins d’ella és de gran qualitat, degut al baix nivell d’interferències existent entre cel·les veïnes. 

Així doncs, en l’última part del desenvolupament de la memòria s’ha ampliat el nombre de sites per 

tal d’obtenir una cobertura comparable a la que avui en dia es té a bandes de radiofreqüència. S’ha 

vist que el nombre d’emplaçaments s’ha quadruplicat, fet que no implicarà una augment de cost 4 

vegades més gran respecte a un desplegament LTE actual. Degut a que la tecnologia podrà escalar-se 

fins al nivell que dicta la petita longitud d’ona de treball, serà possible tenir sites de tamany molt 

més reduït, desplegables per exemple en façanes d’edificis. 

Amb la conclusió de la part experimental, s’ha pogut comprovar que la xarxa desplegada a Mollet-

Gallecs amb el model proposat per Rappaport no només és factible, també és capaç d’oferir uns 

nivells de qualitat més que suficients per complir amb els requeriments de la futura 5G. 

Tenint en compte que els estàndards per a la nova generació de telefonia encara estan sota estudi, 

seria interessant emprar les bases que aquí s’han exposat com a banc de proves per avaluar totes 

aquelles millores que ara mateix s’estan considerant i que faran millorar més encara les prestacions 

que s’han obtingut. Quan l’eina ATOLL ho permeti, seria interessant poder analitzar en tres 
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dimensions la propagació del senyal per veure en detall com afecta la difracció i la dispersió al 

rebotar en un obstacle. 

Altres elements a introduir a mesura que vagin definint els organismes d’estandarització serien 

noves modalitats d’accés múltiple, MIMOs massius, noves codificacions de senyal i conceptes com el 

In-band Full Duplex (poder utilitzar el mateix ample de banda per enviar i rebre les dades alhora 

sense necessitat d’utilitzar duplexor) o la tècnica Faster Than Nyquist (mostrejar el senyal més enllà 

de la cota de Nyquist per guanyar en velocitat de processat a costa d’introduir interferència 

intersimbòlica). La qüestió passarà per identificar les noves tendències i anar-les incorporant al 

model que s’ha presentat en aquest projecte a mesura que al mateix temps, l’ATOLL vagi sent 

actualitzat amb més opcions. 

Sigui el que sigui que depari el futur, hi ha una realitat que està clara: els enginyers de 

telecomunicació seran uns dels majors responsables en dur a terme els canvis que facin evolucionar 

la societat actual cap a una societat de la informació, en un món on tot estarà cada cop més 

connectat donant així forma a les noves generacions que estan per venir. 
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7 Annexos 
 

7.1 Annex 1: Creació dels Environments a l’ATOLL 
 

Aquest annex pretén desglossar els càlculs realitzats per tal de conèixer la densitat dels diversos 

barris de Mollet, a través de les dades de població proporcionades pel seu Ajuntament. Amb 

aquestes densitats, s’han elaborat els mapes de tràfic introduïts a l’ATOLL per tal de dur a terme les 

prediccions amb tràfic de la manera més fidedigne possible. 

Número d’habitants de Mollet del Vallès i Gallecs: 51.735 

Densitat de població: 4.802 hab/km2 

Superfície del municipi: 10,834 km2 

Superfície de cada barri: 

Barri/Zona Superfície (km2) 

Lourdes 0,063 

Can Borrell 0,569 

La Plana Lledó 0,336 

Santa Rosa 0,430 

Can Pantiquet 0,369 

La Riera Seca 0,412 

La Casilla 0,052 

Col·legis Nous 0,348 

El Centre 0,240 

El Calderí 0,441 

Estació del Nord 0,196 

Estació de França 0,284 

Àrea de Tir Olímpic 0,512 

Polígon Industrial de Can Prat 1,117 

Polígon Industrial de la Farinera 0,206 

Gallecs 4,451 
 

Població per barris: 
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Amb les dos taules anteriors, s’ha pogut calcular la densitat de població per barris: 

 

Barri/Zona Densitat (habitants/km2) 

Lourdes 900/0,063 = 14,286 

Can Borrell 6356/0,569 = 11170,475 

La Plana Lledó 6975/0,336 = 20758,929 

Santa Rosa 1993/0,430 = 4635,884 

Can Pantiquet 6244/0,369 = 16921,409 

La Riera Seca 2415/0,412 = 5861,650 

La Casilla 27/0,052 = 519,231 

Col·legis Nous 8191/0,348 = 23537,356 

El Centre 5608/0,240 = 23366,667 

El Calderí 2003/0,441 = 4541,950 

Estació del Nord 4924/0,196 = 25122,449 

Estació de França 5947/0,284 = 20940,141 

Àrea de Tir Olímpic 19/0,512 = 37,109 

Polígon Industrial de Can Prat 9/1,117 = 8,057 

Polígon Industrial de la Farinera 0/0,206 = 0 

Gallecs 124/4,451 = 27,859 

Autopista AP-7 (hora punta amb trànsit dens) 38 (calculat aproximadament tenint en compte 
l’amplada dels carrils i la longitud del tram) 

 

A la pàgina següent pot consultar-se el mapa de la ciutat amb els barris delimitats. Amb aquesta 

informació, s’han pogut introduir les mateixes zones a l’ATOLL i assignar-els-hi la densitat de 

població corresponent amb la seva àrea pertinent. Preparats els environments, les simulacions de 

Montecarlo ja tenen tots els inputs necessaris per tal de simular diferents estats de la xarxa i fer-ne 

la mitjana per presentar-los a l’usuari en forma de mapes de cobertura/qualitat de senyal. 
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Figura 67: Mapa de barris de la zona d’estudi 
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7.2 Annex 2: Ampliació d’estudis 4G 
 

Aquest annex està pensat per donar informació extra al lector envers a les simulacions LTE que es 

van dur a terme al llarg del projecte. Són estudis que mostren el que ja s’ha vist al cos de la memòria 

però des d’un enfocament diferent, molt més concret. La següent taula ofereix una relació de tipus 

de predicció, així com la seva explicació: 

Nom 
Dependència de la 

càrrega de tràfic 
Descripció 

Coverage by Transmitter No 
Permet predir l’àrea de cobertura d’un transmissor 

analitzant el millor d’ells a cada píxel del mapa 

Overlapping Zones No 
Permet predir quins píxels (zones) obtindran servei 

de més d’un transmissor 

Service Area Analysis (DL 
Modulation) 

Sí 

Permet analitzar el tipus de modulació que un 
usuari podrà emprar depenen de la qualitat de 

senyal de la que disposi (quan més alta sigui 
aquesta, més elevat podrà ser l’ordre de 

modulació) 
 

7.2.1 Anàlisi de cobertura sense tenir en compte el tràfic de la zona, depenent de la 

freqüència 

 

7.2.1.1 Banda freqüencial baixa: 729 MHz 

7.2.1.1.1 Coverage by Transmitter 
 

 

Figura 68: Coverage by Transmitter (729 MHz)  
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7.2.1.1.2 Overlapping Zones 
 

 

Figura 69: Overlapping Zones (729 MHz) 

 

7.2.1.2 Banda freqüencial intermitja: 2110 MHz 
 

7.2.1.2.1 Coverage by Transmitter 
 

 

Figura 70: Coverage by Transmitter (2110 MHz)  
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7.2.1.2.2 Overlapping Zones 
 

 

Figura 71: Overlapping Zones (2110 MHz) 

 

7.2.1.3 Banda freqüencial alta: 3600 MHz 
 

7.2.1.3.1 Coverage by Transmitter 
 

 

Figura 72: Coverage by Transmitter (3600 MHz)  
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7.2.1.3.2 Overlapping Zones 
 

 

Figura 73: Overlapping Zones (3600 MHz) 

 

7.2.2 Anàlisi de cobertura tenint en compte el tràfic de la zona, depenent de la 

freqüència 
 

7.2.2.1 Banda freqüencial baixa: 729 MHz 
 

7.2.2.1.1 Service Area Analysis (DL Modulation) 
 

 

Figura 74: Service Area Analysis DL Modulation (790 MHz)  
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7.2.2.2 Banda freqüencial intermitja: 2110 MHz 
 

7.2.2.2.1 Service Area Analysis (DL Modulation) 
 

 

Figura 75: Service Area Analysis DL Modulation (2110 MHz) 

 

7.2.2.3 Banda freqüencial alta: 3600 MHz 
 

7.2.2.3.1 Service Area Analysis (DL Modulation) 
 

 

Figura 76: Service Area Analysis DL Modulation (3600 MHz)  
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7.3 Annex 3: Ampliació d’estudis 5G 
 

Aquest annex està pensat per donar informació extra al lector envers a les simulacions 5G que es 

van dur a terme al llarg del projecte, de la mateixa manera que l’annex 2. Són estudis que mostren el 

que ja s’ha vist al cos de la memòria però des d’un enfocament diferent, molt més concret. La 

següent taula ofereix una relació de tipus de predicció, així com la seva explicació: 

Nom 
Dependència de la 

càrrega de tràfic 
Descripció 

Coverage by Transmitter No 
Permet predir l’àrea de cobertura d’un transmissor 

analitzant el millor d’ells a cada píxel del mapa 

Overlapping Zones No 
Permet predir quins píxels (zones) obtindran servei 

de més d’un transmissor 

Service Area Analysis (DL 
Modulation) 

Sí 

Permet analitzar el tipus de modulació que un 
usuari podrà emprar depenen de la qualitat de 

senyal de la que disposi (quan més alta sigui 
aquesta, més elevat podrà ser l’ordre de 

modulació) 
 

7.3.1 Anàlisi de cobertura sense tenir en compte el tràfic de la zona 
 

7.3.1.1 Coverage by Transmitter 

 

 

Figura 77: Coverage by Transmitter (38 GHz)  
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7.3.1.2 Overlapping Zones 
 

 

Figura 78: Overlapping Zones (38 GHz) 

 

7.3.2 Anàlisi de cobertura tenint en compte el tràfic de la zona 
 

7.3.2.1 Service Area Analysis (DL Modulation) 
 

 

Figura 79: Service Area Analysis DL Modulation (38 GHz) 
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