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Resum 

Hi ha zones que resulten conflictives a l’hora de planificar la seva recepció de la TDT, com és el 

cas de la comarca del Berguedà, una zona amb moltes muntanyes. 

Aquest projecte consisteix en analitzar els paràmetres de configuració dels transmissors de zones 

amb aquestes característiques, per tal de trobar de quina manera es pot facilitar la recepció de 

televisió, així com millorar la seva cobertura. 

Mitjançant l’ús de l’eina professional de planificació ràdio ATOLL de l’empresa Forsk, s’han 

realitzat diversos estudis amb els que s’han analitzat els diferents paràmetres de la TDT, per 

poder així saber com millorar la cobertura de televisió del Berguedà i extreure conclusions que 

serveixin als enginyers per configurar altres zones. 
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Resumen 

Hay zonas que resultan conflictivas a la hora de planificar su recepción de la TDT, como es el 

caso de la comarca del Berguedà, una zona muy montañosa. 

Este proyecto consiste al analizar los parámetros de configuración de los transmisores de zonas 

con estas características, para encontrar de qué manera se puede facilitar la recepción de 

televisión, así como mejorar su cobertura. 

Mediante el uso de la herramienta profesional de planificación radio ATOLL de la empresa Forsk, 

se han realizado varios estudios con los que se han analizado los diferentes parámetros de la 

TDT, para poder así saber cómo mejorar la cobertura de televisión del Berguedà y extraer 

conclusiones que sirvan a los ingenieros para configurar otras zonas.  
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Abstract 

There are conflict zones where the planning of the DTT reception is like the case of the Berquedà, 

that has an upland area. 

This project consists on analysing the configuration parameters of the transmitters of the zones 

with these characteristics, in order to find the way to easily receive television signal, and improving 

its coverage. 

Using the professional wireless network software ATOLL from the company Forsk, different 

studies have been taken, where the diverse DTT parameters have been analysed. This way we 

will know how to improve the TV coverage of the Berguedà area and reach to conclusions that 

engineers can use for optimization of other zones. 
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1. Introducció 

El territori Espanyol té una topografia molt desigual que dificulta la recepció de televisió en 

algunes zones, les zones de muntanya són de les més conflictives. 

S’ha decidit estudiar una d’aquestes zones conflictives, com és el cas de la comarca del 

Berguedà. Està situada a l'interior de Catalunya i està formada tant pels relleus enlairats del 

Prepirineu i del Pirineu, com pels relleus planers del nord de la Depressió Central, pel que és un 

bon exemple per estudiar la problemàtica i les seves possibles solucions. 

En concret aquest projecte s’ha analitzat els impactes dels diferents paràmetres dels transmissors 

de TDT sobre la cobertura en la comarca del Berguedà. 

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

de l’empresa Forsk. 

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

s’han explicat els objectius i s’ha detallat el cronograma de les tasques realitzades durant el 

projecte. 

El segon capítol explica quin és el context on es situa aquest projecte. En primer lloc, s’explica la 

situació territorial del Berguedà. En segon lloc, s’explica en què es basa la TDT. 

El tercer capítol descriu quina ha sigut la metodologia utilitzada per realitzar l’estudi. Primerament, 

s’ha descrit com introduir les dades referents a les antenes, transmissors, emplaçaments i 

l’assignació de canals a l’eina de planificació ràdio ATOLL. 

El quart capítol conté els resultats obtinguts a partir de l’estudi realitzat amb l’eina ATOLL. 

El cinquè capítol explica el tipus d’impacte que causen els camps electromagnètics de la televisió 

en el medi ambient. 

Finalment, el sisè capítol conté conclusions del projecte i una reflexió sobre línies futures. 
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1.1. Objectius 

L’objectiu general d’aquest projecte és estudiar la configuració dels principals paràmetres dels 

transmissors de TDT, analitzant el seu impacte en la cobertura obtinguda. 

Els objectius concrets del projecte són: 

 Escollir una zona amb orografia difícil de cobrir: el Berguedà. 

 Recerca d’informació sobre la TDT a la comarca del Berguedà. 

 Ús de l’última versió de l’eina ATOLL per calcular les cobertures de televisió en un entorn 

realista.  

 Anàlisis dels diferents paràmetres que afecten a les cobertures. 

 Estudi per millorar les cobertures a zones de muntanya amb dificultats. 

 Extreure conclusions que serveixin als enginyers per configurar altres zones. 
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1.2. Cronograma 

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

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

 

Figura 1. Cronograma de tasques realitzades durant el projecte 



 

 
 

2. Marc referencial: 

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

la situació territorial del Berguedà. En segon lloc, s’explica en què es basa la TDT. 

2.1. Berguedà 

 

Figura 2. Localització Berguedà 

És la comarca més al nord de la província de Barcelona, tot i que un del seus municipis, el de 

Gósol, pertany a la província de Lleida. El Berguedà està format per un total de 31 municipis 

alguns dels quals, fan frontera tant amb la província de Lleida com amb la de Girona.  

 

Figura 3. Municipis Berguedà 

El límit septentrional, en ple Pirineu, és una autèntica barrera muntanyosa, orientada d'oest a est, 

amb cims i carenes per sobre dels 2.000 metres, els quals separen el Berguedà de la Cerdanya; 

hi trobem les serres de Cadí i Moixeró, el Puig d'Alp i el Puigllançada. Al sud d'aquestes serres els 
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rius hi han obert diverses valls: la del Llobregat fins a la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug, la del 

riu de Bagà, el Bastareny i la del riu Saldes. A l'est hi ha les serres de Catllaràs i Rasos de Tubau. 

A l'oest les serres són més elevades: Serra del Verd, Ensija, Rasos de Peguera i l'emblemàtica 

muntanya del Pedraforca. 

La meitat meridional, està situada al nord de la depressió central de Catalunya. Hi ha municipis 

que es troben a l'inici del Prepirineu, com Berga, Avià, L'Espunyola, Capolat i La Quar i altres que 

es troben plenament a les planes de la depressió central, com Gironella, Puig-reig, Olvan, Sagàs, 

Casserres, Viver i Serrateix, Montclar, Montmajor i Santa Maria de Merlès.  

 

2.2. TDT 

Per realitzar aquest estudi és fonamental conèixer en què consisteix la tecnologia emprada per a 

la transmissió de televisió.  

La Televisió Digital Terrestre (TDT) és el resultat de la utilització de senyals digitals per l’emissió i 

recepció de serveis de televisió. La digitalització del senyal de televisió, va comportar un 

increment de canals ja que la TDT permet emetre 4 o més canals digitals per cada canal analògic, 

fent un ús més eficient de l’espectre. D’altra banda, també va millorar la qualitat de la imatge i del 

so. Degut a tots aquests avantatges, el 3 d’Abril de 2010 es va produir l’apagada de la televisió 

analògica. 

L’estàndard utilitzat a Espanya per a la transmissió de TDT és el DVB-T (Digital Video 

Broadcasting-Terrestial) que utilitza la modulació COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), la qual ofereix un senyal robust així com també proporciona protecció contra els 

ressons produïts pels múltiples camins que pren el senyal en la seva propagació, permetent 

reutilitzar les mateixes freqüències en antenes veïnes. 

El rang de freqüències destinat a la Televisió Digital Terrestre està comprès des dels 470MHz als 

790MHz. Tot i que això és bastant recent, ja que fins al 31 de Març del 2015 estava comprès dels 

470MHz als 862MHz, però es va decidir alliberar dels 790MHz als 862MHz per altres usos. Això 

es coneix com a Dividend Digital i va consistir en alliberar aquest rang de freqüències per 

destinar-ho a la tecnologia LTE. A part de quedar reduït l’espectre reservat de la TDT, va implicar 

la reordenació de les freqüències a les quals s’emeten els canals de televisió. Tenint en compte 

que la canalització a la TDT és de 8MHz, s’ha passat de tenir 49 canals (21-69) a tenir-ne 40 (21-

60).  

 

Figura 4. Espectre després del Dividend Digital 
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Els canals de televisió estan organitzats mitjançant múltiples digitals de televisió. Un múltiple 

digital és un senyal format per varis canals de televisió i els serveis de comunicació associats. 

Abans del Dividend Digital, hi havien 11 múltiples digitals i actualment n’hi han 8. A la Figura 5 es 

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

eliminat els canals SFN67, SFN68, SFN69 anomenats Single Frequency Network (xarxa de 

freqüència única que emetia canals privats estatals). 

 

Figura 5. Distribució de Múltiples a España abans i després del Dividend Digital 

Els múltiples es divideixen en 3 tipus: 

 RGE (Red Global Estatal): Hi ha dos xarxes (RGE1, RGE2), que emeten canals de 

televisió públics de l’àmbit estatal. 

 MPE (Múltiple Privat Estatal): Hi ha cinc xarxes (MPE1, MPE2, MPE3, MPE4, MPE5), que 

emeten canals de televisió privats de l’àmbit estatal. 

 MAUT (Múltiple Autonòmic): Xarxa que emet canals públics i privats de televisió de l’àmbit 

autonòmic. 
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El canals de cada múltiple estan distribuïts per zones, en el cas de Catalunya estan distribuïts per 

províncies, tal i com es pot veure a la Taula 1. 

Taula 1. Canals del diferents Múltiples a Catalunya 

Zona RGE1 RGE2 MPE1 MPE2 MPE3 MPE4 MPE5 MAUT 

Barcelona 31 41 47 27 34 29 23 44 

Girona 45 49 38 32 35 
29 

55 52 

Lleida Nord 39 43 47 32 35 
29 

37 58 

Lleida Sud 49 25 47 32 35 
29 

28 58 

Tarragona Nord 57 37 47 40 35 
29 

28 59 

Tarragona Sud 43 23 47 40 35 
29 

28 59 

 

Per fer l’estudi del Berguedà s’han tingut en compte transmissors del Berguedà i voltants, pel que 

només s’han treballat amb el canals de les zones de Barcelona, Girona i Lleida Nord.  
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3. Metodologia:  

En aquest apartat s’ha desenvolupat com s’ha creat l’escenari de treball per poder realitzar 

l’estudi de televisió al Berguedà. És important tenir en compte que abans de començar amb el 

projecte s’ha realitzat una fase de documentació on s’han obtingut totes les dades dels 

emplaçaments de les antenes de TDT que s’han tingut en compte a l’estudi, així com les dades 

referents als múltiples estatals i autonòmics de cada un dels transmissors. Informació que es pot 

trobar a  l’Annex 2 i l’Annex 3. 

3.1. Introducció de les dades a l’Atoll 

Per començar, s’ha creat un nou projecte a l’ATOLL. Per crear-lo, s’ha obert l’eina i s’ha anat a 

File  New  From a Document Template, tal com es pot veure a la Figura 6. 

 

Figura 6. Creació del projecte amb l'ATOLL 

3.1.1. Mapa cartogràfic 

El primer que s’ha fet és introduir el mapa cartogràfic, s’ha introduït un mapa de Catalunya facilitat 

pel GRCM, que s’havia obtingut del Institut Geogràfic Nacional. Per tal d’importar el mapa 

cartogràfic a l’ATOLL s’ha anat a File  Import i s’ha escollit l’arxiu de format .bil proporcionat. 

Per poder visualitzar correctament el mapa cartogràfic amb les coordenades corresponents, s’han 

hagut de configurar les coordenades a Document  Propierties. A la pestanya Coordinates s’ha 

escollit el tipus de projecció “WGS 84/UTM zone 31N” i a l’opció display s’ha escollit “WGS 84”, tal 

i com es pot observar a la Figura 7. 

 

Figura 7. Propietats del mapa cartogràfic a l'ATOLL 
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Un cop introduït el mapa correctament, es visualitza com es pot veure a la Figura 8: 

 

Figura 8. Mapa cartogràfic de Catalunya 

3.1.2. Zona geogràfica de treball 

Per poder delimitar la zona de càlcul a la comarca del Berguedà, s’ha generat la Computation 

Zone. La Computation Zone és una opció de l’ATOLL per poder delimitar la zona de treball on fer 

el càlculs de cobertura, permet extreure informació de la zona que es vol treballar en concret, 

cosa que per aquest projecte és molt pràctic ja que fent el càlcul només a la zona desitjada 

s’estalvia temps de càlcul. 

Per trobar el contorn del Berguedà s’ha utilitzat [1], un lloc web que proporciona la cartografia per 

visualitzar en Google Earth qualsevol territori municipal d’Espanya, d’aquesta manera s’ha pogut 

obtenir els fitxers per representar els 31 municipis que formen la comarca, en format .kml. Tot i 

que per poder visualitzar el contorn a l’ATOLL ha sigut necessari tractar aquest arxius per adaptar 

el seu format. El format del .kml visualitzat amb el Wordpad es el de la Figura 9. 

 

Figura 9. Arxiu .kml del municipi de Berga obert amb Wordpad 
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Finalment, introduint aquestes coordenades al Computation Zone, amb el format correcte 

(coordenades de longitud separades per una tabulació de les de latitud), es pot visualitzar el 

contorn del municipi, en aquest cas de Berga, com es pot veure a la Figura 10. 

 

Figura 10. Computation Zone del municipi de Berga a l'ATOLL 

Per poder visualitzar tots els municipis alhora, es van anar exportant la Computation Zone de 

cada municipi en format .agd (Atoll Geografic Data), amb el sistema de coordenades WGS 84 / 

UTM zone 31N, el mateix utilitzat per el mapa de Catalunya. Tal i com mostra la Figura 11. 

 

Figura 11. Exportació Computation Zone a l'ATOLL 

Un cop obtinguts els contorns de tots el municipis, s’han importat a l’ATOLL amb l’opció Import a 

File, carregant així els fitxer .agd, generats anteriorment, corresponents als contorns del los 31 

municipis. S’han guardat tots el contorns a una carpeta amb el nom de Municipis Berguedà 

ubicada a Network, tal i com mostra la Figura 12. 
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Figura 12. Importació del contorn dels municipis del Berguedà 

Finalment, podem visualitzar el contorn de tots els municipis des de la carpeta “Municipis 

Berguedà” que hi ha al Network. 

 

Figura 13. Contorns municipis Berguedà 
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Per poder generar la Computation Zone del contorn de la comarca, s’han hagut de seleccionar les 

coordenades dels municipis que formen el contorn del Berguedà i introduir-les a les a la eina de 

Computation Zone de l’ATOLL. 

 

Figura 14. Computation Zone Berguedà 

3.1.3. Emplaçaments 

Seguidament, s’ha procedit a introduir els emplaçaments o Sites de tots el transmissors de TDT 

de la zona del Berguedà i voltants. Les dades dels transmissors s’han obtingut a partir d’un altre 

projecte del grup GRCM. A l’Annex 2 es mostren tots el emplaçaments introduïts a l’ATOLL. 

Per introduir els emplaçament s’ha necessitat el nom, longitud, latitud i altitud de cada transmissor. 

De tal manera que el llistat d’emplaçaments ha quedat com es pot veure a la Figura 15.  

 

Figura 15. Taula d'emplaçaments a l'ATOLL 
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3.1.4. Antenes emissores 

Les antenes emissores de TDT estan formades de 4 dipols (1:1:1:1), s’ha utilitzat informació de 

les antenes utilitzades en altres projectes del GRCM.  

Per generar una antena a l’ATOLL s’ha obert la pestanya Radio Network Equipment Antennas i 

s’ha creat una nova amb el nom “4 Paneles”. L’antena té un guany total de 13,5dB i s’han generat 

els diagrames horitzontal i vertical a partir de la informació facilitada pel GRCM. 

 

Figura 16. Antena “4 Paneles” 

3.1.5. Banda de freqüència  

La banda de freqüència de la TDT es compren des dels 470MHz als 790MHz, mentre cada canal 

de TDT té 8MHz d’ample de banda. D’aquesta manera es va des del canal 21 fins al 60.  

S’ha creat una banda d’operació ‘DVB-T Band’ amb aquestes característiques tal i com es pot 

veure a la Figura 17. 

 

Figura 17. Banda de freqüència a l’ATOLL 

3.1.6. Transmissors 

El següent pas ha sigut continuar amb la creació dels transmissors de la TDT. L’ATOLL crea per 

defecte un transmissor per cada emplaçament, tot i ja estar creats s’han modificat algunes de les 

característiques per tal de poder obtenir unes simulacions el més realistes possibles. 

S’ha introduït l’alçada de cada antena, tenint en compte la informació facilitada per el GRCM. S’ha 

utilitzat l’antena “4 Paneles”, creada anteriorment i s’ha establert com a banda de freqüència la 

“DVB-T Band”, també creada prèviament. Com a model de propagació s’ha triat el model de 

propagació per difracció ITU526 amb resolució de 20m. Per últim, s’ha establert un radi de càlcul 

de 40km. 
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Figura 18. Taula de transmissors a l'ATOLL 

3.1.7. Cel·les 

L’eina ATOLL permet la creació de diferents cel·les per a cada transmissor, de tal manera que 

s’ha decidit per crear tantes cel·les per transmissor com canals emet cada un d’ells. Les dades de 

cada cel·la es poden consultar a l’Annex 3. 

Per il·lustrar com s’han creat les cel·les, s’ha utilitzat com exemple el transmissor de Bagà, el qual 

té emissions en totes les xarxes. 

Taula 2. Característiques transmissor Bagà 

BAGA RGE1 RGE2 MPE1 MPE2 MPE3 MPE4 MAUT 

CANAL 31 41 47 27 34 29 44 

POTÈNCIA (kW) 0,015 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,015 kW 

POTÈNCIA 

(dBm) 

41,76 

dBm 

40,41 

dBm 

40,41 

dBm 

40,41 

dBm 

40,41 

dBm 

40,41 

dBm 

41,76 

dBm 

 

Per introduir totes aquestes dades s’han obert les propietats del transmissor BAGA_1 del llistat de 

transmissors i s’han introduït a la pestanya “Cells”, tal i com es pot veure a la Figura 19. 

 

Figura 19. Configuració de les cel·les del transmissor de Baga 
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Per crear les cel·les s’ha seleccionat l’opció “DL multi-cell”. S’han definit els noms de les cel·les 

amb un format per poder distingir-les unes de les altres (NOM TX_XARXA_CANAL). S’ha indicat 

el canal en que emet cada cel·la als camps “Carrier” i “ID”, la potència s’ha introduït en dBm als 

camps “Max Power” i “Pilot Power”. D’aquesta manera la potència màxima s’estarà emetent pel 

canal pilot, que representa el senyal de la TDT. Per a que tota la potència s’emeti pel senyal pilot, 

s’han fixat a 0 els camps “SCH Power”, “Other CCH Power” o “AS Threshold”. 

S’ha fet tot això per a cada transmissor, de tal manera que la taula de cel·les ha quedat com es 

veu a la Figura 20. 

 

Figura 20. Taula de cel·les a l'ATOLL 

3.2. Metodologia per analitzar les cobertures TDT 

Després d’haver preparat l’escenari de treball, s’han buscat les cobertures de cada un dels canals 

de TDT. Un cop calculades totes les cobertures s’han analitzat quins canvis es podrien fer en els 

transmissors per millorar la recepció. 

3.2.1. Càlcul de cobertures 

En primer lloc, s’han calculat les cobertures dels canals de la TDT de 8MHz. Per realitzar el càlcul 

d’aquestes cobertures s’ha decidit utilitzar una resolució de 5m x 5m, amb bastant a precisió, ja 

que les dimensions de la zona de treball ens ho han permès.  

Per poder realitzar els càlculs de cobertura de cada canal s’han hagut de realitzar per separat. 

Per a cada un dels canals s’han activat totes les cel·les d’aquell mateix canal a la pestanya de 

“Cells”. A la Figura 21 es mostra com s’han activat les cel·les del canal 31, marcant la casella 

“Active”. 
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Figura 21. Activació cel·les del canal 31 

Abans de seguir, s’han comprovat que s’haguessin activat tots els transmissors corresponents a 

les cel·les activades. A l’eina ATOLL un transmissor no transmet si no hi ha cap cel·la activa 

d’aquest, d’aquesta manera activant només les cel·les del canal 31, només transmeten els 

transmissors que emeten en el canal 31. Com es pot veure a la Figura 22 només estan activats 

alguns dels transmissors. 

 

Figura 22. Transmissors actius 

A continuació, s’ha procedit a configurar els diferents estudis. Per calcular les cobertures amb 

l’ATOLL s’han de crear prediccions, que en el nostre cas hem utilitzat dos tipus, un és la 

“Coverage by Transmitter” que informa de la cobertura de cada transmissor que hi ha inclòs a la 

cobertura, l’altre és la “Coverage by Signal Level” que informa de la cobertura per nivells de 

recepció.  

3.2.1.1. Coverage by Transmitter 

Amb aquest tipus de predicció s’ha obtingut quanta zona cobreix cada un dels transmissors, tenint 

en compte només el transmissor amb millor nivell a cada punt. S’han generat una predicció per a 

cada canal. Primerament, s’han creat les prediccions des de Predictions  New prediction  

Coverage by Transmitter. Seguidament, s’ha configurat cada predicció per poder calcular les 

cobertures de cada canal. Per configurar les prediccions s’ha ’especificat el nom de cada 

predicció amb el següent format C#_XARXA_Coverage by Transmitter (DL), per exemple pel 
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canal 31 de la RGE: C31_RGE_Coverage by Transmitter (DL). També s’ha hagut d’especificar la 

resolució a 5m x 5m, com s’ha explicat anteriorment. 

 

Figura 23. Propietats predicció C31_RGE_Coverage by Transmitter (DL) 

Per a la condició de potència de la predicció s’ha tingut en compte quina és la mínima intensitat 

de camp necessària per a rebre bona qualitat de senyal de TDT. Aquesta restricció ve donada pel 

reglament regulador de les infraestructures Comuns de Televisió (ICT) per a l’accés als serveis de 

telecomunicacions [6]. La regulació esmenta que la potència al punt d’accés d’usuari ha de ser 

major o igual a 3+20log[f(MHz)] dBµV/m. S’ha decidit escollir l’opció més pessimista, per tal de 

poder garantir que per a tots els canals es cobreix el mínim de potència per rebre correctament el 

senyal de televisió. 

Per exemple, per el canal 31 que opera en el marge de freqüències dels 550MHz als 558MHz, 

s’ha agafat el valor més restrictiu que és el de 550MHz. D’aquest manera, s’ha obtingut que la 

intensitat de camp mínima és 3+20log(550MHz)=57,8dBµ/m. Aquesta informació s’ha introduït a 

la pestanya “Conditions” de la predicció com es pot veure a la Figura 24. 

 

Figura 24. "Conditions" predicció C31_RGE_Coverage by Transmitter (DL) 
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Per finalitzar la configuració de les prediccions s’ha escollit l’opció de visualització “Discrete 

values” al camp Display i “Transmitters” al camp Field, d’aquesta manera permet visualitzar un 

color per a la cobertura de cada transmissor. Això es mostra a la Figura 25. 

 

Figura 25. "Display" predicció C31_RGE_Coverage by Transmitter (DL) 

Un cop finalitzada la configuració de la predicció, s’ha procedit a calcular-la. Depenent del nombre 

de cel·les seleccionades per realitzar la predicció triga més o menys temps. A continuació, a la 

Figura 26 es mostra el mapa amb la cobertura TDT del canal 31 per cada transmissor: 

 

Figura 26. Mapa de la cobertura C31_RGE_Coverage by Transmitter (DL) 
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Amb aquests tipus de predicció també es pot obtenir les dades de quants     cobreix cada 

transmissor i quin % cobreix de la Computation Zone, tal i com es pot veure a la Figura 27. 

 

Figura 27. Resultats de C31_RGE_Coverage by Transmitter (DL) 

3.2.1.2. Coverage by Signal Level 

Amb aquest tipus de predicció s’ha obtingut quanta zona cobreix amb diferents nivells de senyal, 

sempre per sobre del mínim nivell d’intensitat de camp necessari per garantir una bona recepció 

de senyal de televisió. Primerament, s’han creat les prediccions de manera similar a les anteriors, 

des de Predictions  New prediction  Coverage by Signal Level. Per configurar les prediccions 

s’ha hagut d’especificar el nom de la predicció amb el següent format C#_XARXA_Coverage by 

Signal Level (DL), per exemple per el canal 31 de la RGE: C31_RGE_Coverage by Signal Level 

(DL). També s’ha hagut d’especificar la resolució a 5m x 5m, com s’ha explicat anteriorment. 

 

Figura 28. Propietats predicció C31_RGE_Coverage by Signal Level (DL) 
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La configuració d’aquest tipus de predicció és la mateixa que s’ha fet per al “Coverage by 

Transmitter”, s’ha hagut de posar el mínim nivell de intensitat de camp necessari per garantir una 

bona recepció de senyal. Tal i com es pot veure a la Figura 29, en el cas del canal 31 és 

57,8dBµ/m. 

 

Figura 29. "Conditions" predicció C31_RGE_Coverage by Signal Level (DL) 

El que si canvia en aquesta predicció és la forma de visualització en aquest cas s’ha escollit 

incloure diferents nivells intensitat de camp per sobre del mínim per saber la qualitat del senyal 

que arriba. Com es pot veure a la Figura 30, en el cas del canal 31 on el nivell mínim és de 

57,8dBµ/m s’han escollit cinc nivells per sobre. 

 

Figura 30. "Display" predicció C31_RGE_Coverage by Signal Level (DL) 
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Un cop finalitzada la configuració de la predicció s’ha calculat la cobertura del canal. A la Figura 

31 es pot veure com es visualitza la cobertura del canal 31 amb els diferents nivells que s’han 

configurat. 

 

Figura 31. Mapa de la cobertura C31_RGE_Coverage by Signal Level (DL) 

Com en l’altre tipus de predicció, també es poden veure el resultats de la cobertura en funció de 

quants     es cobreix amb cada llindar i el % de la Computation Zone, tal i com es pot veure a la 

Figura 32. 

 

Figura 32. Resultats de C31_RGE_Coverage by Signal Level (DL) 

Tot i ser dos tipus de prediccions diferents, els resultats són els mateixos per a cada canal, però 

expressats de manera diferent. Per exemple, en el cas del canal 31 podem veure que tan a la 

Figura 27 com a la figura Figura 32, es cobreix un total de 846,13    , degut a que s’ha utilitzat 

les mateixes configuracions. 
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4. Resultats  

En aquest apartat es fa un anàlisi qualitatiu dels resultats obtinguts a partir de l’eina ATOLL. 

S’explica els diferents aspectes que s’han analitzat de les cobertures de TDT per poder saber 

com millorar-les a la zona del Berguedà. El recull de resultats obtinguts es poden consultar a 

l’Annex 4.  

4.1. Situació dels transmissors 

S’han revisat els emplaçaments de tots els transmissors inclosos a l’estudi, per veure quins 

criteris s’han tingut en compte per la seva situació i si es podria millorar. Per poder tenir una bona 

idea de la situació de cada transmissor s’ha exportat els transmissors de l’ATOLL a Google Earth 

amb un fitxer de format .kmz. Tal i com es pot veure a la Figura 33. 

 

Figura 33. Visualització del transmissors a Google Earth 

 

S’ha de dir que tal i com s’esperava, els transmissor estan molt ben situats, s’han aprofitat tan 

com s’han pogut els recursos geogràfics. Molts dels transmissors han sigut posats als punts més 

alts de les muntanyes per així poder cobrir com més zona millor.  

S’ha apreciat que la zona del nord de la comarca, que és la zona amb més desnivells, és la zona 

amb més transmissors ja que es necessiten alguns per cobrir especialment aquells pobles que 

estan a zones complicades, com pot ser el cas de la Pobla de Lillet, que es troba en una vall entre 

muntanyes, tal i com es pot apreciar a la Figura 34. 
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Figura 34. Situació de Pobla de Lillet a Google Earth 

En canvi, la zona del sud de la comarca que és una zona bastant planera, es nota que al no 

haver-hi tants desnivells es pot cobrir molta més zona amb menys transmissors. Com es pot 

veure a la Figura 35, el transmissor de Puig Reig deu ser l’encarregat de cobrir gran part del sud 

de la comarca. 

 

Figura 35. Situació de Puig Reig a Google Earth 

4.2. Antena 

Per començar es va analitzar la antena que s’ha utilitzat. Com ja s’ha explicat anteriorment, s’ha 

utilitzat una antena model per a tots els transmissors, aquesta és una antena de 4 panells. No es 

una antena completament omnidireccional, ja que no radia igual als 360º però si que és simètrica i 

per tant, si es mou l’azimut elèctric de l’antena a 0º, 90º, -90º o 180º s’obtenen el mateixos 

resultats. 
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D’altre banda, s’ha vist que si es modifica l’azimut de cada transmissor canvia la cobertura 

d’aquest. De manera que els enginyers haurien d’analitzar el terreny on es troba cada transmissor 

per tal de trobar quin es l’azimut més adient en cada cas, per poder obtenir la millor cobertura 

possible. S’ha decidit realitzar les prediccions amb l’azimut a 0º ja que s’obtenen 

 

S’ha decidit fixar l’azimut tant de l’antena com dels transmissors a 0º, que és equivalent a que 

l’antena apunta cap el nord. 

4.3. Alçada dels transmissors 

L’alçada dels transmissors és un dels paràmetres més bàsics i també s’han fer proves de com 

afecta canviar-ho. Com era d’esperar al augmentar l’alçada dels transmissors es cobreix més 

zona, tot i que segurament les alçades que estan posades ja són les correctes per qüestions de 

normatives i demés. 

4.4. Potència 

En el cas de la potència dels transmissors, tenint en compte que es podria dir que és dels 

paràmetres que més influeix en la cobertura, s’ha trobat novament que si s’augmenta també 

augmenta la cobertura d’aquest. Per augmentar la cobertura s’ha de tenir en compte que el que 

interessa és cobrir bé les zones amb població, sobretot en zones de muntanya que no hi ha 

població per tot arreu. De manera que no interessa tenir transmissors de molta potència per cobrir 

molta zona si es cobreix molta zona sense població. D’altra banda, per establir un potència s’han 

de tenir en compte el pressupost i les normatives, del tema de normatives es parlarà al següent 

apartat. 

4.5. Tilt 

Un dels paràmetres que l’ATOLL permet modificar de l’antena és el “Tilt”, aquest paràmetre és el 

que fa referència a la inclinació de l’antena en relació a l’eix. Com que normalment la inclinació és 

cap a baix, és denomina “Downtilt”. 

 

Figura 36. Downtilt 

Hi han dos tipus de tilt: 

 Mechanical Downtilt: el tilt mecànic fa referència a la inclinació de l'antena, a través 

d'accessoris específics en la mateixa, sense canviar la fase del senyal d'entrada, es modifica 

la direcció de propagació de la senyal, tal i com mostra la Figura 37. 
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Figura 37. Mechanical Downtilt 

 Electrical Downtilt: la modificació del diagrama s'obté de la modificació de les 

característiques de la fase de senyal de cada element de l'antena, com es veu a 

continuació. 

 

Figura 38. "Electrical Downtilt" 

Tots dos tilts es poden utilitzar alhora, s’ha de tenir en compte que amb el tilt mecànic es redueix 

l'àrea de cobertura en direcció central, però l'àrea de cobertura en les direccions laterals són més 

grans. Mentre que amb el tilt elèctric, l'àrea de cobertura es redueix uniformement en la direcció 

de l’azimut de l'antena, és a dir, el guany es redueix uniformement. En el cas d’aquest estudi s’ha 

treballat amb el mecànic, ja que interessava cobrir més zona tot i que és perdés una mica de 

qualitat a les zones més llunyanes. 

S’ha analitzat l’efecte d’aquest paràmetre en cada un dels transmissors i s’han obtingut algunes 

millores en les cobertures en funció de la situació d’aquests.  

Fent l’anàlisi hem trobat que el grau d’inclinació més òptim oscil·la entre 0º i -10º, tot i que el més 

habitual és que sigui entre 0º i -3º. 

D’entrada el centres que es trobaven força allunyats i que sense modificar el tilt no arribava gaire 

cobertura o gens, el fet de inclinar l’antena no millorava la recepció. 

Com era d’esperar, trobem que els transmissors que es troben a una zona bastant plana, afegir-li 

el tilt no millora la cobertura en gran part dels casos. Un exemple molt clar podria ser Puig Reig, 

que com s’ha explicat abans està a una zona sense gaire desnivell pel que si modifiquem el tilt la 

zona de cobertura es redueix, un altre cas també podria ser Balsareny II ja que també està a una 

zona molt planera, tal i com es pot veure a les Figura 39 i Figura 40. 
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Figura 39. Transmissor Balsareny II a Google Earth 

 

Figura 40. Perfil transmissor Balsareny II a l'ATOLL 

 

D’altra banda, hi ha centres que es troben en la seva trajectòria muntanyes bastant altes, de 

manera que el fet d’inclinar l’antena no implicava cap millora en la cobertura. Un exemple podria 

ser Querforadat o Martinet, ja que tots dos es troben de l’altre costat de la Serra del Cadí i 

aquesta els impedeix que arribi cobertura al Berguedà, tal i com es pot veure a les Figura 41 i 

Figura 42. 
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Figura 41. Transmissors de Querforadat i Martinet a Google Maps 

 

Figura 42. Perfil transmissor Querforadat a l'ATOLL 

Els transmissors que més els hi convé una inclinació són els que es troben a dalt d’una muntanya, 

ja que el fet d’inclinar-los els permet cobrir millor la zona de baix la muntanya que es on estan 

situades les poblacions. Un bon exemple seria el transmissor de Figuerassa, com es pot veure a 

les Figura 43 i Figura 44, es troba just al pic de una muntanya. 
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Figura 43. Transmissor Figuerassa a Google Maps 

 

Figura 44. Perfil transmissor Figuerassa a l'ATOLL 

 

Després d’haver analitzat la casuística de cada transmissor per poder millorar la cobertura 

mitjançant el paràmetre tilt, s’ha procedit a recalcular les cobertures de cada canal amb els valor 

òptim per cada transmissor. Els resultats han sigut bastant satisfactoris, ja que hem trobat que 

podríem guanyar alguns     de cobertura de cada canal amb aquest canvis.  
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Per exemple per el canal 31 trobem una millora en el total de zona coberta ja que al principi es 

cobrien 846,13367     i ara amb les modificacions s’arriba a cobrir 855,72217    , en total 

s’aconsegueix cobrir 9,588     més que sense haver inclinat les antenes.  

Com es pot veure al gràfic de la Figura 45, no s’augmenta la zona coberta de tots els 

transmissors, però si s’ha comprovat que la zona que es perd d’un transmissor es guanya amb un 

altre. Això és degut a que aquests tipus de predicció de cobertura mostra el transmissor que 

arriba amb millor nivell, per tan  amb els canvis pot passar que alguns transmissors passen a ser 

el millor servidor i d’altres a ser el segon millor servidor.  

D’altre banda, el fet de cobrir més zona ha disminuït una mica els nivells de recepció, tal i com 

mostra la gràfica de la Figura 46, això no és crític ja que en aquestes prediccions es té en compte 

que arribi el mínim nivell de senyal necessari per poder tenir una bona qualitat de televisió, per 

tant podem afirmar  que s’augmenta la zona coberta amb el nivell mínim de senyal. 
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Figura 45. Comparativa C31_RGE_Coverage by Transmitter amb els tilts sense modificar i 
modificats 
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Figura 46. Comparativa C31_RGE_Coverage by Signal Level amb els tilts sense modificar i 
modificats 
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5. Impacte Medi ambiental 

En aquest apartat s’analitzen els possibles efectes que pot tenir una xarxa de transmissors de 

televisió en el medi ambient. Primerament, s’ha investigat sobre les normatives que hi han per 

reduir al màxim el impacte d’aquestes tecnologies. Seguidament, s’ha analitzat amb l’ATOLL si es 

complien aquestes normatives. 

 

5.1. Normatives 

Des de la introducció de manera generalitzada dels serveis de radiodifusió de televisió i ràdio, fa 

varies dècades, els ciutadans han gaudit d’aquests serveis, però alhora també s’han vist 

inevitablement exposats als camps electromagnètics (CEM) que aquest s’emeten. 

Amb la intensificació del sector de les telecomunicacions, sobretot de telefonia mòbil, s’han 

augmentat significativament els serveis. Amb la diversitat d’oferta de serveis de 

telecomunicacions i els seus nivells de qualitat i cobertura associats, ha requerit l’existència d’un 

nombre més elevat de instal·lacions radioelèctriques.  

Amb l’augment d’aquests serveis i per tant de l’exposició als CEM, també hi ha hagut un augment 

de la preocupació dels ciutadans respecte als possibles efectes nocius que poden comportar 

l’exposició involuntària o inconscient als CEM. Amb motiu d’aquesta preocupació s’han adoptat 

mesures de protecció sanitària de la població. De tal manera, s’han establert uns límits de 

exposició del públic en general a CEM procedents d’emissions radioelèctriques.  

Els nivells de referència indicats en el RD 1066/2001 [8] són els mateixos nivells màxims que els 

indicats a la Recomanació del Consell de la Unió Europea de l'any 1999 [9] que, al seu torn, són 

els mateixos que els indicats per l'ICNIRP [10]. Gran part dels estats de la Unió Europea apliquen 

exactament la mateixa normativa que hi ha vigent a Espanya.  

Els nivells de referència per limitar l’exposició s’obtenen a partir de les restriccions bàsiques 

pressuposant un acoblament màxim del camp amb l’individu exposat, amb el que s’obté un màxim 

de protecció. És important indicar que si els valor de les mesures realitzades són superiors als 

nivells de referència, no vol dir que necessàriament s’estigui sobrepassant. En aquest cas, cal 

efectuar una avaluació per comprovar si els nivells d’exposició són inferiors a les restriccions 

bàsiques. 
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Taula 3. Nivells de referència per camps elèctrics, magnètics i electromagnètics 

 

 

Amb la informació científica que es disposa actualment sobre possibles efectes per al cos humà, 

es coneix que, depenent de la potència, del temps d'exposició i de la part del cos exposada a 

camps electromagnètics de radiofreqüència (ràdio, televisió, telefonia mòbil i WiFi, entre d'altres), 

aquesta part del cos pot arribar a experimentar un increment de la temperatura: és el que 

s'anomena efecte tèrmic. No obstant això, hi ha centenars d’estudis que han anat analitzant i 

analitzen altres relacions entre exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència i possibles 

efectes perjudicials per a la salut. Diversos organismes internacionals experts en la matèria 

(ICNIRP, OMS, SCENIRH) revisen periòdicament els principals estudis internacionals sobre 

aquests temes. En aquest sentit, d’acord amb el que disposen aquests organismes, actualment 

no hi ha evidència concloent d'una relació causa efecte entre l'exposició a camps 

electromagnètics de radiofreqüència i efectes perjudicials per a la salut, si els nivells d'exposició 

són per sota dels nivells màxims permesos indicats per l’ICNIRP.  

 

5.2. Anàlisis 

Tenint en compte totes aquestes limitacions s’ha decidit realitzar un petit estudi per determinar 

quins nivells s’obtenen en el nostre estudi. 

Com que la TDT treballa en el rang de freqüències de 470MHz a 790MHz, es pot dir que els nivell 

de referència del camp elèctric es troba entre 29,8 V/m i 38,64 V/m, en funció de les freqüències 

utilitzades. 
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S’han realitzat prediccions Coverage by Signal Level (DL), configurats de manera similar als altres 

estudis, tot i que en aquest cas s’ha escollit visualitzar el nivell de camp elèctric amb les unitats 

V/m, per a que fos més fàcil l’anàlisi. La configuració dels diferents nivells de camp ha sigut la que 

es pot veure a Figura 47 

 

Figura 47. Configuració nivells de camp elèctric 

Per exemple, amb el canal 31 s’han obtingut el resultats de la Figura 48, que com es pot veure no 

hi ha cap nivell per sobre 2,5 V/m i per tant està molt per sota del límit, que en el cas del canal 31 

seria 32,24 V/m. 

 

Figura 48. Resultat nivells de camp elèctric de C31_RGE_Coverage by Signal Level 

Els resultats han sigut molt satisfactoris ja que el nivells obtinguts estan molt per sota del nivell de 

referència, de manera que el impacte sobre les persones és despreciable. 
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6. Conclusions i Línies futures:  

En la planificació de la xarxa de la TDT influeixen molt les característiques del terreny, depenent 

del tipus de zona s’han de tenir diferents aspectes en compte. Les zones de muntanya són zones 

clarament conflictives alhora de planificar qualsevol xarxa de telecomunicacions, com és el cas de 

la comarca del Berguedà, on s’ha comprovat com dificulten els desnivells la planificació dels 

transmissors de televisió. 

S’han estudiat les possibilitats dels terreny, per saber si es disposa de muntanyes molt altes on 

poder posar un transmissor que cobreixi tot el seu voltant o bé hi ha una zones entre valls amb 

difícil accés on es necessita un petit transmissor únicament per cobrir aquella zona. També s’han 

estudiat les diferents possibilitats que té un transmissor de millorar la seva cobertura amb el fet 

d’inclinar l’antena o bé augmentar l’alçada del transmissor. 

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

l’empresa Forsk, basant-se en la informació facilitada pel Ministeri d’Indústria Espanyol. Una de 

les funcionalitats utilitzades a destacar de l’eina ATOLL és l’opció de realitzar estudi d’una zona 

en concret. Aquesta funcionalitat ha facilitat l’anàlisi ja que tots els resultats son únicament de la 

zona del Berguedà. 

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

Mitjançant els diferent tipus de prediccions s’ha pogut obtenir resultats numèrics sobre l’àrea que 

cobreixen el diferents transmissors. Això ha permès comparar còmodament els resultats inicials 

amb els obtinguts amb els canvis realitzats, de manera que s’ha pogut aprovar o descartar les 

diferents propostes de millora. En concret, un dels paràmetres que permet millorar més la 

cobertura és el tilt, que configurat adequadament permet millorar la cobertura en el Berguedà fins 

a 9,588     per un canal determinat. 

L’objectiu principal dels transmissors es cobrir les zones poblades tant com sigui possible, això en 

zones molt poblades com per exemple la ciutat de Barcelona i voltants es fàcil de solucionar amb 

un transmissor gran com és el cas de Collserola, però en el cas de zones de muntanya on les 

poblacions estan allunyades unes de les altres i separades per muntanyes, no és tan important lo 

potent que és un transmissor, sinó d’ubicació i les característiques d’aquest. Aquestes zones és 

més útil i necessari tenir diferents transmissors de menor potència que puguin cobrir zones molt 

concretes. 

També s’ha realitzat un estudi del compliment de les normatives que protegeixen a la població 

dels camps electromagnètics que emeten les torres de televisió. L’estudi reflexa que els 

transmissors compleixen perfectament les normatives ja que els seus nivells estan molt per sota 

del límit marcat. 
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L’estudi dels paràmetres en la cobertura de TDT portat a terme en aquest projecte obre portes a 

continuar realitzant nous estudis, com per exemple: 

 Repetir l’estudi en altres escenaris 

 Fer proves de camp per validar els resultats obtinguts amb el programa ATOLL 

 Crear un llistat de recomanacions genèriques pels enginyers que fan els desplegament.  
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Glossari: 

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

senyal de televisió 

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

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

l’estàndard DVB-T. 

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

 


