
 

 

 

Visualització en 3D de la 

xarxa elèctrica del 

Lluçanès 

 

 

Treball final de grau 

Curs 15-2016 

Grau en enginyeria Elèctrica 

 

 

 
 

 

Autor: Jordi Paraire Bruch 

Tutor: Joan Bergas Jané 

Data d’entrega: 10/06/2016 



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 1 de 99 

Resum del projecte 

Amb aquest projecte es pretén anar més enllà dels tradicionals mapes per representar 

la xarxa elèctrica de distribució d’electricitat d’alta tensió a 25kV i s’utilitza la 

visualització 3D per aconseguir veure i entendre la realitat des d’una pantalla 

d’ordinador de la forma més real i precisa possible. 

El resultat final és una eina que pot utilitzar qualsevol persona i que pot tenir una gran 

quantitat d’aplicacions a nivell polític, de gestió d’emergències o simplement a nivell 

educatiu o d’informació a la societat i pretén aportar la màxima informació a l’usuari 

sobre la xarxa actual; però el treball també aporta possibles solucions i opcions de 

millora que es podrien aplicar per millorar el funcionament del sistema elèctric del 

Lluçanès. 

Aquest treball està estructurat segons el seu procés de realització, des de la recollida 

de dades fins a la visualització final, passant per la gestió i anàlisi de les dades i el 

modelat de tots els objectes 3D. A més a més, pot servir de base per crear projectes 

més complexes i funcionals de cara al futur. 

Aquest projecte també permetrà a molta gent conèixer l’existència de la zona del 

Lluçanès, amb l’afegit de poder veure la seva xarxa elèctrica, un concepte poc habitual 

i curiós per persones que no ho coneixen.   
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Project summary 

The aim of this project is to go beyond of the traditional map visualization of the 

power transmission grid in a voltage level of 25kV and it uses the 3D visualization to 

see and understand the reality from a computer screen in a real and accurate way. 

The final result consists in a tool that everybody can use and it should have a great 

amount of uses such as information for politicians, emergency management, or it can 

be used for educational and informational purposes; but this final work also provides 

possible options and solutions that can be used to improve the Lluçanès’ electrical grid 

operation. 

This work is structured following its realization process, starting for the data collection 

and ending with the final visualization, also including the management and analysis of 

all the data and the creation of all the 3D objects. Furthermore, it can be the base to 

create new, more complex and more functional projects in the future. 

This project will also let know to a great number of people the existence of a territory 

called Lluçanès with the possibility to see its electrical grid; a non-usual fact that can be 

interesting for people who don’t know much about the electrical system.  
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Introducció 

Cada cop més utilitzem l’electricitat per qualsevol acció del dia a dia, des que ens 

llevem i fins a l’hora d’anar a dormir i ha arribat un punt que estar un dia sense corrent 

elèctric pot tenir conseqüències més o menys greus. 

Tothom sap o pot saber com arribar a un poble o ciutat per carretera, tren o altres 

mitjans de transport, cosa que permet planificar com hem d’arribar un lloc, quin és el 

camí més ràpid o el més segur, però en el cas del subministrament elèctric sabem 

realment per on arriba, per on passa o quines alternatives hi ha? 

La xarxa elèctrica és un món relativament desconegut per la majoria de la gent, que 

pot haver vist torres elèctriques anant per la carretera, ha sentit a parlar de l’impacte 

de noves instal·lacions a la televisió... i la gent només hi pensa el dia que per algun 

motiu hi ha una falta de subministrament elèctric. 

Les empreses que gestionen la xarxa de distribució d’electricitat disposen d’esquemes i 

mapes amb totes les seves instal·lacions i poden veure la configuració de la xarxa, però 

la gent desconeix la configuració de la xarxa elèctrica i el seu funcionament, per això és 

necessària una eina que pugui acostar la realitat de les instal·lacions de transport 

d’electricitat al públic en general, però també a les institucions i/o serveis d’una forma 

fàcil d’entendre i molt visual. 

Una nova forma de representació de la xarxa que arribi a tothom també ha de 

comportar una forma que permeti la identificació de la mateixa d’una forma precisa i 

senzilla, ja que la numeració actual de la xarxa només pot ésser interpretada per la 

companyia distribuïdora. 

Les aplicacions i usos que podria tenir el resultat d’aquest projecte són objecte 

d’estudi en el present treball ja siguin en l’àmbit educatiu i de formació, de serveis 

d’emergència o simplement es pot acostar la xarxa al turisme o a la protecció del medi. 

Com passar de la realitat a la representació en un entorn virtual és el camí per arribar 

al resultat final, i per tant, és el desenvolupament necessari per assolir els objectius 

finals del treball. 

Aquest projecte de final de carrera pretén aportar una eina innovadora cosa que fa 

que no sigui un treball purament de càlculs i pressupostos sinó que és més una recerca 

de mètodes basada en el sistema d’assaig i error, per aconseguir un objectiu final el 

més correcte possible dins les limitacions de temps, de coneixements i de pressupost.  



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 10 de 99 

Base del projecte 

La “comarca” del Lluçanès 

El Lluçanès és una zona de la Catalunya central que actualment està configurada com a 

subcomarca, és a dir, aquesta zona no està reconeguda oficialment com a entitat 

territorial i de moment està inclosa dins les comarques d’Osona, el Bages i el 

Berguedà. 

A nivell físic el Lluçanès forma un altiplà ocupant majoritàriament per boscos, zones 

agrícoles i 13 municipis en una extensió de 368km2: 

 Alpens: Població situada al nord, d’Osona limitant amb el Ripollès i el Berguedà, 

de 290 habitants i a 855 metres d’alçada. 

 Lluçà: Poble de l’oest, d’Osona limitant amb el Berguedà, de 280 habitants i a 

745 metres d’alçada. 

 Olost: situat al centre és el segon poble més gran, comarca d’Osona, amb 1182 

habitats i està a 572 metres d’alçada. 

 Oristà: al sud-oest, limita amb el Bages i el Berguedà, pertany a Osona, té 559 

habitants i està a 468 metres d’alçada. 

 Perafita: al centre cap al Nord, d’Osona, té una població de 419 habitants i està 

a 754 metres d’alçada. 

 Prats de Lluçanès: situat a l’oest, d’Osona i limita amb el Berguedà, és el 

municipi més gran amb 2580 habitants i està a 707 metres d’alçada. 

 Sant Agustí de Lluçanès: població situada al nord, limita amb el Ripollès i és 

d’Osona, té una població només de 90 habitants i està a 816 metres d’alçada. 

 Sant Bartomeu del Grau: poble situat al sud-est, comarca d’Osona té una 

població de 863 habitants i està a 868 metres d’alçada. 

 Sant Boi de Lluçanès: situat al nord-est, pertany a Osona, té 544 habitants i està 

a 813 metres d’alçada. 

 Sant Feliu Sasserra: al sud-oest és de la comarca del Bages limitant amb Osona i 

el Berguedà, té 628 habitants i està a 617 metres d’alçada. 

 Sant Martí d’Albars: situat al centre cap a l’oest, aquest municipi d’Osona té 

110 habitants i està a 629 metres d’alçada. 

 Santa Maria de Merlès: poble situat a l’oest, dins la comarca del Berguedà i 

limitant amb el Bages i Osona, té 185 habitants i està a 532 metres d’alçada. 

 Sobremunt: a la part est, forma part d’Osona, té 82 habitants i està a 881 

metres d’alçada. 

Com es pot veure la majoria són pobles molt petits situats en una àrea relativament 

gran, amb unes densitats de població molt baixes si ho comparem amb Manresa, per 

exemple, on la densitat de població és de 1794,6Hab/km2. Aquest fet fa que la xarxa 

de distribució d’electricitat sigui molt extensa per tota la zona per arribar al màxim de 
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punts possibles, cosa que també implica una dificultat afegida a l’hora de tenir 

controlada aquesta xarxa i a l’hora de buscar i solucionar averies. 

 

Taula 1: Dades dels municipis del Lluçanès 

 

Figura 1: Comarca del Lluçanès 

La xarxa elèctrica 

Les línies de distribució a mitja tensió (referides a tensions de 25kV) és la xarxa més 

extensa dins la zona ja que per el nombre i concentració de clients és inviable la 

construcció d’una subestació per alimentar aquesta zona. 

Una xarxa de baixa tensió seria completament inviable degut a les grans distàncies i a 

les potències instal·lades. 

O sigui que la xarxa de distribució és la peça clau que assegura el correcte 

funcionament i desenvolupament de la zona, i el bon funcionament d’aquesta xarxa 

s’assoleix implantant noves tecnologies i millorant-la dia a dia. 

Poble Habitants Superfície (km2) Densitat de Població (Hab/km2)

Alpens 290 13.8 21.01

Lluçà 280 53.0 5.28

Olost 1182 29.4 40.20

Oristà 559 68.5 8.16

Perafita 419 19.6 21.38

Prats de Lluçanès 2580 13.8 186.96

Sant Agustí de Lluçanès 90 13.2 6.82

Sant Bartomeu del Grau 863 34.4 25.09

Sant Boi de Lluçanès 544 19.5 27.90

Sant Feliu Sasserra 628 22.4 28.04

Sant Martí d'Albars 110 14.7 7.48

Santa Maria de Merlès 185 52.1 3.55

Sobremunt 82 13.8 5.94

Totals 7812 368.2 21.22
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Motivació 

La principal motivació per fer aquest treball és la voluntat de conèixer la realitat de la 

xarxa de mitja tensió d’una zona determinada, veure el seu funcionament, la seva 

estructura, les formes d’operació, punts de maniobra, elements de seguretat... 

En una zona rural, on les averies són relativament freqüents en comparació en zones 

urbanes (més que freqüents són més difícils de reparar i hi ha menys alternatives de 

socors), és interessant veure com es podria fer perquè les afectacions fossin mínimes i 

quines mesures es podrien prendre per tal de minimitzar els efectes i agilitzar al màxim 

la detecció i reparació d’averies. 

A part de conèixer la xarxa, la motivació principal que ha portat a la realització 

d’aquest treball ha estat la cerca d’una forma innovadora de visualització de la xarxa 

per tal de veure-la tal com és d’una forma senzilla i ràpida, cosa que podria tenir 

moltes utilitats a nivell de gestió i planificació, ajudaria a serveis d’emergència, 

permetria veure com és la xarxa als organismes polítics de les zones afectades... 

Finalment, i també important, aquest treball permet donar importància a una zona 

rural, que per les seves característiques pot passar “desapercebuda” quan es parla de 

grans plans de millora o simplement així es pot donar a conèixer arreu. 

Objectius 

El principal objectiu del treball es centra en la recerca d’una nova forma de representar 

la xarxa elèctrica, que permeti la seva comprensió d’una forma fàcil i que s’ajusti a la 

realitat d’una forma el més aproximada possible utilitzant la modelització en 3D. 

A partir de la creació d’un nou model per visualitzar la xarxa, els objectius a assolir són 

els següents: 

 Fer un inventari detallat de la infraestructura elèctrica aèria de la comarca 

 Analitzar les possibilitats i formes de funcionament de la xarxa i les possibles 

millores 

 Aconseguir representar la xarxa en 3D i fer que es pugui veure correctament 

amb la màxima informació possible 

 Buscar aplicacions concretes per la utilització de la nova eina de visualització 

Desenvolupament del treball 

El treball està estructurat en cinc grans blocs, dos a nivell pràctic, dos a nivell teòric i 

un altre centrat en la recerca d’aplicacions: 

 El primer bloc consisteix en la recollida de dades: en aquest cas la recollida de 

dades va consistir en recórrer la xarxa de mitja tensió del Lluçanès per veure 

directament con està construïda, el seu traçat, els elements de maniobra i de 

seguretat, la distribució de transformadors en zones extra urbanes (el treball 

no entra a la xarxa de l’interior dels municipis primer de tot perquè en molts no 
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hi ha xarxa de MT a l’interior i segon perquè les xarxes a l’interior dels 

municipis que en tenen són subterrànies i sense informació complementària és 

impossible saber per on discorren). 

 El segon bloc consisteix en el processat d’aquestes dades i tota la feina 

associada a la creació d’un mapa en 3D de la xarxa elèctrica en l’entorn del 

programa Google Earth, que permet la visualització del territori ara amb l’afegit 

d’aconseguir veure-hi tota la xarxa de mitja tensió del Lluçanès. 

 El tercer bloc correspon a l’anàlisi de la xarxa actual de la zona per veure com 

és actualment i buscar les millores que s’hi podrien fer per tal d’aconseguir una 

certa modernització, una millor electrificació de la zona rural, una major 

rapidesa en la solució d’averies, un millor control de la xarxa... i per conèixer les 

tecnologies que ho podrien fer possible. 

 El quart bloc és la recerca de millores del sistema de representació en 3D per 

aconseguir una millor funcionalitat, una millora en l’estètica i en la forma 

d’utilització i aportar el màxim d’informació. A part s’estableix un nou sistema 

de numeració “universal” per la xarxa elèctrica. 

 El cinquè bloc es centra en la recerca de possibles usos de la nova 

representació de la xarxa, a nivell d’institucions polítiques, serveis 

d’emergència o simplement a nivell de coneixement de la població. A part 

s’estudien les possibilitats de fer canvis a la xarxa per millorar la utilitat de la 

nova eina de visualització. 
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Recollida de dades 

El coneixement precís d’una infraestructura és un pas clau per tal de poder impulsar 

qualsevol tipus d’acció de millora d’aquesta. L’empresa Endesa S.L. que és qui opera 

aquesta xarxa disposa d’esquemes i plànols detallats de la xarxa, però en fer el aquest 

treball el què es pretenia era anar un pas més enllà del què ja està fet i aconseguir un 

sistema de representació millorat als que existeixen actualment. 

A part, és poc probable que l’empresa cedeixi les dades de les seves infraestructures a 

tercers, i amb les dades de què disposen també és relativament difícil aconseguir 

innovar en la representació de la xarxa. 

Per tant, la millor forma de poder desenvolupar un nou projecte era aconseguir les 

dades directament de la font, és a dir, del territori. 

Metodologia 

Les dades a recollir de cada suport o centre de transformació eren bàsiques però 

necessàries: 

 Coordenades: per anotar les coordenades vaig usar l’aparell receptor de GPS 

Garmin eTrex® 30X. Les coordenades les anotava en format UTM i amb el 

sistema de coordenades WGS84, que és un sistema mundial i precís i és amb el 

que treballa el Google Earth. A part dels dos valors de les coordenades del pla 

de la projecció UTM, també era necessari obtenir el valor de l’alçada respecte 

el nivell del mar per posicionar correctament l’element al seu lloc a l’hora de 

fer el mapa. 

 

Figura 2: Garmin Etrex 30X 

 Fotografies: per poder fer un model en 3D de la instal·lació va ser necessari fer 

una o dues fotos, segons el cas, a cada instal·lació. Intentava fer fotografies en 

què es pogués recollir la màxima informació possible i si calia prendre mides, 

intentava fer fotos en el pla frontal per poder obtenir mides en verdadera 

magnitud per el seu posterior anàlisi a l’ordinador. 
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 Mesures bàsiques: en determinades instal·lacions, ja siguin torres, pals o 

centres de transformació, era necessari anotar algunes mesures bàsiques per 

tal d’aconseguir la màxima exactitud en el modelat 3D de la instal·lació en 

qüestió. 

Un cop recollides les dades sobre terreny calia crear una base de dades amb Excel per 

assegurar la correcta manipulació d’una quantitat tant gran de dades. 

Aquesta base de dades inclou: 

 Un número de registre 

 Les coordenades 

 L’alçada 

 El tipus d’instal·lació 

 Els materials de construcció 

 L’aparellatge 

 Accés directe a la fotografia 

 

Taula 2: Base de dades 

Execució 

La tasca de recollida de dades va implicar un gran nombre d’hores de feina. Des de 

mitjans-finals de febrer fins a principis d’abril. El fet de recollir les dades era fàcil i ràpid 

però per arribar a les instal·lacions ja era un altre tema. 

En moltes zones s’hi pot arribar relativament bé amb un vehicle 4x4 però hi ha molts 

trams de línia aèria (especialment els més antics) on només s’hi pot arribar caminant, 

cosa que alenteix molt la feina. 

Cal destacar que el pas per sota les línies era relativament bo (per les neteges 

periòdiques de vegetació) i que la xarxa està en molt bon estat de conservació, excepte 
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per terres robats en nombroses torres metàl·liques i/o amb aparellatge connectat a 

terra. 

La referència bàsica que vaig seguir per tal no descuidar-me trams, per saber el què em 

faltava i per no perdre’m (en algun cas) va ser un mapa elaborat dins el marc del 

treball de recerca de batxillerat, que és una representació (relativament exacta però 

no precisa) de la xarxa de mitja tensió en qüestió. 

 

Figura 3: Mapa de la xarxa MT 

Correcció de dades 

El GPS sempre té un cert marge d’error, normalment de 3m com a valor estàndard 

però en algunes zones “fosques”, és a dir, on no hi ha bona cobertura dels satèl·lits, 

l’error pot arribar tranquil·lament a 10m. 

Els dies que feia mal temps o per algun motiu no podia fer treball de camp els dedicava 

a la complementació de la base de dades i a la comprovació de coordenades amb el 

Google Earth. En el programa es pot veure on són molts pals o torres i si hi ha un error 

relativament gran entre la posició real i l’anotada amb el GPS el resultat seria poc 

exacte i poc fiable, de forma que s’han de corregir les coordenades per aconseguir una 

millor precisió.  

El mateix passa amb l’alçada, si es suma l’error que pot donar el GPS més l’error humà 

que es produeix quan no s’agafa l’alçada arran de terra et pots trobar que l’alçada està 

per sobre o per sota del normal, cosa que implica que els pals no queden correctament 

posats quan es veuen en 3D en l’espai virtual (és molt difícil aconseguir una bona 

precisió en aquest aspecte encara que es comparin les alçades amb el programa). 
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Limitacions 

Les limitacions de la xarxa, és a dir, els límits fins on es van recollir les dades 

corresponen als límits exteriors dels termes municipals de la comarca i fins a les 

conversions aeri – subterrani que hi ha a l’entrada dels municipis, ja que un cop la part 

és subterrània és difícil saber cap on va. Es podrien arribar a trobar els transformadors 

que hi ha a l’interior dels municipis però per evitar errors en la creació del mapa i per 

la dificultat que tenen de dibuixar (poden estar a l’interior d’edificis, soterrats...) s’han 

exclòs del treball. Això fa que quedi una visió més clara de la xarxa en l’àmbit rural i no 

tant municipal. 

Xarxa elèctrica en 3D 

Un cop recollides totes les dades calia trobar una forma de representar-les que es 

distanciés dels tradicionals mapes de símbols, per aconseguir una innovació i un salt 

qualitatiu en la forma de visionar la xarxa elèctrica. 

En diversos intents havia fet diverses proves per tal d’aconseguir un resultat més o 

menys adequat i real: 

 Inserció de vincles a fotos en punts en un mapa: aquest sistema consistia a 

vincular fotografies a punts inserits a un mapa. Després de diverses proves i 

l’obtenció d’alguns resultats la impressió va ser que no servia, ja que per 

visualitzar cada fotografia calia seleccionar cada punt i entrar a la fotografia, 

cosa que feia un procés molt carregós, per tant aquesta opció va quedar 

descartada. 

 El segon intent va ser intentar inserir fotografies directament sobre el mapa, 

cosa que permet obtenir algun resultat en 2D però que no funciona en un 

mapa en 3D 

Així que la fórmula escollida per dur a terme el nou plànol va ser la modelització en 3D 

de la xarxa elèctrica i la seva posterior exportació a Google Earth per al seu visionat. 

El fet d’adoptar aquesta solució tampoc va posar les coses fàcils, ja que no tenia 

experiència en fer una cosa així i tampoc hi ha programes que permetin treballar 

directament i fàcilment en aquest àmbit. 

Finalment, i després d’un gran nombre de proves, els programes utilitzats per dur a 

terme tot el procés de modelitzat i exportació van ser els següents: 

o AutoCAD 2016: programa de dibuix assistit per ordinador molt utilitzat per 

dibuix en 2D i 3D. 

o AutoCAD Civil 3D 2016: programa de dibuix per ordinador amb funcions i 

característiques específiques per treballar amb projectes civils: topografia, 

projectes de construcció... però també incorpora una eina d’exportació d’arxius 

a KML/KMZ. 
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o Google Earth: és un programa d’informació que permet veure mapes geogràfics 

elaborats amb fotografies per satèl·lit de tot el món. Permet obrir arxius en 

format KMZ (format comprimit) o KML (format sense compressió) que mostren 

models en 2D i 3D acompanyats d’informació geogràfica, cosa que permet 

visualitzar els models en una posició concreta del globus terrestre. 

 

Figura 4: Vista dels programes 

Així com la part de dibuixar vaig tenir bastant clar des del principi que el programa 

escollit seria l’AutoCAD, el fet d’exportar models a KMZ per veure’ls al Google Earth 

em va portar molts maldecaps per aconseguir els millors resultats possibles. 

L’AutoCAD el vaig triar sobretot perquè ja tenia experiències anteriors treballant amb 

aquest software i a part perquè el mateix programa ja permet introduir informació 

geogràfica quan es creen els models, permet fer visualitzacions sobre mapes en 2D i 

inclús permet simular les posicions del sol (eina molt útil en projectes on la llum és 

important)... A part aquest programa es basa en el treball per coordenades, un 

element clau en la creació de mapes i la situació d’elements en punts concrets, no tant 

a l’hora de dibuixar sinó a l’hora de crear el mapa amb la situació exacta dels suports i 

els transformadors. 

El procés d’exportació a Google Earth (programa escollit primer de tot perquè és molt 

conegut i és gratis però també perquè mostra el relleu en 3 dimensions i amb 

fotografies reals de satèl·lit) ja va ser molt més complicat. Vaig provar diferents 

complements d’AutoCAD que permeten l’exportació i importació de dades des 

d’AutoCAD a Google Earth i a la inversa. 

 Global Mapper: programa pensat sobretot per treballar amb punts i línies, no 

amb objectes complexos. 

 Plex Earth i CAD-Earth: són complements que tenen grans funcionalitats 

d’exportació i importació de dades entre programes, però on la llicència 

gratuïta no permet fer gaires operacions d’exportació (limitació de punts i de 

nombre d’exportacions) i la llicència costa més de 100 euros per un any (la 

versió simple amb poques funcions); per tant, al trobar una opció més senzilla i 

sense pagar, aquestes opcions tot i ser molt bones van quedar descartades. El 

fet de tenir una versió de prova molt limitada també implica que es puguin fer 

poques proves i pots pagar la llicència per després acabar sense tenir la utilitat 

desitjada. 

 Spatial Manager for AutoCAD: una eina que permet treballar amb dades 

espacials, mapes, exportació i importació de dades entre diversos programes... 
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però que ofereix una versió de prova molt limitada i la llicència bàsica (que no 

assegura totes les funcions) costa més de 100 euros. 

 

Figura 5: Possibles programes a utilitzar 

En general la majoria de programes estan pensats per treballar amb objectes i models 

en 2D ja que els plànols d’obres, els mapes, els plànols oficials... són sempre en dues 

dimensions pel fet que així s’hi pot aplicar una escala d’anotació perquè se sol treballar 

en paper, però amb els sistemes digitals i projectes d’aquest tipus que són a nivell 

informatiu, la tecnologia 3D cada cop es pot implantar més. 

L’empresa Autodesk, que és l’empresa que distribueix productes tipus CAD, ofereix la 

possibilitat d’obtenir programes complets amb llicència d’estudiant sense restriccions 

però amb la condició que només es poden utilitzar per projectes en l’àmbit educatiu i 

dels quals no se’n pot obtenir cap tipus de benefici econòmic (en cas d’haver de 

comprar el programa complet la llicència val 2000€ cada any), per tant és molt 

interessant l’opció d’utilitzar les llicències gratuïtes per estudiant en els dos 

programes: AutoCAD 2016 i Civil 3D 2016. 

Modelat 3D 

Per dibuixar totes les estructures, aparellatge, elements de seguretat... i situar-ho tot 

al mapa, els dibuixos estan dividits en tres parts (en tres arxius) i d’un a l’altre els 

elements s’exporten com a blocs: 

 1a part: inclou les parts que estan formades per diferents objectes però el 

conjunt és d’una mida molt més petita que el conjunt de l’estructura, com són 

els aïlladors (de diferents tipus), terminacions de conversions aero-

subterrànies, aïlladors de transformadors, fusibles, parallamps... Totes 

aquestes peces són comunes a la majoria dels suports i/o centres de 

transformació, per tant el fet de tenir-los guardats com a blocs quan s’exporten 

a l’altre arxiu permet situar-los a punts concrets de forma directa (no s’ha 

d’utilitzar la funció de copiar i enganxar, simplement cal inserir). 
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Figura 6: Modelat de peces petites 

 2a part: aquesta és la part principal de muntatge de les torres, pals i centres de 

transformació. A partir de diversos models base, combinant-los de diferents 

formes i afegint-hi els blocs de la part anterior es poden construir totes les 

estructures que conformen la xarxa elèctrica de mitja tensió. Quan una 

estructura està completa es guarda com a bloc amb un número d’identificació. 

La forma de construcció i els models base estan descrits en els següents 

apartats. 

 

Figura 7: Modelat de suports i torres completes 

 3a part: aquest és l’arxiu final on es construeix el model de xarxa en 3D a partir 

dels blocs creats a l’apartat 2. Cada bloc es situa en la seva posició correcta, 

s’orienta correctament i finalment es cableja. Per fer-ho s’utilitzen eines de 

programació d’instruccions del programa, que s’expliquen a l’apartat 

corresponent. 
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Figura 8: Modelat de la xarxa 3D 

Un cop l’arxiu de la 3a part està finalitzat cal exportar els models a format KMZ 

utilitzant el Civil 3D 2016, en el procés descrit a l’apartat corresponent. 

Per realitzar aquesta part fins a completar-la del tot van ser necessàries nombroses 

hores de treball des de principis d’abril i fins a principis de maig i per obtenir les mides 

dels diferents elements, a part de les mesures sobre terreny, va ser imprescindible 

consultar catàlegs de fabricants i normatives. 

Aïlladors 

Els aïlladors són els components que s’utilitzen en xarxes elèctriques per aguantar i 

subjectar els conductors i assegurar l’aïllament del cable respecte els altres cables i 

respecte l’estructura o estructures que estan en contacte a terra. 

D’aïlladors n’hi ha de molts tipus, mides i formes de muntatge (recollits a la ITC-LAT-07 

del reglament de línies d’alta tensió) cosa que fa inviable fer exactament el tipus 

d’aïllador per a cada suport. Per tant la decisió va ser crear models tipus d’aïlladors de 

diferents característiques i materials. Les seves mides corresponen a les mides 

mitjanes de grups d’aïlladors d’aquest tipus, però intentant que siguin relativament 

semblants a la realitat. 

La xarxa està muntada sobretot amb aïllament de vidre en les seves diverses versions: 

aïlladors rígids, de cadena d’amarrament i de cadena de suspensió. Queden pocs 

aïlladors ceràmics però encasa són presents en algun suport, seccionadors i 

portafusibles. Totes les instal·lacions noves ja es munten amb aïlladors polimèrics, que 

poden ser de diferents colors com gris, blau, marró o vermell. 

Aïlladors de vidre 

El vidre que s’utilitza per la fabricació dels aïlladors està format per una barreja de 

silici, carbonats de calci, sodi, aigua i en menor mesura altres materials que es fonen 
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tots junts a altes temperatures i s’emmotllen directament, de forma que l’aïllador 

queda una sola peça de material aïllant sense juntes ni possibles forats o canals per on 

es podria filtrar aigua i hi podrien haver fugues i averies. Segons les formes de 

muntatge hi ha diversos tipus d’aïlladors que utilitzen aquest material: 

 Els aïlladors de vidre rígids van muntats directament sobre l’estructura, és a dir, 

estan fixats directament a l’angle, passamà o platina que suporta l’esforç. La 

seva constitució bàsica està formada per un suport o columna metàl·lica que és 

la part unida a l’estructura i que al mateix temps està unida a la part interior de 

la part aïllant. Per augmentar la línia de fuga a la part inferior de les campanes 

no és llisa sinó que té una forma ondulada. Aquest tipus d’aïlladors suporten 

sobretot esforços de flexió i compressió. 

El model escollit com a estàndard per els dibuixos en 3D és un aïllador rígid que 

forma 3 campanes amb formes ondulades a les seves parts inferiors i que té 

una columna metàl·lica de subjecció. 

 

Figura 9: Aïllador de vidre rígid 

 Els aïlladors de vidre de tipus cadena estan formats per unitats independents 

unides entre si per passadors. Cada unitat consta d’un plat aïllant que té una 

“caputxa” metàl·lica que actua com a unió femella a la part superior i un cargol 

metàl·lic a la part inferior que actua com a unió mascle. Per la seva forma de 

muntatge estan sotmesos sobretot a esforços de tracció. 

Segons les necessitats d’aïllament es poden unir un nombre més gran o més 

petits d’elements. Com en el cas anterior també hi ha un gran nombre de 

formats i de mides i s’ha estandarditzat per fer els dibuixos. 

 

Figura 10: Cadenes d’aïlladors de vidre 
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Per unir les cadenes a les torres i als cables hi ha gran quantitat i varietat 

d’accessoris que s’uneixen a les cadenes amb els mateixos formats de unions 

mascle - femella unides per un passador. 

Per la modelització s’han creat les peces més utilitzades i habituals que formen 

part de les cadenes: una anella a la part superior que s’uneix a la torre 

mitjançant un grilló i per la subjecció dels cables s’utilitza un model de grapes 

de subjecció en cadenes d’amarrament i un altre model per les grapes de 

suspensió. 

 

Figura 11: Accessoris de les cadenes 

Aïlladors polimèrics 

També anomenats aïlladors compostos ja que estan formats per diversos materials, 

solen tenir un nucli aïllant de fibra de vidre reforçada, envoltat per material aïllant (la 

part visible que el recobreix) constituït per una elastòmer resistent a les corrents 

superficials (de tipus silicona o resina epoxi) i finalment hi ha dos terminals metàl·lics 

un per la subjecció del o dels conductors i l’altre per la fixació a la torre, que pot ser de 

diferents formes: 

 Els aïlladors polimèrics rígids estan dissenyats amb els mateixos principis que 

els aïlladors de vidre, formats per una base metàl·lica que permet la unió a 

l’estructura del suport; un cos de material polimèric, que és el material aïllant i 

que forma anelles de diferents mides i/o separacions segons el model; i té una 

caputxa en aquest cas normalment metàl·lica per la subjecció del cable. 

Hi ha diversos colors i en el projecte s’han fet els aïlladors a una mida mitjana 

(dins la gran varietat que hi ha) i s’han utilitzat els colors blau, gris i marró, els 

predominants dins les instal·lacions estudiades. 

 

Figura 12: Aïlladors polimèrics rígids 
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 Els aïlladors polimèrics que s’utilitzen en amarrament (també es poden utilitzar 

aquest tipus d’aïlladors en suspensió) no estan formats per diverses peces sinó 

que és un bloc únic format per una part d’unió, que pot ser una anella i va 

unida directament a l’aïllador (no es pot canviar l’accessori), hi ha un cos aïllant 

polimèric i finalment hi ha un cargol en aquest cas si de tipus mascle on s’hi pot 

unir un accessori, normalment una grapa d’amarrament. 

 

Figura 13: Aïllador polimèric d’amarrament simple 

 

Figura 14: Aïllador polimèric d’amarrament doble 

 

Aïlladors ceràmics 

Encara que s’anomenin ceràmics seria més correcte anomenar-los de porcellana, 

material que s’utilitza normalment per la seva fabricació. Va ser el primer material 

utilitzat i aquesta porcellana està formada per una barreja de argiles (fa que aguantin 

canvis tèrmics), quars (que millora la resistència mecànica) i feldspat (que augmenta la 

rigidesa dielèctrica) que es barregen amb aigua, s’esmalten i es couen al forn a més de 

1000ºC. 

 Són un tipus d’aïllador cada cop més en desús però que encara es poden trobar 

a la xarxa en tipus rígid. El cos és totalment ceràmic amb una forma 

característica de canal a la part superior on s’uneix el cable i la base és 

metàl·lica. Aquesta base pot ser en forma de cargol/columna o en forma de 

platina que assegura una millor subjecció. 



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 25 de 99 

 

Figura 15: Aïlladors ceràmics 

En seccionadors, porta fusibles i aïlladors de transformadors, que no aguanten 

esforços considerables, el seu ús està molt estès. 

Aparellatge 

Definint aparellatge com el conjunt d’aparells fixos que dins una xarxa elèctrica de 

potència serveixen per maniobrar o detectar fenòmens trobem que a la xarxa elèctrica 

hi ha molts elements dins aquesta categoria com seccionadors, fusibles, seccionadors 

encapsulats en SF6, indicadors de pas de falta i parallamps. En instal·lacions exteriors, 

com és la xarxa estudiada aquests elements són els predominants. 

Seccionadors 

Un seccionador és un dispositiu mecànic que permet obrir de forma visible i eficaç un 

circuit elèctric de forma que queda aïllat de la resta de la xarxa elèctrica cosa que 

permet treballar sense risc elèctric. Cal dir que un seccionador no pot obrir en càrrega, 

és a dir, cal desconnectar la línia per tal de poder-lo accionar. 

De seccionadors n’hi ha d’interior i d’exterior i aquests poden ser mecànics o 

encapsulats.  

A la zona estudiada hi ha 4 tipus principals de seccionadors mecànics que poden estar 

muntats en horitzontal o vertical, en suports tant de fusta com de formigó i de metall. 

Degut a que hi ha molts fabricants que ofereixen els seus productes i que alguns dels 

seccionadors són antics i ja no es troben al mercat, és molt difícil trobar un nom de 

model o número de referència. 

Normalment el seccionador forma una estructura compacta, és a dir, està tot junt, 

però en determinades situacions el seccionament dels circuit es pot produir a llocs 

diferents de la torre. Les característiques bàsiques d’un seccionador són sempre les 

mateixes, estan formats per dos aïlladors fixos on es connecten els cables (els 

contactes fixos), i per un aïllador amb certa mobilitat unit a un contacte mòbil que és el 

que permet obrir i tancar el circuit. El contacte mòbil pot presentar diferents formes: 

 Seccionadors de contacte mòbil rígid: el contacte és una barra rígida que unida 

a un dels aïlladors fixos pot girar amunt i avall per l’acció de l’aïllador mòbil. 
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Figura 16: Seccionador contacte mòbil rígid 

 Seccionadors de contacte mòbil articulat: també unida a un aïllador fix en 

aquest cas la barra no és rígida sinó que són dues barres rígides unides entre si 

(articulades) pel seu punt mig de forma que queden muntades com un triangle 

i quan es mou l’aïllador mòbil l’efecte que es produeix és que gira per l’extrem i 

pel mig i així l’obertura és més ràpida. 

 

Figura 17: Seccionador contacte mòbil articulat 

 Seccionadors de contacte mòbil flexible: és com el segon cas però canviant 

barres articulades per metall flexible que es dobla quan s’obre el seccionador. 

 

Figura 18: Seccionador contacte mòbil flexible 

 Seccionadors de contacte mòbil giratori: són diferents en el sentit que el 

contacte mòbil només està unit a l’aïllador mòbil i aquest aïllador mòbil no es 

mou per la seva base, com en els casos anteriors, sinó que gira sobre ell mateix 
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de forma que queden separats els dos contactes fixos. Aquest tipus de 

seccionador permet obrir cada fase en un punt diferent de la torre, de forma 

que no cal agrupar-les en un únic punt per muntar el seccionador. 

 

Figura 19: Seccionador contacte mòbil giratori 

A part també poden incorporar elements extres com els “apagaxispes” que són uns 

elements de seguretat muntats al punt d’unió entre el contacte mòbil i el contacte fix 

que permeten el pas d’aquest últim pel seu interior i si en el moment de tancament del 

circuit es produïssin guspires, aquest element impedeix que saltin a l’aire i puguin 

arribar a terra i fer mal a algun treballador o produir un incendi (es mostren a la figura 

17). Per manipular els seccionadors muntats en suports s’ha de fer sempre des d’una 

plataforma elevada de terra, aïllada i connectada a terra en tots els tipus de suport. 

Seccionadors encapsulats (PM6) 

Aquest tipus de seccionadors també actuen com a interruptors ja que poden obrir el 

circuit en càrrega. El seu principal avantatge és que funcionen perfectament en 

qualsevol condició meteorològica i que es poden maniobrar a distància o de forma 

manual.  

Si es maniobren de forma manual hi ha un enllaç mecànic entre l’aparell situat a la part 

de dalt de la torre i la base, on hi ha la banqueta aïllant i el comandament; aquest 

enllaç mecànic pot ser en forma de cardant o de cables metàl·lics. En alguns models la 

maniobra es fa mitjançant una pèrtiga aïllant.  

Per altra banda si el PM6 funciona amb un motor elèctric inclou un transformador de 

tensió i un motor elèctric al costat del seccionador i a la part inferior de la torre o pla hi 

ha la caixa de control on hi ha els elements de comandament que permeten fer les 

maniobres. A part la caixa de control també inclou una bateria per quan la línia està 

fora de servei i pot incorporar sistemes de comunicació en cas que la instal·lació estigui 

telecontrolada. 

Els avantatges principals d’aquest tipus de seccionadors és que si estan telecontrolats 

també fan les funcions de detector de pas de falta i/o de seccionalitzador (aparell que 

detecta el pas de falta i segons la selectivitat de proteccions que hi hagi programada, 

pot aïllar el tram de l’averia de forma automàtica de manera que es restableix el servei 
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en pocs instants a les zones no afectades directament per l’averia), de forma que 

programats adequadament poden actuar de forma automàtica i selectiva per deixar 

trams de línia on hi ha averies desconnectats de la resta de la xarxa. Per això aquests 

aparells estan pensats especialment per zones rurals i semiurbanes ja que estan 

preparats per estar muntats ens instal·lacions aèries i aguantar les inclemències 

meteorològiques. 

 

Figura 20: Interruptor – seccionador encapsulat 

Hi ha diversos models però a partir dels que hi ha s’ha elaborat un model estàndard 

pels models 3D, i inclou les dues versions: amb transformador de tensió i sense segons 

si s’opera de forma motoritzada o manual. 

Fusibles 

Són un element de protecció per sobreintensitats i s’instal·len com a protecció per 

aparells sensibles, com són els transformadors. El seu principi de funcionament es basa 

en l’augment de la temperatura del conductor quan augmenta la intensitat, cosa que 

provoca la fusió del filament intern del fusible i el circuit queda obert. Perquè 

funcionin correctament es connecten en sèrie i es dimensionen de forma adequada 

per tal que funcionin correctament en règim normal (com a conductors), en règims 

d’arrencada i de sobrecàrrega puntual però que actuïn en casos de sobreintensitats 

perilloses. 

En centres de transformació interiors els fusibles en situen en cel·les prefabricades 

(avui en dia les proteccions poden anar amb relés de sobreintensitat) o en 

instal·lacions antigues hi ha sistemes ruptofusibles, en què quan es fon un fusible 

provoca l’obertura d’un seccionador adjunt, de forma que aquell punt queda 

desconnectat de la xarxa; però en instal·lacions exteriors, com solen ser les rurals, els 

fusibles van muntats a la part superior dels suports. En el modelat 3D hi ha tres models 

de fusibles i porta fusibles estandarditzats que es munten en una barra metàl·lica 

collada al suport corresponent. 
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Figura 21: fusibles i portafusibles 

Parallamps 

Són elements de seguretat que serveixen per limitar les sobretensions transitòries que 

poden aparèixer a la xarxa. Es fabriquen amb un nucli de discos d’òxid de zinc amb 

òxids de diferents metalls com bismut, antimoni, manganès cobalt... i recoberts amb 

porcellana o de material plàstic aïllant. 

Estan connectats en paral·lel a la xarxa i connectats a terra pel seu altre extrem. En 

condicions normals són elements aïllants però en cas de sobretensió canvien el seu 

estat i permeten el pas de corrent elèctric que descarrega a terra de forma que s’evita 

la fallada de l’aïllament i si es col·loquen adequadament en transformadors, 

conversions aero-subterrànies o a prop d’altres elements sensibles s’evita que es 

puguin destruir i així es garanteix la continuïtat del servei.  

En la modelització 3D s’ha creat un únic model estàndard (pràcticament comú a la 

totalitat de la xarxa). 

 

Figura 22: Parallamps 

Suports 

Els suports són les estructures encarregades d’aguantar els conductors i l’aparellatge a 

una alçada segura respecte el terra. Hi ha diverses formes constructives i molts tipus 

diferents de suports però la primera classificació bàsica que es pot fer entre ells és 

segons el seu material: fusta, formigó o metall. 

Els suports han de garantir que es compleixin les distàncies de seguretat entre els 

conductors i terra i en creuaments en totes les condicions possibles de fletxes màximes 
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i mínimes dels conductors així com han d’aguantar tots els esforços que es poden 

preveure en les condicions més adverses. 

Suports de fusta 

Els suports de fusta són els tipus de suports més senzills i al mateix temps també són 

els més utilitzats (no actualment però si anys enrere). A la xarxa del Lluçanès tenen un 

paper predominant ja que formen part de trams relativament llargs de línies aèries. 

Segon la ITC LAT 07 els pals de fusta han de ser preferentment de fusta de pi de les 

espècies silvestre, pinassa i negre que sempre a d’haver rebut un tractament contra la 

putrefacció amb creosota o amb sals de dissolució aquosa, segons les normes UNE 

corresponents.  

Les alçades respecte terra considerades a l’hora de dibuixar els pals han estat 8, 10 i 12 

metres d’alçada, ja que són les mides més habituals, encara que varien segons el tipus 

de pal o la profunditat a la que estan enterrats; cal remarcar que aquesta no és la 

longitud total del pal, sinó l’alçada des de terra (que és la magnitud que es pot veure 

un cop el model està exportat al mapa). 

Pel què fa a la secció a l’hora de fer els models s’han seleccionat 3 gruixos classificats 

com a prim, mig i gruixut, de forma que a partir de les fotos es pot triar l’alçada del pal 

i també la seva secció (sempre és tot relatiu perquè amb una foto és difícil comparar 

les mides amb altres pals). 

 

Figura 23: Models de pals de fusta 

El muntatge dels aïlladors al pal segueix principalment tres configuracions: 
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o Muntatge rígid en triangle: un aïllador rígid muntat a l’extrem superior del pal i 

dos aïlladors rígids muntats als extrems d’una creueta metàl·lica situada més 

avall. 

 

Figura 24: Muntatge en triangle 

o Muntatge rígid pla: la creueta està situada a la part superior del pal, de forma 

que els tres aïlladors queden situats plans i alineats. És una forma de guanyar 

alçada dels cables. 

 

Figura 25: Muntatge pla 

o Muntatge d’amarrament en triangle: sobretot utilitzat en angles de la línia. A la 

creueta inferior hi ha dos aïlladors d’amarrament que estan muntats en una 

sola creueta o en dues creuetes una a cada costat del pal. A la part superior hi 

ha dues formes de muntatge principals: 

 Amb un aïllador rígid a la part superior: dues cadenes d’amarrament 

(una a cada costat) i el pont passa unit a la part superior amb un aïllador 

rígid. 

 Amb un aïllador de suspensió: en aquest cas a la part superior del pal hi 

ha un ferro corbat en forma de ganxo cap amunt d’on penja un aïllador 

de suspensió que aguanta el pont no per dalt sinó per un lateral del pal. 
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Figura 26: Amarrament en triangle 

o Muntatge d’amarrament pla: les cadenes d’amarrament estan paral·leles entre 

elles, en els costats exteriors el pont passa per la part de baix de la creueta i la 

fase del mig travessa per la part superior del pal normalment amb la instal·lació 

d’un aïllador rígid. 

 

Figura 27: Amarrament pla 

No a tots els pals només hi ha tres aïlladors sinó que en creuaments de carreteres, rius, 

línies telefòniques, camins... o llocs perillosos hi ha doble aïllament (obligat per 

normativa), és a dir, hi ha dos aïlladors per cada fase de forma que actuen com a 

element de seguretat. En configuracions planes no hi ha cap problema d’espai, però en 

configuracions en triangle rígid s’ha d’afegir dos ferros en angle a la part superior del 

pal (com unes antenes) per tal d’aconseguir l’espai necessari. També cal afegir que hi 

ha diverses mides en l’amplada de les creuetes, però com estàndard s’han considerat 2 

mides diferents. 
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Figura 28: Diferents mides de creuetes 

En punts on el pal de fusta pot veure superada la seva resistència per aguantar els 

esforços s’utilitzen dues estratègies diferents per solucionar-ho: 

o Tornapuntes: en pals que estan en angle, on les forces de tracció dels cables no 

són oposades entre elles en una direcció determinada, és necessari instal·lar un 

altre pal de fusta en diagonal i unit per la part de dalt al pal que aguanta els 

cables de tal forma que contraresti les forces transversals que fan els cables 

sobre el pal principal. 

o Pal doble: simplement consisteix a muntar dos pals completament de costat 

(que es toquin entre ells) i units. D’aquesta forma s’aconsegueix una resistència 

extra a esforços transversals que podrien fer tombar el pal. 

 

Figura 29: Tornapuntes amb derivació 

Pel què fa a l’aparellatge muntat en pals de fusta trobem els següents elements: 
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o Fusibles: hi ha diversos pals, normalment situats abans de transformadors 

antics, que tenen fusibles instal·lats. Llavors el pal ha d’estar muntat amb 

aïlladors d’amarrament per poder fer les connexions corresponents. 

o Seccionadors: hi ha dos seccionadors a la zona estudiada muntats sobre pals de 

fusta, amb la diferència entre ells que un consta d’un sol pal i l’altre està 

muntat entre dos pals. 

 

Figura 30: Seccionadors muntats sobre pals de fusta 

Els pals de fusta no van cimentats, sinó que simplement estan clavats a terra enterrats 

i compactats o subjectats per algun suport de ferro també parcialment enterrat en 

zones on el terreny és difícil de compactar. 

Suports de formigó 

Els suports de formigó estan fabricats amb formigó armat vibrat, és a dir, estan 

constituïts per un armat de ferro dins una estructura de formigó (grava, ciment i aigua) 

vibrat, és a dir, sense cap tipus de bombolla d’aire en el seu interior que podria fer 

perdre la resistència al suport. 

Hi ha dues variants principals pel què fa a l’acabat del pal: forats d’escalada amb la 

part superior circular o amb la part superior plana, però sempre complint les mides 

que imposen les normes UNE per la fabricació d’aquest tipus de suports. 
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Figura 31: Models de pals de formigó 

Els models estàndard dibuixats tenen unes alçades (respecte el nivell de terra que és la 

part vista) de 8, 10 i 12 metres. Els pals de formigó ofereixen una gran versatilitat a 

l’hora del muntatge dels elements de suports (les creuetes o altres elements de 

subjecció) ja que tant a la part superior com al llarg del pal hi ha orificis on s’hi poden 

fixar els elements necessaris. Així podem trobar configuracions planes d’amarrament 

on el pont del mig passa per un aïllador superior rígid o pel lateral amb un aïllador de 

suspensió o configuracions on els dos aïlladors laterals són de suspensió. En alguns 

casos també es troben suports de formigó amb aïlladors rígids. També s’utilitzen en 

molts casos en derivacions, és a dir, on la línia a part de seguir cap al seu destí té una 

ramificació de les tres fases cap a un lateral o un nivell inferior per on continua cap a 

un altre lloc. 
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Figura 32: Diferents configuracions en pals de formigó 

Pel què fa a aparellatge els pals de formigó incorporen tot tipus d’elements de 

maniobra i de seguretat i aparells elèctrics degut a la seva fàcil instal·lació: 

o Seccionadors muntats plans a la part superior o verticals al pal 

o Fusibles 

o Conversions aero-subterrànies (amb parallamps) 

o Transformadors (amb parallamps, fusibles, seccionadors...) 

 

Figura 33: Aparellatge muntat en pals de formigó 
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Es poden muntar amb moltes configuracions diferents però el suport es munta de dues 

formes diferents segons si el suport està dins la línia o està al final: 

 Si és al mig el pal es munta amb les cares amples (el pal és rectangular) en la 

direcció dels cables, d’aquesta forma com que les forces estan equilibrades el 

costat estret (que aguanta més la flexió) pot treballar per suportar les forces 

laterals (com el vent o el vent sumant al gel). 

 Si és a final de línia el costat estret és el que s’alinea amb els cables ja que 

d’aquesta forma el pal que no té les forces de tracció equilibrades per cada 

banda, aguanta més bé l’esforç. 

 Un altre tipus de muntatge és amb doble pal de formigó i s’utilitza en finals de 

línia on hi ha els transformadors. D’aquesta forma s’hi pot posar un aparell més 

gros i els elements de maniobra i de seguretat es poden instal·lar d’una forma 

més espaiosa i segura. 

 

Figura 34: Final de línia, conversió aero-subterrània i transformadors en pals dobles 

Com a complement de seguretat, en molts suports on hi ha elements de maniobra, 

transformadors o simplement són zones molt concorregudes, s’instal·len sistemes 

antiescalada per evitar que es pugui pujar al pal d’una forma fàcil. 

Suports de metall 

Els suports de metall (acer galvanitzat en la majoria dels casos) són els tipus de suport 

més versàtils i que presenten un major nombre de configuracions possibles, a part que 

també existeixen un nombre relativament gran de suports especials fets a mida de les 

necessitats de la xarxa. 
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Figura 35: Modelat de torres metàl·liques 

Un classificació general que se sol establir en aquest tipus de pals és segons la seva 

forma constructiva: 

 De gelosia: són torres construïdes amb dues parts: 

o La part superior és un prisma rectangular de 4,5 metres on hi ha collats 

escaires en posició horitzontal i diagonal, que asseguren que aquesta 

part que és on van muntades les creuetes, l’aparellatge... pugui resistir 

tots els esforços. 

o El cos de la torre és una estructura en forma de prisma amb les bases 

quadrades que segons el tipus té una alçada i una mida de la base de 

terra diferents. Els escaires muntants estant units entre ells mitjançant 

escaires en diagonal collats a aquests muntants. 

 

Figura 36: Estructures de gelosia 

Això es compleix en la majoria de torres de gelosia excepte en les torres més 

grans, de tipus especial on podem trobar els models que són un prisma 

rectangular totalment uniforme des de baix fins a dalt o torres ja molt més 
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grans que tenen una estructura semblant a la descrita però queden clavades a 

terra amb quatre potes independents. 

 

Figura 37: Torres especials de gelosia 

 De xapa: poden ser en forma de prisma rectangular i de cilindre. Les torres de 

xapa rectangulars (que no n’hi ha cap a la zona estudiada) són una estructura 

rectangular feta de xapa (per tant estan buides per dins) amb perforacions que 

actuen a mode d’escala per pujar-hi. Les torres amb xapa cilíndriques estan 

formades per una xapa metàl·lica rectangular enrotllada formant un cilindre. 

N’hi ha molts pocs casos. 

 De “presilla”: de difícil traducció en català, aquest tipus de suports ja no 

s’utilitzen però n’hi ha bastants de muntats. És un tipus de torre que forma un 

prisma de bases quadrades amb estructura piramidal amb quatre escaires 

principals i per assegurar que no es mouen de la seva posició estan aguantats 

amb platines rectangulars o cilíndriques soldades directament a la xapa. 

 

Figura 38: Torres de “presilla” 
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Les torres metàl·liques s’adapten a tot tipus d’aparellatge, configuracions de creuetes, 

diferents alçades, un circuit o doble circuit, conversions aero-subterrànies, derivacions, 

en alguns trams hi ha a la part superior un cable d’apantallament o parallamps... 

Aguanten grans esforços i són més altes que els altres tipus de pals, amb unes alçades 

totals respecte el nivell de terra de 12,5; 16,5 i 20,5 metres en els models més utilitzats 

i alçades superiors en models especials (torres grans) cosa que permet fer trams més 

llargs de cables i recórrer més distància amb menys suports, amb l’excepció dels tipus 

de “presilla” i de xapa que es queden en alçades menors (de 10 metres com a terme 

mig). 

 

Figura 39: Diferents configuracions de torres metàl·liques i diferent aparellatge 

En torres perilloses, que tenen elements de transformació o de maniobra, s’instal·len 

dispositius antiescalada per evitar un accés fàcil a les instal·lacions. 

Transformadors 

Als punts de transformació és on l’electricitat que es transporta a 25kV de tensió passa 

a la xarxa de baixa tensió de 400/230V, que és la xarxa que arriba fins a la majoria de 

clients finals que consumeixen energia elèctrica. Arribar a un punt de transformació és 

l’objectiu i la raó de ser de la xarxa de mitja tensió de distribució, per tant és important 

saber on són aquests punts. Hi ha una gran diversitat de models de transformadors, de 

tipus de casetes... per això en el modelat 3D s’han establert uns models estàndard. 

Aquests models es basen en la forma de muntatge o de situació del transformador, així 

trobem transformadors muntats sobre suports o torres, instal·lats en mòduls 

prefabricats o instal·lats en edificis construïts especialment a tal efecte. 
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D’intempèrie 

La majoria de transformadors en una xarxa rural són de petita potència, cosa que fa 

que les dimensions del transformador no siguin excessivament grans i per tant és 

viable el muntatge del transformador dalt un suport. 

El transformador no sol estar mai sol sinó que compta com a mínim amb parallamps 

muntats al mateix suport i fusibles i un seccionador que en molts casos no estan en el 

mateix suport sinó abans del transformador o al principi de la seva línia d’alimentació. 

 

Figura 40: Transformadors d’intempèrie 

Hi ha diverses configuracions de muntatge en pals de formigó i pals de ferro, en finals 

de línia o en punts intermitjos. En el modelat, s’ha dibuixat un sol tipus de 

transformador universal que presenta la variant de tenir la cuba d’oli elevada o no o de 

tenir els parallamps subjectats sobre l’aparell o no. 

Mòduls prefabricats 

Els mòduls prefabricats és el recurs més utilitzat en les instal·lacions noves. Aquests 

mòduls ofereixen protecció per el transformador, s’adapten a qualsevol potència (hi ha 

diferents mides segons el volum del transformador i la quantitat d’aparellatge 

necessari a instal·lar), com que està resguardat permet la instal·lació de cel·les 

modulars que contenen elements de protecció, control i mesura de magnituds 

elèctriques i que no poden estar a l’exterior, asseguren una millor protecció davant de 

robatoris i asseguren una correcta ventilació i funcionament de tot el sistema. 

En aquest tipus de mòduls l’entrada de la xarxa de mitja tensió sempre és subterrània, 

de forma que també s’evita la presència d’elements en tensió “vistos” a l’interior i per 

tant augmenta la seguretat pel personal. 

En el dibuix 3D hi ha dos models estàndard de mòdul prefabricat: 
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 El gran que inclou el transformador i els aparells de maniobra i seguretat 

(cel·les prefabricades amb tall en SF6) 

 El petit que es presenta en 2 colors i que només inclou el transformador a 

l’interior. 

 

Figura 41: Mòduls prefabricats 

Per tenir una entrada subterrània a partir d’una entrada aèria és indispensable una 

conversió aero-subterrània que es munta en un suport de formigó de metall. 

Una conversió està formada pel punt de connexió a la xarxa, anomenat una terminació 

que actua al mateix temps com a aïllador per evitar corrents de fuga cap a terra i a 

partir de les terminacions els cables ja són totalment aïllats (ja és pròpiament el cable 

subterrani), baixen pel suport subjectats amb abraçadores per evitar que es moguin i 

el tros final esta recobert amb una planxa metàl·lica per protegir els cables de 

qualsevol acció humana ja sigui intencionada o accidental. 

 

Figura 42: Conversió aero-subterrània i terminació 
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Casetes d’obra 

En les xarxes antigues els centres de transformació eren petits edificis construïts 

específicament a aquest efecte. La principal característica d’aquestes instal·lacions, 

encara molt presents i operatives avui en dia (encara que també n’hi ha en desús) és la 

seva alçada, perquè l’entrada dels conductors normalment és aèria, per tant la 

distància mínima de seguretat respecte a terra de 6 metres sempre s’ha de respectar. 

Els conductors estan subjectats a la façana amb aïlladors convencionals i entren a 

l’interior o bé directament a través d’un tipus d’aïllador especial (anomenat “passa 

murs”) o en casetes més modernes (o que s’han reparat) hi entren amb terminacions i 

cables aïllats. A l’interior hi ha el transformador i els aparells de maniobra, que poden 

ser cel·les modulars si s’ha renovat, o seccionador mecànics collats a les parets i 

fusibles convencionals si és original. 

N’hi ha que estan construïdes directament a obra vista, és a dir amb totxos, i d’altres 

que estan arrebossades.  

 

Figura 43: Casetes d’obra 

Blocs i numeració 

Un cop construïda cada torre, suport o centre de transformació amb l’estructura, 

aïllament, aparellatge, elements de seguretat... corresponents cal associar aquesta 

informació a la base de dades per després poder crear el mapa amb cada pal al seu 

lloc. 

D’aquesta forma al finalitzar un bloc nou se li associava un número correlatiu des de l’1 

al 550, que és el nombre total de blocs creats. Cada instal·lació muntada es convertia 

en bloc i posteriorment s’exportava com a bloc independent en un arxiu únic. 

Per fer els dibuixos el mètode bàsic era de comparació amb les fotos corresponents a 

cada suport obrint-les des de la base de dades. D’aquesta manera només va fer falta 
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afegir una columna a aquesta base amb el número del bloc corresponent, així per cada 

foto que ja tenia un bloc definit, només feia falta anotar el número del bloc 

corresponent. Aquest va ser un pas indispensable per tal de poder crear el mapa sense 

errors. 

Plantilla de presentació 

Per tal de poder veure tots els models dibuixats en 3D fora del programa de dibuix la 

forma més fàcil és fer-ho a través de diferents vistes en una visualització en un pla. 

El programa AutoCAD permet crear presentacions dels models dibuixats, de forma que 

és relativament fàcil poder visualitzar un model de diverses formes al mateix temps. La 

forma de preparar una presentació d’una forma correcta és fer el disseny d’un caixetí 

on s’hi indiquen totes les dades necessàries com el número de bloc, el projecte... però 

també s’hi anota l’escala, i és que quan es presenten els models és interessant que es 

puguin veure a escala.  

Però amb 550 dibuixos el problema és que hi ha un gran nombre de mides diferents, 

de formes... que fan que alguns models quedin tallat i altres quedin molt petits i per 

això va ser necessari crear quatre plantilles amb quatre escales diferents: 

 Models petits: escala 1:100 

 Models mitjans: escala 1:150 

 Models grans: escala 1:200 

 Models molt grans: escala 1:250 

Les vistes escollides per la creació de la plantilla de presentacions van ser la vista 

frontal i lateral (que estan en verdadera magnitud), dues vistes isomètriques per dues 

cantonades oposades i una vista superior en la mateixa orientació que la vista frontal. 

Amb aquest conjunt de vistes i junt amb el caixetí s’aconsegueix optimitzar l’espai d’un 

full de mida DIN-A4 i s’obté la màxima informació de cada model. 
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Figura 44: Caixetí de representació de models 

A partir de la plantilla, es poden representar els models d’una forma senzilla, i a 

l’annex 1 del treball hi ha recollits tots i cadascun dels models que s’han utilitzat per 

fer el mapa en 3D. 

Creació del mapa en 3D 

Un cop creats tots els blocs i completada la base de dades ja es pot procedir a la 

formació del mapa en un arxiu nou encara dins el programa AutoCAD 2016 amb la 

inserció de tots els blocs que estan guardats dins arxius independents. 

Inserció de punts (programa d’ordres) 

Per facilitar la feina el primer pas que es pot fer és marcar tots els punts on s’han de 

situar els pals i numerar-los seguint els valors establerts a la base de dades, bàsicament 

per tenir una referència de possibles errors. 

El primer que cal fer és definir el tipus de punt que es vol utilitzar (capa, tipus i mida) i 

seguidament se li han d’atorgar atributs, que és el text que acompanya el punt. A 

aquest atribut se li ha de definir la mida i la posició. Un cop fets aquests passos el 

conjunt de punt i atribut es guarda com a bloc i es pot suprimir de la pantalla. 
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Per passar les dades des de la base de dades que estan en un Excel a AutoCAD s’utilitza 

un arxiu de seqüència d’ordres en format .scr que es crea amb el bloc de notes (o 

altres programes d’edició de text). Aquest arxiu de seqüència d’ordres simplement 

inclou els paràmetres que s’haurien d’introduir a mà al programa però permet 

introduir-los de forma massiva, eina molt útil quan es treballa amb un volum gran de 

dades. 

La seqüència d’ordres que demana l’AutoCAD per inserir un bloc amb atributs és la 

següent: 

- Instrucció: -insert 

- Nom del bloc: coordenades 

- Punt d’inserció: 111111.11,2222222.22,333 

- Factor d’escala: 1 

- Angle de rotació: 0 

- Atributs: descripció 

Les parts en negreta són els paràmetres que demana el programa i les parts en cursiva 

són les respostes que espera. En el bloc de notes la “programació queda de la següent 

forma: 

 

Figura 45: Programació d’instruccions AutoCAD 

Els espais que hi ha, el programa els interpreta com un Intro, per tant passa a l’acció 

següent i els espais inicials fan que finalitzi la descripció dels atributs i es reactivi 

l’ordre anterior. 

Per aconseguir fàcilment les dades en el format desitjat, a l’Excel només cal crear una 

pàgina nova i concatenar els elements (crear un sol element en format text) amb els 

espais i l’ordre correcte: 

=CONCATENAR("  ";C2;",";D2;",";E2;"   ";B2;" - ";F2) 
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 C2 és la primera coordenada 

 D2 és la segona coordenada 

 E2 és l’alçada absoluta 

 B2-F2 és la descripció que correspon al número de registre i al número de bloc 

Es copia al bloc de notes, es fan refan les dues primeres línies (s’escriu la instrucció 

inicial i es treuen els espais a la primera fila numèrica) i ja es pot executar. 

Amb aquest sistema tots els punts queden introduïts a la seva posició en un instant i 

seguidament el què cal fer és unir-los amb polilínies, un procés molt fàcil amb els punts 

ja a lloc. Aquestes línies serviran de guia a l’hora de girar i alinear els suports l’un amb 

l’altre quan estiguin inserits. 

 

Figura 46: Inserció de punts 

Inserció de blocs 

El procés per inserir els blocs a la seva ubicació és molt semblant a l’anterior, però en 

aquest cas s’ha de fer algun pas previ i cal fer modificacions en la programació. 

Com que estem treballant en un arxiu nou, cal importar tots els blocs dins l’arxiu. 

Aquesta part porta bastanta feina perquè s’han d’obrir els blocs un per un per tal que 

estiguin reconeguts pel programa. S’introdueixen a la posició 0,0,0 i posteriorment es 

poden eliminar, però el programa ja recorda el seu nom. També es podrien obrir amb 

la programació si hi ha els directoris programats, però com que en el moment de fer-

ho no havia treballat prou amb la programació d’instruccions, està fet amb el mètode 

descrit cosa que va portar més hores de feina 

Seguidament amb l’Excel es poden fer els codis: primer de tot s’agrupen les dades 

segons al bloc que corresponen i es concatenen deixant dos espais inicials i dos espais 

finals (en aquest cas no hi ha atributs). Les instruccions i els resultats es mostren a 

continuació: 
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Figura 47: Format de programació d’ordres 

Amb l’ordre Script de l’autoCAD s’executa el programa per cada bloc (es podrien haver 

fet tots de cop però vaig preferir ser conservador i fer-ho un per un per evitar 

problemes de memòria i identificar més fàcilment els errors) i tots els blocs queden 

situats a la seva posició. 

Alineació dels suports 

Els suports inserits queden alineats segons estaven fets els blocs a l’arxiu original i per 

tant la majoria (amb l’excepció dels que van de nord a sud perfectament) no estan 

correctament alineats. El fet de tenir les línies prèvies de terra i els punts d’inserció 

marcats facilita molt aquesta tasca ja que tenint de referència el nord (com estan 

dibuixats els suports) i les línies de terra l’alineació és molt més fàcil. 

 

Figura 48: Alineació de suports 
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Una altra tasca que cal fer a cada suport, per facilitar les tasques posteriors és marcar 

amb punts d’AutoCAD els punts de connexió dels cables. Si es deixen els aïlladors, que 

estan formats per un gran nombre de punts, és molt difícil posar els cables a lloc ja que 

en un dibuix d’una magnitud tant gran les eines de zoom no funcionen de la forma més 

adequada. El fet de posar punts implica que queda una única referència i des d’una 

vista més llunyana es poden connectar els cables sense gaires errors. 

Xarxa elèctrica en 3D 

Un cop alineats els pals i marcats tots els punts de connexió només queda posar els 

cables. En teoria els cables haurien de formar paràboles o catenàries en les seves 

unions però en diverses proves aquest opció va quedar descartada bàsicament perquè 

el programa AutoCAD sempre crea els dibuixos en 2D sobre un pla XY conegut, per 

tant, per dibuixar cada cable cal canviar el pla per adaptar-lo a la seva ubicació 

concreta, cosa que implica canviar el pla tres cops per cada tram entre dos pals. Si 

considerem que hi ha més de 2000 suports la feina és immensa. 

Per això l’opció adoptada és la d’unir els suports amb línies rectes però primes, que 

permeten una correcta visualització de la xarxa i el resultat no és gens dolent. Les línies 

es queden com a tals perquè quan s’exporten cilindres o objectes rodons en 3D (com 

serien cables més reals) queden desfigurats perquè el programa els converteix en línies 

rectes i plans (com s’explica més endavant). 

 

Figura 49: Xarxa MT en 3D 

Un cop cablejada tota la xarxa el mapa en 3D ja està complet i a punt per exportar. 

Exportació a KMZ 

L’arxiu resultant dels passos anteriors s’obre amb el programa AutoCAD Civil 3D 2016, 

que incorpora la utilitat d’exportació d’objectes a format KMZ, que és el format 

comprimit dels arxius KML (Keyhole Markup Language) que són arxius basats en 

llenguatge XML (que emmagatzema dades en forma llegible per passar dades entre 

programes com una base de dades) i aquests arxius serveixen per representar dades 

geogràfiques en tres dimensions. 
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Així la informació emmagatzemada en un arxiu KMZ es podrà obrir en l’entorn de 

visualització de Google Earth. 

Primer de tot el què s’ha de fer és descompondre els blocs en les seves parts originals, 

perquè sinó el programa considera tot el conjunt com una unitat i ho exporta amb un 

sol color. 

El procés d’exportació està integrat per els següents passos dins la funció d’exportar a 

KMZ/KML del programa: 

1. Definir el nom, la descripció i la informació complementaria del bloc: són les 

dades que acompanyaran al bloc quan es visualitzi al Google Earth. 

2. Seleccionar els objectes a exportar 

3. Cal triar el sistema de coordenades a exportar (com que el dibuix ja està 

programat el sistema ja està establert) sinó ofereix la possibilitat de fer canvis 

de coordenades per l’exportació 

4. Es selecciona si l’alçada ha de ser relativa a terra o relativa al nivell del mar 

5. Es tria el nom de l’arxiu, el format (KML o KMZ) i s’exporta. 

La forma que resulta més eficaç de treballar posteriorment, encara que porta més 

feina, és exportar cada suport per separat, en un arxiu únic, d’aquesta forma qualsevol 

problema que sorgeixi en la visualització, construcció, si hi ha algun error en les 

coordenades... es pot tractar individualment i no com a conjunt, de forma que es pot 

reparar posteriorment. 

Els cables s’exporten posteriorment agrupats per trams, els trams que s’estableixen al 

Google Earth. 

El principal inconvenient que presenta aquest procés d’exportació, és que els sòlids en 

3D que formen corbes, com són sobretot els cables de les torres que són cilindres 

corbats, s’exporten com a objectes amb cares planes i per tant queden relativament 

desfigurats, cosa que fa que el model quedi parcialment desfigurat, però no s’impedeix 

la correcta visualització i la correcta interpretació de les dades. 
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Figura 50: Sòlids 3D que queden desfigurats 

En l’apartat de millora es proposen possibles solucions per arreglar aquest problema i 

poder visualitzar els models correctament. 

Xarxa elèctrica a Google Earth 

Un cop exportats tots els suports i transformadors a Google Earth amb arxius 

individuals, ja es poden veure dins el programa. Per aconseguir una visualització més 

fàcil i senzilla cal agrupar les instal·lacions per trams, que es guarden en un sol arxiu i 

d’aquesta forma no s’han d’obrir els més de 2000 arxius per separat. 

 

Figura 51: Tram de la xarxa 3D 

En aquest punt apareix un gran problema i és que el programa és incapaç de suportar 

un volum tant gran d’informació, simplement es genera un error i es tenca. 
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Per tant la idea de tenir un sol arxiu on es pugui obrir tota la xarxa elèctrica queda 

descartat, perquè simplement el programa no ho aguanta. La solució “bàsica” a aquest 

problema, és dividir la xarxa en trams assumibles pel Google Earth. Segons el tipus 

d’instal·lacions i la complexitat d’aquestes els trams poden ser variables pel què fa a 

nombre d’instal·lacions i a distàncies, de forma que finalment queden 97 trams que es 

guarden en 97 arxius diferents, cosa que implica que cal obrir l’arxiu corresponent a la 

zona concreta que es vol visualitzar i com a màxim es poden arribar a tenir tres trams 

oberts al mateix temps. 

Aquest fet provoca un inconvenient molt gran a l’hora de treballar i per tant aquest 

tema serà àmbit d’estudi a l’apartat de millora de la representació en 3D. A part 

l’usuari final és difícil que pugui saber quin arxiu ha d’utilitzar per veure el tram que li 

interessi (només hi ha una referència mínima pel nom), per tant també s’ha de buscar 

la forma de millorar perquè l’usuari pugui treballar amb el sistema fàcilment. 

 

Figura 52: Arxius de la xarxa per trams 

Punts 

Per complementar la informació que donen els models 3D, i per intentar mitigar les 

pèrdues que es produeixen per haver d’obrir la xarxa per trams, cal afegir informació al 

programa. 

Aquesta informació s’introdueix al Google Earth a partir de la base de dades i amb la 

utilització d’una eina online de conversió d’informació d’Excel a KML, és a dir, en 

informació que pot interpretar el programa i d’aquesta forma es veuen tots els punts 

sobre el terreny on hi ha instal·lacions i també s’hi pot veure el número corresponent a 

cada una (el número en què està guardada a la base de dades). 

Aquesta eina online, Earth Point, permet passar simultàniament grups de 200 punts de 

forma gratuïta, per tant es repeteix el procés 12 cops i així es poden exportar els 

aproximadament 2300 punts. 
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Figura 53: Punts exportats a Google Earth 

Problemes i solucions 

El principal problema, ja descrit, és la impossibilitat de carregar un gran volum de 

dades que es soluciona amb la creació de trams més petits i manejables, però aquesta 

solució no és definitiva i més endavant en aquest projecte, en l’apartat de millora, hi 

ha una recerca de possibles solucions a aquest problema. 

Un altre problema que apareix, i és derivat de l’anterior, és la dificultat de poder seguir 

la direcció de les línies, perquè si no es carreguen del tot et perds de seguida. Per tant 

davant d’aquest problema la solució més ràpida i eficaç va ser l’exportació de les línies 

de referència de terra que hi havia dins el programa AutoCAD. Amb les línies de 

referència, es pot veure clarament el recorregut de les línies i es poden veure amb més 

facilitat. 

Pel què fa a la part de dibuix el principal problema és la dificultat de treballar amb el 

zoom en els arxius on hi ha el mapa complet. El fet de tenir un dibuix que no està pla a 

terra (hi ha les alçades) i que a més ocupa més de 360km2 fa que el programa no 

reaccioni de la millora manera quan es treballa amb el zoom, i per tant és més difícil. 

A part dels problemes per dibuixar els models, on hi ha certa complexitat en alguns 

elements, un inconvenient que va aparèixer, més que no pas una dificultat, va ser que 

els arxius que es generen són d’una mida molt gran, cosa que implica que l’ordinador 

pot arribar a tardar un quart d’hora a obrir un sol arxiu. Si a més, un cop obert apareix 

algun error i es tanca el programa (cosa que passava sovint en el Civil 3D) cal tornar-lo 

a obrir i de seguida ja es perd més de mitja hora. 

Arribats a aquest punt la xarxa en 3D ja es podria dir que és funcional i es pot fer servir, 

inclou totes les dades i permet la correcta visualització, però la gestió de les dades és 

dificultosa, la càrrega és lenta, només es poden obrir dos o tres trams simultanis, hi ha 

poca informació... Per tant és necessari un procés de recerca de possibles solucions i 

de possibles millores per aconseguir una eina de visualització eficaç i fàcil de fer servir. 
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Totes les millores proposades, els procediments i les accions proposades per futures 

millores estan descrites a l’apartat de millora de la visualització 3D. 

Resultats de la part de dibuix i exportació 

 

Figura 54: Vista plana de la xarxa 3D 

 

Figura 55: Detall de la construcció de la xarxa 3D 

 

Figura 56: Vista aèria de la xarxa 
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Figura 57: Visualització a Google Earth Sant Bartomeu del Grau 

 

Figura 58: Visualització a Google Earth Olost 

 

Figura 59: Visualització a Google Earth Lluçà 
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Figura 60: Visualització a Google Earth Perafita 

 

Figura 61: Visualització a Google Earth Santa Maria de Merlès 

Aquestes imatges són 5 exemples del resultat final de la visualització de la xarxa. A 

l’annex 2 hi ha un gran nombre d’imatges i vistes diferents, ja que és molt difícil 

mostrar dins el treball el resultat d’aquesta primera part, per tant la forma més fàcil és 

crear imatges i així es poden veure a l’annex juntament amb la seva ubicació. És 

relativament extens perquè d’aquesta forma es pot veure més tros de la xarxa 

elèctrica. 

Com a observació cal dir que el Lluçanès és un altiplà situat a una alçada de 700 – 800 

metres, i és curiós veure a la figura 54, al perfil de la xarxa, com la part central és 

“relativament” plana i als extrems és on hi ha les variacions més grans d’alçada. 
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Anàlisi de les dades de la xarxa MT 

Un cop finalitzada la primera versió de la xarxa en 3D, és un bon moment per aprofitar 

totes les dades recollides i estudiar la composició de la xarxa, la seva forma de 

funcionament, els seus defectes... 

I és que una xarxa elèctrica en una zona rural no és una estructura perfecta, sinó que 

es podria definir com una estructura funcional, ja que en condicions òptimes de 

funcionament compleix amb totes les exigències que se li presenten d’una forma 

excel·lent, però en casos d’averies la resposta que es dóna a aquest fet possiblement 

no és la més adient ni la més esperada. És per això que analitzant les dades recollides 

es poden veure molts factors i es poden proposar diverses accions que permetrien 

millorar el funcionament de la xarxa de mitja tensió. 

Distàncies i suports 

Com ha quedat demostrat la xarxa de distribució de mitja tensió és una xarxa molt 

extensa en una zona rural, però per saber de què estem parlant és interessant passar 

dels dibuixos a les dades, feina que és més fàcil gràcies a la recollida i classificació de 

totes les dades. 

Longitud total 

A partir del plànol en 3D es pot determinar la longitud total de la xarxa. També es 

podria fer en un plànol en 2D però en aquest cas seria més difícil obtenir la longitud 

real, perquè només es pot mesurar en el pla i caldria fer càlculs per determinar la 

longitud real. 

La forma més fàcil i ràpida per mesurar-la és fer servir la instrucció EXTRACTDAT que 

permet passar les magnituds del dibuix a un arxiu de càlcul com l’Excel. En aquest cas 

cal seleccionar la magnitud longitud i seleccionar les polilínies i línies que formen les 

unions entre els punts de terra. 

El resultat final és que la xarxa de mitja tensió del Lluçanès té una extensió de 199,696 

quilòmetres, i exportant aquesta dada a la població tenim que corresponen 25,56 

metres de línia per habitant, dada que no seria igual ni de bon tros a una zona urbana 

o a una ciutat. 
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Figura 62: Vista simplificada de la xarxa elèctrica 

Dades d’interès 

La base de dades permet extreure informació d’una forma ràpida i fiable i algunes de 

les dades interessants són les següents: 

 Nombre total de suports: 2201 

 Nombre total de transformadors en edifici propi: 48 

 Nombre total de transformadors d’intempèrie: 119 

 Global transformadors zona rural: 167 

 Nombre de suports de fusta: 878 

 Nombre de suports de formigó: 394 

 Nombre de suports de metall: 929 

 

Gràfic 1: Distribució materials dels suports 

 Nombre total de seccionadors d’exterior: 196 

 Interruptors-seccionadors d’intempèrie: 7 

 Dels quals són telecomandats: 6 

 Jocs complets de fusibles exteriors en suports: 127 

 Conversions aero-subterrànies: 60 

 Jocs complets de parallamps exteriors en suports: 177 
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 Suports amb aïllament complet de vidre: 1617 

 Suports amb aïllament complet ceràmic: 1 

 Suports amb aïllament complet polimèric: 553 

 Suports amb aïllament de vidre + porcellana: 4 

 Suports amb aïllament de vidre + polimèric: 26 

 Suports que actuen com a punts de derivació: 131 

Una altra dada que seria d’interès poder consultar és la comparació de quilòmetres de 

línies que hi ha construïdes amb cada material i valorar quants suports hi ha per 

quilòmetre. El fet és que hi ha una barreja important de suports: es pot sortir d’una 

derivació de metall, hi ha un seccionador de formigó i la línia segueix amb pals de 

fusta; cosa que fa difícil poder contar trams que estiguin fets específicament d’un sol 

material. 

 

Figura 63: Distribució de suports per materials 

El que si es pot veure és que en trams en torres metàl·liques (color taronja) les 

distàncies són més grans amb pocs suports i els trams de fusta (color vermell) tenen 

una densitat molt gran de suports. Com s’ha comentat, els pals de formigó estan molt 

repartits a tota la xarxa i hi ha pocs trams que siguin exclusivament de formigó. 

Configuració i operació de la xarxa 

L’estructura de la xarxa de mitja tensió del Lluçanès és clarament una estructura radial, 

és a dir que la gran majoria de les línies tenen només un punt de connexió a 

l’alimentació. Aquest fet implica una facilitat més gran a l’hora de gestionar la xarxa, 

perquè si es desconnecta el principi de la línia, tot el tram queda totalment 

desconnectat; però aquest avantatge no treu una gran quantitat d’inconvenients, el 

principal dels quals és que en cas d’una averia s’ha de desconnectar la totalitat del 

tram: 
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 Si l’averia és al final de línia i hi ha elements de maniobra intermitjos, es pot 

restablir el servei des de l’inici i fins aquest punt de maniobra. 

 Si l’averia és a l’inici de la línia tot el tram queda desconnectat fins a la seva 

reparació. 

A part, qualsevol tipus d’interrupció que es produeixi a una de les derivacions afecta 

tota la línia general amb la conseqüència que les altres derivacions tampoc tenen 

subministrament i aquesta part de la xarxa es manté fora de servei fins que s’aïlla la 

part avariada. 

Estructura 

Per veure més clars els conceptes que s’estaven descrivint, la següent figura és la 

representació de com està estructurada la xarxa radial del Lluçanès 

 

Figura 64: Estructura de la xarxa radial 

Els trams de color blau representen les línies principals o generals, que són les que 

estan connectades a subestacions al seu inici i que es poden connectar entre elles als 

seus extrems, cosa que crea la xarxa general mallada o en anell. Aquesta part de la 

xarxa és vital que pugui funcionar bé perquè d’ella en depenen totes les derivacions 

primàries (en taronja) i les derivacions secundàries (en verd). 

Tot i estar anellada, aquesta xarxa general funciona en configuració radial, en xarxes 

de mitja tensió és interessant aquest sistema perquè en cas de fallada actuen les 

proteccions d’inici de línia i només es desconnecta la línia afectada (i es pot saber 

exactament quina és), cosa que en xarxes en anell pot provocar una distribució de 

càrregues i la desestabilització de tot el sistema, però el fet d’estar mallada permet 



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 61 de 99 

que en cas d’una averia es pugui aïllar el tram afectat i es pugui restablir el servei per 

ambdues bandes deixant només aïllat el tram afectat. 

I és que qualsevol incidència, per exemple, al final d’una derivació secundària, provoca 

la desconnexió de tota la línia general de la que s’alimenta i l’afectació és molt gran. Si 

a aquest fet hi sumem que la xarxa general és pràcticament l’única que està 

telecontrolada (com es detalla a l’apartat següent), normalment una averia provoca la 

desconnexió total de la derivació afectada i d’una part de la xarxa general, cosa que 

afecta a totes les derivacions que surten del tram de la general afectada. Seguidament 

un operari s’ha de desplaçar fins a la zona afectada, ha de fer proves a les diferents 

derivacions per saber quina és l’afectada i finalment, al cap de molta estona pot 

aconseguir aïllar la derivació afectada. A més com que les derivacions estan en radial, 

la gent no pot recuperar el servei fins que l’averia està solucionada, cosa que sol 

implicar diverses hores en tot el procés. 

Per tant aquesta configuració de la xarxa és funcional però poc efectiva i caldria buscar 

la forma de millorar aquest aspecte, perquè avui en dia hi ha una dependència molt 

gran de l’electricitat. 

Forma d’operació 

 

Figura 65: Trams “independents” de la xarxa elèctrica 

S’ha parlat de les zones que poden quedar afectades quan es produeix una avaria, i a 

partir de les dades recollides es pot veure a la figura 65 com queda la forma d’operació 
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de la xarxa. Cada color representa un tram entre dos seccionadors o interruptors-

seccionador, ja siguin manuals o telecontrolats, i permet veure com hi ha grans trams 

de línies que no es poden tallar pel mig (en cas de necessitat es poden dur a terme 

accions com l’obertura de ponts en cadenes d’amarrament per seccionar la línia); a 

part el què si cal destacar és que totes les derivacions tenen seccionadors al seu inici 

per poder-les desconnectar. 

Però tot aquest sistema de control es pot considerar com a lent d’operar perquè hi ha 

molt pocs interruptors-seccionadors. Per això el següent mapa mostra com queda la 

configuració de la xarxa que es pot operar amb telecontrol, és a dir, es poden realitzar 

les maniobres a distància d’una forma molt ràpida. 

 

Figura 66: Trams telecontrolats 

Es veu de seguida com els trams que s’operen per telecontrol són molt més extensos i 

no poden arribar a aïllar del tot una avaria sense deixar una afectació considerable, 

però tot i això són elements indispensables perquè en molt poca estona es pot saber a 

quin dels trams hi ha l’avaria i dintre del possible, restablir el servei elèctric en trams 

no afectats d’una forma molt ràpida. La informació que donen aquests aparells és vital 

per la ràpida detecció d’avaries perquè d’aquesta forma els operaris poden anar 

directament a maniobrar els seccionadors de la zona afectada i no cal perdre hores 

buscant el tram afectat, a part que actuen com a detectors de pas de falta i es pot 

saber, amb més o menys exactitud, la zona on es podria trobar l’averia. 
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En l’aspecte de rapidesa de reconnexió, un sistema radial poc modernitzat (com és el 

cas estudiat), presenta moltes deficiències en la ràpida recuperació del servei i encara 

que les companyies tenen més marge de temps per solucionar averies (és una zona 

rural extensa i hi ha poc consum, comparat amb ciutats o grans polígons industrials), és 

molt fàcil que es sobrepassin els límits. Hi ha molts trams extensos on només s’hi 

arriba a peu i com que en zones és difícil acotar l’avaria, es necessita molt personal i 

moltes hores per trobar les incidències. 

Punts de transformació 

La distribució dels punts de transformació respon a les demandes dels clients i 

sobretot s’agrupen en municipis, les línies més llargues també són les que arriben als 

municipis i d’aquestes línies en surten derivacions que normalment alimenten 

transformadors més petits en la zona rural. 

D’un transformador en surten una o diverses línies de baixa tensió que arriben als 

comptadors dels clients i com a norma general no superen el quilòmetre de llargada 

degut a la caiguda de tensió que presenta aquesta xarxa, encara que en zones rurals hi 

ha instal·lacions antigues que dupliquen o tripliquen aquesta distància. 

Però atenent-nos a la norma general del quilòmetre el següent mapa mostra la 

distribució dels centres de transformació rurals i la seva àrea d’influència. 

 

Figura 67: Distribució dels punts de transformació 

A les zones properes als municipis es pot observar com hi ha una gran concentració de 

transformadors perquè a aquestes zones és on hi ha més activitat ja sigui agrícola o 

industrial i es comprova que hi ha gran part del terreny que està electrificat, però hi ha 

molts trossos sense electrificar, és a dir, per muntar qualsevol tipus d’indústria o 



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 64 de 99 

activitat econòmica caldrà portar el llum a la zona en qüestió, cosa que no és fàcil ni 

barata perquè la companyia fa pagar totes les despeses de les noves instal·lacions al 

futur client que després també haurà de pagar les factures corresponents al consum. 

Per posar valors a aquesta realitat simplement cal calcular l’àrea sense electrificar, i 

després de restar les zones electrificades al total, es troba que el 28,5% de la comarca 

del Lluçanès (104,89km2), no té accés directe al subministrament elèctric. Aquest 

percentatge es podria reduir una mica si també s’incloguessin els transformadors de 

dins els municipis, encara que a molts tampoc n’hi ha i la majoria de zones municipals 

queden incloses dins l’àrea d’influència dels transformadors del voltant. 

Això demostra que una zona rural és un lloc que pot portar problemes a l’hora de 

muntar negocis, entre altres coses, per la manca de subministrament elèctric a part de 

la zona. 

 

Figura 68: Àrea sense electrificar 

En les zones rurals, els transformadors d’intempèrie sobretot arriben als següents tipus 

de clients: 

o Granges i cases de pagès: les cases de pagès cada cop estan més deshabitades i 

per tant la xarxa que va expressament a les cases és relativament antiga, no 

se’n fa de nova. En canvi les granges, sobretot de porcs, estan en plena 

expansió i s’estan construint línies noves de mitja tensió per atendre la 

demanda d’aquestes instal·lacions, que demanen una potència relativament 

elevada. 

o Repetidors de telecomunicacions: en un món desenvolupat les 

telecomunicacions són molt importants i hi ha diversos repetidors instal·lats a 
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punts alts i de bona visibilitat, i en la majoria hi arriba una marxa de mitja 

tensió. 

o Punts de captació d’aigua: aquest és un patró que es repeteix a cada municipi i 

és que hi ha una línia de mitja tensió que arriba a tots els punts de bombeig 

d’aigua que normalment es troben a punts baixos però bastant propers als 

municipis. 

o Indústries relacionades amb recursos naturals: sobretot serradores o fàbriques 

de processat de la fusta i a molins de gra, on es fabrica farina i pinso. Aquest 

tipus d’indústries solen estar fora dels municipis i també necessiten alimentació 

específica ja que acostumen a contractar potències grans. 

Millores de la xarxa elèctrica 

Com ha quedat demostrat la xarxa elèctrica de mitja tensió del Lluçanès és segura, 

fiable i funciona perfectament però hi ha diversos aspectes que es podrien millorar per 

aconseguir un millor servei, però també per aconseguir revitalitzar l’economia de la 

zona amb la creació de noves empreses o simplement caldria assegurar que les que ja 

hi ha no marxin. 

Hi ha diverses opcions per millorar la xarxa, es poden fer tot tipus d’accions 

combinades però en els següents apartats es descriuen tres àmbits de possible 

actuació. 

Millores simples 

Els petits detalls són els que poden marcar la diferència entre solucionar els problemes 

ràpid o haver-hi de dedicar moltes hores. Hi ha algunes accions simples i no tant cares 

com canvis en la infraestructura o aparells cars de control com poden ser els 

indicadors de pas de falta i es podria incloure la col·laboració ciutadana en la detecció 

d’averies. 

Els indicadors de pas de falta són uns elements que es poden instal·lar en xarxes aèries 

o subterrànies (en el nostre cas en xarxes aèries) que tenen com a única finalitat la 

detecció del pas de faltes que provoquen la desconnexió de l’interruptor principal de la 

línia. Una falta normalment és una sobreintensitat que es produeix per un curtcircuit, 

per una descàrrega a terra, per un llamp... i l’avantatge dels indicadors de pas de falta 

és que són direccionals, és a dir, indiquen d’on prové la falta. 

En xarxes aèries aquests indicadors normalment són lluminosos, poden ser fixos però 

també hi ha models que es poden posar i treure simplement amb una pèrtiga amb la 

línia en règim d’operació normal, però actualment també hi ha models que són 

capaços d’enviar informació i d’aquesta forma se sap immediatament per quins punts 

ha passat la falta. 
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Figura 69: Indicadors pas de falta xarxa aèria (font: Schneider Electric) 

El fet de tenir un indicador lluminós, per exemple a l’inici d’una derivació, fa que des 

d’un cotxe es pugui seguir el rastre del punt de l’averia i d’aquesta forma es pot actuar 

ràpidament. 

A part, la població de la zona també seria una ajuda clau en la millora de la xarxa. Hi ha 

molta gent que viu a pagès, normalment en zones properes a les línies, i que amb uns 

mínims d’informació podrien avisar de la posició exacta d’averies o simplement 

podrien informar de detectors pas de falta que estan activats. 

Perquè aquest fet pugui ser útil, cal buscar una nova forma d’anomenar i numerar la 

xarxa elèctrica, de forma que cada instal·lació tingui un codi senzill però únic, i així es 

podrien identificar els suports o transformadors d’una forma molt ràpida i la gent seria 

capaç d’informar d’incidències a la xarxa elèctrica. 

En l’apartat de la millora de la xarxa en 3D, hi ha una proposta de nova numeració de 

la xarxa que es podria aplicar. 

Millora de la infraestructura: xarxa anellada 

Com s’ha descrit la xarxa actual és una xarxa pràcticament radial en la seva totalitat, 

amb l’excepció de les línies generals que són les úniques que tenen la possibilitat 

d’alimentació per ambdós costats, i en algun cas també hi ha la possibilitat 

d’alimentació per tres punts. 

Una xarxa anellada es caracteritza per la possibilitat d’alimentar un punt, per exemple 

un centre de transformació i la seva línia corresponent, per dos o més punts, de forma 

que en cas d’interrupció del servei en una de les alimentacions, es podria donar 

corrent per l’altre costat d’una forma més o menys ràpida segons si les instal·lacions 

estan telecontrolades o no, però en tot cas la recuperació del servei seria molt més 

ràpida que en la xarxa radial actual. 

Seria molt difícil, o pràcticament impossible crear una xarxa mallada perfecta en tota la 

zona, pel fet de ser rural i que les potències contractades no són molt grans, però el 

que si s’hauria de fer és unir els extrems de les línies més llargues, de forma que es 

poguessin operar en ambdós sentits. En una xarxa radial una avaria a l’inici d’una 

derivació implica la desconnexió total d’aquesta i de les seves respectives derivacions, 
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però en un xarxa anellada hi ha la possibilitat de deixar aïllat el tram afectat i de 

restablir el servei a la resta de la derivació per l’altre costat. 

Un factor que s’ha de tenir en compte quan es dissenya aquesta xarxa anellada, és que 

l’alimentació dels dos costats de l’anell no sigui dins el mateix tram de la línia general, 

cosa que implicaria que tot l’anell estigués sense alimentació, i la nova infraestructura 

no serviria per res. Per tant, per complementar la xarxa anellada caldria millorar els 

punts de maniobra de la xarxa de forma que es creessin nous trams més petits, ja que 

actualment, com s’ha demostrat, hi ha trams complets de les línies (incloent les 

generals) que no es poden desconnectar i això fa que una averia a les mateixes 

impliqui l’afectació a un gran nombre de punts de transformació i, conseqüentment, 

una gran afectació de clients. 

 

Figura 70: Xarxa anellada 

Amb la xarxa anellada es podria millorar la qualitat de servei de diferents pobles, com 

Alpens, Sant Agustí, Sobremunt, Lluçà, Santa Maria de Merlès, Sant Martí d’Albars i 

Oristà, que són pobles que actualment només tenen subministrament a través d’una 

línia radial. Aquests pobles són 7 d’un total de 13, per tant més de la meitat de les 

poblacions de la comarca tenen “deficiències” en la infraestructura elèctrica. A part 

dels pobles també se’n veurien beneficiades moltes instal·lacions aïllades que depenen 

de derivacions secundàries, però aconseguir que totes les derivacions secundàries 

poguessin estar anellades implicaria un problema logístic i econòmic molt, gran, i no 

seria viable la seva construcció. 

Electrificació de zones rurals 

El fet de plantejar la creació d’una xarxa anellada no només ha d’implicar l’empresa 

distribuïdora, sinó que cal implicar tots els organismes que gestionen el territori com el 

consell comarcal, el consorci o la diputació, de forma que s’hauria d’impulsar 

l’electrificació i recuperació de zones rurals i explotacions agrícoles. I és que a la zona 
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del Lluçanès hi ha un gran nombre de cases de pagès deshabitades o directament 

abandonades però amb ajudes i voluntat, es podrien repoblar sobretot gràcies a la 

connexió a la xarxa elèctrica.  

Així una millora de la xarxa elèctrica per una millor operació podria portar també a una 

millora del territori. 

Telecontrol de la xarxa elèctrica 

Si el què es pretén és millorar el funcionament de la xarxa deixant de banda solucions 

simples però sense haver de fer grans inversions en trams nous de xarxa, la millor 

opció és millorar la gestió de la xarxa actual. 

Per fer-ho l’opció que s’està utilitzant avui en dia i que dóna bastants bons resultats és 

la instal·lació d’interruptors – seccionadors controlats a distància. Aquests aparells es 

poden muntar a la xarxa actual, en qualsevol tipus de suport amb un mínim de 

resistència (es descartarien els pals de fusta) i el seu muntatge no presenta cap tipus 

de problema especial, és a dir, amb una interrupció programada de poques hores el 

sistema pot estar muntat i en servei. 

 

Figura 71: Interruptor seccionador versió S3/S4 (font: MESA) 

Les parts principals d’aquest model de l’empresa MESA, segons el catàleg, són les 

següents: 

1. Interruptor seccionador SF6 

2. Accionament elèctric 

3. Connexions MT a la línia 

4. Transmissió del comandament manual 

5. Comandament manual 

6. Xassís de suport 

7. Parallamps 

8. Transformador de tensió 

9. Armari de control 



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 69 de 99 

Un interruptor seccionador permet fer maniobres a distància, des d’un centre de 

control, d’una forma molt ràpida i segura, són aparells preparats per estar a la 

intempèrie i els resultats són molt bons. La connexió elèctrica està encapsulada a 

pressió en un tanc d’hexaflorur de sofre (SF6), l’acció de maniobrar la realitza un motor 

elèctric connectat a un armari de control que obté corrent gràcies a l’alimentació d’un 

transformador de tensió i té una bateria per l’operació quan la línia està fora de servei 

(que és quan és necessari que treballi l’aparell). La comunicació amb el centre de 

control per la seva operació es realitza amb connexió telefònica a través d’un mòdem 

o a través d’una radio, solució molt útil en zones rurals. 

 

Figura 72: Armari de control per interruptors-seccionadors motoritzats (font: MESA) 

Una de les funcions més útils que presenten aquests aparells (a part de totes les 

esmentades) és la de seccionalitzador. Fa la funció de detector de pas de falta i segons 

la programació i tenint en compte la selectivitat de proteccions entre altres aparells 

del mateix tipus i l’interruptor general és capaç de deixar la part de la xarxa on hi ha 

l’averia fora de servei de forma automàtica en un interval molt curt de temps.  

En la xarxa radial aquest aspecte és clau perquè permet el restabliment del servei a 

totes les parts afectades per la interrupció i deixa aïllada i identificada la part on hi ha 

hagut la incidència, cosa que fa que es pugui anar a treballar directament a la zona de 

l’averia. 

 

Figura 73: Interruptor-seccionador a Santa Maria de Merlès 
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Millora de la representació en 3D 

Tot i el resultat obtingut fins ara en el projecte, la part de visualització en 3D que 

representa l’objectiu principal del treball és encara molt deficient pel què fa a 

comoditat, informació, facilitat d’ús... i és que cal remarcar que la xarxa queda dividida 

en més de 90 trams que cal obrir individualment i en molts casos el programa arriba a 

aturar-se degut al volum d’informació que ha de suportar. 

Per això en aquest apartat s’intenta buscar les millores que es poden aplicar a la feina 

feta per tal d’aconseguir un resultat relativament bo i aconseguir un producte adequat 

a les promeses i els objectius citats a l’inici del projecte. I és que una eina d’aquest 

tipus cal que estigui mitjanament ben feta, dintre les possibilitats, per aconseguir 

transmetre la màxima informació possible de la forma més senzilla. 

Regionalització de la xarxa 

El principal inconvenient dels primers resultats presentats, com ja s’ha comentat, és la 

dificultat de treballar amb un centenar d’arxius que s’han d’obrir individualment. 

Després d’una recerca, la solució adoptada per solucionar el problema (pràcticament 

l’única solució viable que hi ha) és la regionalització. Aquesta és una eina molt potent 

que ofereix el programa Google Earth PRO i que actualment és de llicència gratuïta 

(fins fa poc temps valia més de 400€). La regionalització consisteix en dividir arxius 

grans que ocupen superfícies relativament extenses en regions més petites, de forma 

que a l’hora de visualitzar arxius el programa carrega únicament la part que està dins al 

regió on està situat l’usuari. 

 

Figura 74: Eina de regionalització 

El sistema de regionalització es basa en el següent procés: 

1. El programa carrega un arxiu KML (no un arxiu KMZ que és el format 

comprimit) però no l’obre en el visualitzador. Si els arxius són en format KMZ 

cal obrir-los amb el Winrar i descomprimir-los de forma que queden en format 

KML. 

2. El programa calcula l’extensió total que ocupa l’arxiu a representar sobre el 

mapa i genera noves regions més petites quadrades respecte l’arxiu carregat. 
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3. El programa descompon l’arxiu KML en nombrosos arxius més petits i els 

ordena seguint l’ordre de les regions creades. 

4. Finalment es crea un arxiu KML que defineix les regions i la seva funció no és 

mostrar dades sinó que el què fa és cridar arxius perquè s’obrin. Com que estan 

ordenats per regions, el programa fa carregar l’interval d’arxius que correspon 

a la regió que l’usuari té en pantalla de forma que el programa només carrega 

la informació indispensable per aquella part a visualitzar i ja no ha de tenir en 

memòria la totalitat de la xarxa i del sistema, cosa que fa que es pugui tenir 

tota la xarxa agrupada en un sol arxiu i ja es pot prescindir de tenir-ne més de 

90. 

 

Figura 75: Arxius resultants de la regionalització d’un sol arxiu 

Però encara que el sistema és bo no és perfecte, i és que la xarxa completa exportada 

en un sol arxiu KML des del programa Civil 3D ocupa un volum de 25GB i el programa 

Google Earth és incapaç de regionalitzar una àrea i un volum d’informació tant grans, 

el programa genera un error i es tanca. 

No hi ha altra sortida que tornar al sistema de trams per agrupar-los posteriorment.  

En aquest cas en creen 35 trams (bastant més extensos que els anteriors) en format 

KML. Cada tram es regionalitza mitjançant l’eina de regionalització de Google Earth de 

forma que queda dividit en entre 50 i 100 arxius KML més petits i l’arxiu que els crida a 

tots, el que seria l’arxiu principal. El volum final d’informació dels trams és el mateix 

que l’arxiu KML global, la totalitat dels arxius representen la utilització de pràcticament 

25GB de memòria. 

Per agrupar-los simplement s’obren els 35 arxius principals i en guarden junts dins una 

carpeta en format KML, de forma que en un sol arxiu s’hi agrupa la totalitat de la xarxa 

elèctrica de mitja tensió del Lluçanès. Tot i així el programa normalment no és capaç 

d’obrir tota la xarxa de cop, degut al gran volum d’informació, però ara els trams 

s’activen i es desactiven amb un simple clic al menú situat a la part esquerra del 

programa i se’n poden tenir diversos d’oberts, el nombre dependrà de la velocitat de 

càrrega que vulgui l’usuari. 
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Figura 76: Menú de tots els trams dins el Google Earth 

Una prova que no va donar resultat va ser l’intent de regionalitzar el nou arxiu creat, és 

a dir, l’intent de dividir en regions les regions ja creades, cosa que implicaria una 

càrrega més ràpida i senzilla perquè d’aquesta forma només amb un sol arxiu es podria 

obrir la totalitat de la xarxa i només es veuria el tros de la pantalla, però aquesta doble 

regionalització no va donar resultat, simplement el programa no carregava res, i és que 

amb la duplicació del procés s’incrementa el nombre de dades a carregar i com que 

amb la segona regionalització es parteix l’arxiu en múltiples parts més petites, la 

informació de càrrega d’altres arxius que tenia l’arxiu queda distorsionada i el 

programa és incapaç de mostrar els objectes. 

Visualització final 

La millora pel què fa al sistema d’obertura i visualització d’arxius és molt gran però en 

contrapartida hi ha una pèrdua evident: no es mostren correctament els colors. 

Ja és un problema que havia aparegut en la primera representació en 3D i que s’havia 

solucionat descomponent els blocs en les seves parts bàsiques, cosa que feia que es 

poguessin visualitzar correctament però l’arxiu ocupava molta més memòria i la 

càrrega de les dades al Google Earth era molt lenta i podia generar errors. 

A partir d’aquests arxius es va intentar regionalitzar-los directament per fer la feina 

molt més fàcil però considerant que una sola torre metàl·lica descomposta en tots els 

seus elements pot arribar a tenir 400 objectes diferents, si es regionalitzava un tram 

d’aquestes característiques el programa arribava a crear al voltant de 1000 arxius, ja 

que la funció de regionalitzar intenta que tots els arxius siguin molt petits per poder-

los obrir més ràpid. El fet d’intentar obrir aquesta quantitat d’arxius va implicar que el 

programa no els pogués obrir tots i els elements apareixien incomplets, en alguns 

casos tant incomplets que era impossible reconèixer el què hi havia en aquell punt. 
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Per tant la decisió va ser sacrificar els colors en benefici del bon funcionament del 

sistema en general. Com s’ha dit l’arxiu de la xarxa completa ocupa 25GB tenint en 

compte que totes les torres i suports són un sol bloc cada una, un sol objecte a 

carregar; si s’intentés exportar la xarxa completa descomposta en els seus elements 

bàsics el volum d’informació seria molt gran i seria impossible de gestionar. 

 

Figura 77: Pèrdua dels colors en el nou mètode 

El fet de perdre els colors no implica que els blocs es vegin negres, sinó que en la 

majoria dels casos adquireixen el color de la capa majoritària, és a dir, els suports 

metàl·lics es veuen grisos, els de formigó de color beix i els de fusta marrons, però 

igualment es poden veure tots els elements d’una forma correcta i adequada. 

Altres proves 

Per intentar solucionar els problemes descrits anteriorment s’hauria d’utilitzar algun 

dels programes descrits anteriorment (a l’apartat del primer disseny 3D) ja que 

ofereixen moltes possibilitats i opcions a l’hora d’exportar dissenys. Tot i això, les 

versions de prova no permeten arribar a provar les funcionalitats i les llicències que 

permeten conversions d’AutoCAD a KML són les més completes i valen més de 300€; 

les llicències bàsiques no permeten fer aquesta funció. Aquests programes permeten 

l’exportació d’informació de les capes, el suavitzat de les superfícies corbes (per evitar 

que els cables es tornin plans...) i altres funcions molt interessant que no es poden 

arribar a veure en les versions de prova. 

Per tant, el resultat aconseguir amb el Civil 3D amb llicència d’estudiant ja es 

consideren bons. 
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KML 

Els arxius KML que exporten informació (ja explicats anteriorment) tenen un format 

determinat que permet que el programa Google Earth el pugui interpretar i mostrar les 

dades. 

L’estructura bàsica d’un arxiu KML és la següent: 

 Obertura i inici de l’arxiu: és la primera part de l’arxiu i conté informació que el 

programa interpreta per obrir l’arxiu d’una forma determinada, per tal 

d’assegurar la millor visualització possible de les dades. 

 

Figura 78: Obertura KML 

 <LookAt>: és la instrucció que determina la vista inicial quan s’obre l’arxiu. 

Inclou els camps <longitude> i <latitude>, <range> (que és l’alçada des d’on es 

veu el punt) i <altitudeMode>, que és la referència per les alçades (pot ser 

respecte el nivell del terra, absoluta (des del nivell del mar), relativa a terra o 

relativa al mar). 

 

Figura 79: Vista inicial 

 Posició de tots els elements: es descriu el tipus de geometria de l’element, ja 

sigui un punt, una línia, un polígon... si és un conjunt d’objectes s’obre amb la 

instrucció <multiGeometry>, i cada element té informació sobre el seu color i el 

més important, cada element té les seves coordenades i es descriu quina és la 

referència de l’alçada, que en aquest projecte és absoluta en metres respecte 

el nivell del mar. 
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Figura 80: Descripció per mostrar una línia 

Els canvis que es produeixen a un arxiu KML quan es regionalitza estan relacionats amb 

la forma de visualització i un cop assignat un nom a la regió les dades que ho 

complementen són les següents: 

 LatLonAltBox: la regió està definida per un quadre quan es treballa en 2D o per 

una caixa quan es treballa en 3D. La regionalització es basa en què només es 

carreguen les dades que estan dins la zona de visualització i aquesta instrucció 

és la que defineix la magnitud i posició de la zona de càrrega de les dades. És a 

dir, la zona quadrada en 2D o el prisma rectangular en 3D dins la qual cal estar 

perquè el programa carregui les dades. Aquest paràmetre inclou les variables 

<north>, <south>, <east>, <west>, <minAltitude>, <maxAltitude> i 

<altitudeMode> (que defineix la referència de l’alçada). Amb aquesta instrucció 

l’únic que s’aconsegueix és activar la regió, no fa que es carreguin les dades, 

perquè això passi hi ha la següent instrucció indispensable. 

 LOD (Level of Detail): aquest apartat és el que determina a partir de quin nivell 

de visualització cal activar un objecte perquè es pugui veure. La informació que 

conté és a partir de quin espai ha d’ocupar a la pantalla un objecte perquè es 

carregui i això es fa amb les instruccions <minLodPixels> (el mínim de resolució 

que ha de tenir un element perquè es carregui) i <maxLodPixels> (si es deixa el 

valor -1 els elements queden sempre carregats fins que no es torni a complir el 

mínim però si s’estableix un valor major que el mínim fa que l’objecte 

desaparegui si té una resolució determinada). 

 El LOD permet que els objectes a visualitzar puguin veure’s en una 

escala de transparència, és a dir, a mesura que t’acostes a l’objecte 

passa de transparent a més opac. Aquesta instrucció és interessant per 

evitar l’efecte de que les coses apareixen i desapareixen a mesura que 

es carregues, ja que l’efecte del difuminat (de la transparència) ho 

atenua molt. No es pot fer servir molt perquè necessita molta memòria 

per funcionar. Els paràmetres que cal introduir són <minFadeExtent> 

mínim de píxels on l’objecte serà el màxim transparent i el 

<maxFadeExtent> la resolució a partir de la qual l’objecte serà 

completament visible. 
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Figura 81: Descripció d’una regió 

 Link: un arxiu KML regionalitzat el què fa és cridar els altres arxius KML petits 

que estan en una carpeta externa per tal que s’obrin quan estan dins una regió 

concreta.  Així l’arxiu té l’apartat <link> i <href>, on en aquest últim es defineix 

a partir de quin arxiu cal obrir; en la següent regió hi ha l’arxiu a partir del qual 

comença la següent. Com a complement hi ha la instrucció 

<viewRefreshMode> que defineix cada quan s’han d’actualitzar les dades al 

programa. Per la regionalització normalment hi ha OnRegion, que carrega les 

dades per cada regió, però també s’hi podria posar onStop que carrega les 

dades de nou cada cop que s’atura la càmera. 

 

Figura 82: Crida als arxius KML 

En configuracions ja avançades fora de l’abast ja del projecte, es poden arribar a crear 

regions niuades, és a dir, crear regions dintre regions, de forma que a mesura que 

t’acostes a un punt passes d’una regió a una altra i les dades que es visualitzen canvien 

directament, s’activa una nova regió i es desactiva l’anterior. 

Aquestes instruccions permeten canviar la forma de visualització dels arxius però com 

passa sovint en llenguatge informàtic hi ha diferents formes de fer les coses, i això fa 

que els arxius que provenen directament del Civil 3D no permetin fer-hi canvis 

d’aquest estil i no és fins que els arxius no estan regionalitzats que el format queda 

totalment com el descrit. Però un cop es regionalitza la quantitat d’arxius que es 

generen és molt gran i treballant únicament amb l’arxiu general en molts casos l‘efecte 

és mínim, cosa que fa que s’hagi de treballar amb els arxius petits regionalitzats, cosa 

que porta molta feina. No s’ha aconseguit trobar cap forma de deixar els paràmetres 

programats abans de la regionalització, cosa que pot ser deguda a que els KML 

originals no incorporen aquestes opcions. 
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Guia dels trams 

Com que no tots els trams es poden carregar al mateix temps i el territori és molt gran 

va aparèixer la necessitat de fer un índex dels trams en què està dividida la xarxa MT 

per tal que l’usuari pugui obrir els trams exactes que vulgui veure, de forma que no 

s’ha d’emprar el sistema d’anar provant per aconseguir veure un punt concret. 

Els trams es dibuixen amb AutoCAD, creant les línies i polilínies de colors diferents per 

cada tram per aconseguir una correcta i més fàcil visualització. Els trams amb els colors 

sols no aportarien una informació correcta, així que a cada tram se li assigna el nom 

que té dins la xarxa regionalitzada. 

 

Figura 83: Esquema de la xarxa AutoCAD 

Quan s’exporta un text a Google Earth des de l’AutoCAD el format no es manté sinó 

que el text s’adapta al Google Earth i es perden les formes bàsiques, inclinacions, 

transparències, estils... però dins el programa se l’hi pot posar una icona i canviar les 

mides i els colors d’aquest text. Els noms són exactament els que hi ha a l’arxiu de la 

xarxa regionalitzada i per obrir el tram només cal seleccionar el nom dins la llista del 

menú de la part esquerra. 
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Figura 84: Trams MT a Google Earth 

Una prova que si hagués funcionat hauria millorat bastant el sistema en general, va ser 

intentar que es poguessin clicar directament les línies de terra dels trams i que 

s’obrissin automàticament. El sistema no va funcionat bàsicament per dos motius: 

 Els arxius que s’exporten amb l’AutoCAD Civil 3D no tenen un format 

“estàndard o modificable”, sinó que estan basats exclusivament en què es 

puguin visualitzar tal com són, i per tant és difícil introduir-hi instruccions que 

permetin interactuar amb els objectes. A part, per qüestions de memòria va ser 

necessari exportar totes les línies dins un sol arxiu, cosa que fa que no quedin 

separades i formin part d’un conjunt, per tant la selecció individual da cada una 

d’elles no era possible. 

 El fet de poder seleccionar una línia implicaria que s’activés un hipervincle i 

s’obrís un arxiu des d’una carpeta, però en la feina feta s’aconsegueix tenir tots 

els arxius ja dins el programa, per tant cridar arxius que ja estan dins el 

programa (encara que desactivats) és una tasca més difícil. 

Així que la idea va quedar descartada i es va optar, com s’ha dit, per posar els noms 

com a informació per l’usuari. 
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Nou sistema de numeració 

Un nou sistema de visualització que pugui arribar a tot el públic en general i que es 

pugui utilitzar per realitzar diverses tasques, ha de permetre també que sigui fàcil de 

fer servir i que les dades les pugui entendre tothom. 

Si parlem de la xarxa elèctrica i ens volem referir a la ubicació d’una torre, per 

exemple, l’única referència que trobem in situ és el número de la torre que hi té la 

companyia distribuïdora, és a dir, una persona fora de l’empresa és incapaç de poder 

explicar on és o de relacionar la torre amb una ubicació concreta, a menys que es 

disposi d’un GPS. Si a part d’aquest fet es té en compte que hi ha moltíssims números 

repetits al llarg de tota la xarxa (com és el cas del número 1 que està present al 

Lluçanès en més de 25 ocasions) les confusions que es poden produir són inevitables.  

Per tant un nou sistema de numeració al qual pugui accedir tothom (ja siguin pagesos, 

bombers o alcaldes) ha de comportar una fàcil comprensió i una correcta identificació 

de totes les instal·lacions. 

Així que com a complement de l’eina de visualització s’ha dissenyat el què podria ser 

un nou sistema de numeració senzill i eficaç que es podria exportar, si interessés, a 

tota la xarxa elèctrica.  

Possibles sistemes 

Per establir un nou sistema de numeració hi ha diverses opcions que es podrien 

aplicar, però totes han de complir que cada punt sigui únic i irrepetible, fàcil 

d’identificar i fàcil de comunicar per qualsevol persona. 

o Coordenades UTM: la primera idea per aconseguir l’objectiu va ser la utilització 

de les coordenades UTM, ja que compleixen perfectament els 3 paràmetres 

descrits; cada suport està en unes coordenades úniques però la dificultat que 

presenten és en la quantitat d’informació que cal transmetre: les coordenades 

X estan formades per 6 dígits i les coordenades Y estan formades per 7 dígits; 

cosa que fa que per informar o referir-se a un punt és necessari transmetre 13 

números, cosa que pot portar a errors molt importants i dificultats de 

comunicació. Si el que es busca és comoditat i facilitat aquest sistema és fàcil 

d’implantar però difícil d’utilitzar. 

o Numeració municipal: aquest sistema es basaria en utilitzar el nom del poble 

com a prefix d’una numeració que seria acumulativa pel nombre 

d’instal·lacions del terme municipal. Aquest sistema, però, seria incòmode, 

difícil de gestionar ja que els termes municipals tenen formes molt irregulars, 

podria confondre a la gent, hi hauria moltes dades a transmetre, per numerar 

noves instal·lacions caldria estar molt al cas... per tant tampoc és un sistema 

viable. 

o Nom-número: seria qüestió de donar noms als diferents trams de les línies 

(com ja tenen les empreses distribuïdores) i mostrar a les plaques de les torres, 
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suports i instal·lacions el nom acompanyat del número. Aquest sistema seria bo 

si les dades les interpretés únicament l’empresa, però si es vol acostar la xarxa 

als serveis d’emergència, als ajuntament i a la població en general, portaria a 

confusions ja que els noms de les línies s’haurien de seleccionar amb molta 

cura i les decisions serien difícils. A part, la placa de cada suport hauria de 

portar molta informació cosa que encariria molt el procés de renumeració i no 

el faria viable. 

Després de valorar els avantatges i els inconvenients de cada sistema possible 

finalment el sistema escollit va ser la utilització de la quadrícula SOC (Sistema 

d’Orientació Cartogràfica), que és la cartografia operativa del cos d’emergències de 

Bombers de la Generalitat de Catalunya.  

Sistema SOC 

El sistema o les coordenades SOC (més que coordenades seria la posició SOC), és el 

sistema de posicionament que utilitzen els serveis de prevenció i extinció d’incendis de 

Catalunya. És un sistema totalment adaptat i fàcil de fer servir en un entorn forestal i 

rural, com és el Lluçanès. 

 

Figura 85: Quadrícula SOC 

El sistema és senzill, es divideix el territori en una quadrícula de 5x5 quilòmetres i cada 

quadrant es divideix en parts d’1x1 quilòmetres. Per anomenar els quadrants generals 

de 5x5 es fa servir el següent sistema: 

 D’oest a est els quadrants es numeren amb dos dígits i és una numeració 

correlativa des de l’origen i s’augmenta a mesura que s’avança cap a l’est. 
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 De nord a sud els quadrants s’anomenen amb dues lletres començant per la 

combinació AA i avançant per l’abecedari canviant la segona lletra i un cop 

completat canviar la primera i repetir el procés. 

 Dins de cada quadrant les 25 part d’1x1 es numeren amb els nombres de l’1 al 

25 seguint l’ordre d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 

 

Figura 86: Detall de les coordenades de la xarxa elèctrica 

Així per comunicar una posició cal indicar els dos nombres, les dues lletres i els altres 

dos nombres, de forma que la ubicació queda de la forma 30AT-23; una forma ràpida 

de comunicar, senzilla, única i molt ràpida (normalment les comunicacions són per 

ràdio en serveis d’emergència), a part que és molt fàcil de representar i es localitza a 

l’instant en un mapa. L’únic “inconvenient” però que no hauria de presentar 

problemes és que en comunicacions per ràdio (a nivell oficial) les lletres no 

s’anomenen pel seu nom en català sinó que s’anomenen pel seu nom dins l’alfabet 

internacional de ràdio, però un usuari qualsevol que avisa d’una situació podria fer 

servir el seu nom estàndard en català sense cap problema. 

 

Figura 87: Forma correcta d’anomenar les lletres (a nivell formal) 

Traslladant aquest sistema a la xarxa elèctrica només cal afegir informació a les dades 

ja expressades, i és que en un quadrant d’1x1 quilòmetres hi poden haver diversos 

suports o torres, per tant cal diferenciar-los entre ells. La solució més fàcil però també 

eficient és numerar els suports segons el recompte total, és a dir si en un quadrant hi 

ha 10 suports aquests es numeraran de l’1 al 10; posant un exemple pràctic, si estem a 
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la quadrícula 32AS-18 tindrem els suports des del 32AS18-1 fins al suport 32AS18-10. 

És a dir, amb 8 caràcters estem definint exactament la posició d’una instal·lació i a part 

és fàcil de transmetre, de situar en un mapa (sense cap aparell electrònic és difícil 

ubicar a un mapa unes coordenades UTM), ho pot entendre tothom, són valors únics i 

irrepetibles, funcionen d’una forma molt correcta en una xarxa rural i si es numerés de 

nou la xarxa elèctrica, les plaques no haurien de contenir un volum d’informació molt 

gran. 

Amb la implantació d’aquest sistema de numeració la xarxa elèctrica seria més propera 

a tothom, es podrien comunicar averies i emergències d’una forma molt ràpida i 

senzilla i tenint el codi de cada instal·lació a través de l’eina 3D d’aquest projecte 

només amb un sol clic es pot veure el lloc, la instal·lació i les seves dades. 

Conversió UTM-SOC 

Les coordenades obtingudes per fer el projecte són UTM i per tant cal transformar-les 

per aconseguir fer un mapa amb la nova numeració proposada de les instal·lacions. 

L’eina més senzilla per fer-ho és la utilització de l’Excel, que permet la transformació 

de grans quantitats de dades. El procés de transformació es pot fer de diverses formes, 

i en aquest projecte se n’han utilitzat dues: 

 Expressions condicionals: aquest va ser el primer mètode, que es va haver de 

descartar per els motius que s’expliquen a continuació. Amb aquest sistema es 

calcula la posició a partir de les coordenades utilitzant llargues cadenes de 

condicions que permeten establir la quadrícula corresponent. El sistema es 

basa en una taula on hi ha totes les dades de referència introduïdes i amb 

condicions es comparen les coordenades introduïdes amb els valors de la taula, 

de forma que localitza el valor corresponent. Aquest sistema és molt poc 

pràctic i està limitat a una zona concreta, ja que les dades introduïdes només 

són les corresponents al Lluçanès. Si es vol ampliar la regió, s’ha de moure la 

quadrícula de lloc o s’han de fer modificacions de qualsevol tipus a les dades, el 

procés és molt pesat i és molt fàcil que es produeixin errors en el procés. 
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Figura 88: Excel amb condicionals 

 Fórmules numèriques: aquest nou mètode de càlcul està pensat per l’ampliació 

de la zona a convertir d’una forma relativament senzilla i només cal entrar-hi 

les dades més bàsiques: 

 En l’eix X cal introduir el número de la quadrícula anterior a la que es vol 

representar i cal anotar el valor X on comença la regió a convertir (això 

permet fer modificacions a la quadrícula) 

 En l’eix Y cal indicar a quina lletra cal començar (de la llista que hi ha a 

sota i sense contar els 2 zeros inicials) per tal que el programa seleccioni 

correctament els valors necessaris i cal indicar el valor de la coordenada 

Y on hi ha l’origen de la quadrícula. 

 

Figura 89: Vista general de la plantilla 
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Un cop la plantilla està feta i amb les dades bàsiques introduïdes (que en condicions 

normals no s’han de canviar), només cal anotar les coordenades UTM recollides i el 

resultat és el nom definitiu dins el sistema SOC. 

 

Figura 90: Vista simplificada, cel·les on introduir dades 

Representació nou sistema de numeració 

Aquest nova numeració interessa que es pugui veure a Google Earth com a 

complement de la visualització en 3D dels suports, per aportar informació extra. 

Els blocs en 3D, que estan exportats en massa, no permeten la seva selecció i per tant 

no es poden obtenir dades individualment de cada un d’ells, cosa que si que es pot fer 

a través dels punts on estan situades les instal·lacions. 

Hi ha moltes aplicacions online més o menys gratuïtes, segons la que es triï, que 

permeten l’exportació de dades des de Excel cap a format KML. Les dades que 

s’exporten són punts i els punts són elements bàsics que treballen molt bé a Google 

Earth, que està molt desenvolupat en aquest aspecte. Així els punts permeten que se’n 

puguin representar molts sense una ocupació gran de memòria, es poden modificar 

estils... i se’ls hi pot afegir informació on s’accedeix simplement fent clic al punt en 

qüestió. Els punts són un mecanisme molt ràpid per trobar informació en una àrea 

gran ja que estan indexats al menú i se’ls hi pot vincular informació com imatges o 

pàgines web. 

Per l’exportació de les dades des de l’Excel cap a Google Earth s’utilitza l’aplicació 

online EarthPoint® Tools For Google Earth (com ja s’havia utilitzat en apartats 

anteriors), que permet la conversió online de grups de 200 dades sense haver de 

pagar, i a més ofereix moltes possibilitats per la configuració del resultat final. 
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Figura 91: EarthPoint (font: http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx) 

Perquè funcioni correctament l’aplicació cal que les dades estiguin guardades en 

formal .xls (Excel 97-2003) i que estiguin estructurades correctament segons les 

especificacions que dóna la mateixa pàgina web. 

 

Figura 92: Format acceptat per l’aplicació EarthPoint 

Les columnes de Longitud i latitud s’han de deixar en blanc, però hi ha de ser perquè 

l’aplicació està dissenyada per funcionar bàsicament amb aquest sistema, però afegint 

la columna de posició que inclogui la regió UTM (31T a Catalunya) i les coordenades 

acompanyades de les unitats i direccions (mE i mN) el programa ja interpreta aquestes 

dades com la ubicació del punt. La icona és la forma en què es veurà el punt al Google 

Earth, i es pot seleccionar dins d’una llista o se’n pot crear una a partir d’arxius jpg, 

però aquest no és un aspecte final ja que des del programa es poden canviar 

posteriorment. 

Com que hi ha una limitació de 200 punts per no haver de pagar cal repetir el procés 

12 cops per tal de convertir 2247 punts. Els 12 arxius es poden obrir simultàniament al 

Google Earth, s’agrupen dins una carpeta i finalment es guarda el conjunt en format 

KMZ o KML de forma que queda un arxiu complet amb totes les dades. 



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 86 de 99 

Els punts sols incorporen únicament la informació del títol i al mapa es veu la posició 

del punt i el seu nom, que en aquesta part del projecte ja és el nou nom amb el nou 

sistema de coordenades explicat anteriorment. 

Però una utilitat que ofereix el Google Earth és que els punts poden anar acompanyats 

d’informació que es pot visualitzar fent clic sobre el punt directament o sobre el nom 

del menú de l’esquerra. A part per millorar la tradicional descripció de només text amb 

unes quantes dades si s’hi introdueix la informació dins un codi HTML es pot veure 

d’una forma més estètica i correcta la informació relacionada amb el punt. 

 

Figura 93: Punts xarxa MT a Google Earth 

El codi HTML amb la informació ja s’introdueix a l’Excel dins la columna de descripció i 

així d’aquesta forma un cop s’exporten els punts les descripcions ja hi estan 

incorporades. Per aconseguir un disseny atractiu i estètic el codi utilitzat és el següent:  

 

Figura 94: Codi HTML per mostrar informació 

Els elements marcats en negreta són les dades que canvien per cada punt i que 

s’omplen automàticament a partir de la base de dades d’Excel. Així les descripcions 

queden incorporades a la informació de cada un dels punts i quan s’executa el Google 

Earth i es selecciona un punt determinat, el programa interpreta el llenguatge HTML i 

mostra la informació corresponent al punt: 

 Nou nom segons el sistema SOC 

<h2 style="text-align:center;font-size:280%;color:blue;font-weight: bold;">33AV1 - 1</h2><table style="font-
family: calibri;align:center; font-size:120%;border-spacing: 1; border: 1px solid black; width: 500; height: 

60;background-color: LightGrey;margin: 0 auto;"><tr bgcolor="Wheat" 
align=center><td><b>Municipi:</b></td><td>Oristà</td><td><b>Nº Registre:</b></td><td>1</td></tr><tr 

bgcolor="LightGoldenRodYellow" align=center><td><b>UTM 31T Est:</b></td><td>423390.4</td><td><b>UTM 
31T Nord:</b></td><td>4641307.1</td></tr><tr bgcolor="Wheat" 

align=center><td><b>Alçada:</b></td><td>520</td><td><b>Bloc:</b></td><td>249</td></tr></table><br/><p 
align=left><img src="file:///E:\1.TFG\KMZ\PDF a JPG\2.Models 3D_Página_249.jpg"/></p> 



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 87 de 99 

 Municipi 

 Número de registre de la base de dades 

 Coordenades UTM i alçada 

 Número corresponent al dibuix d’AutoCAD 

 Visualització de la fitxa amb les vistes del suport 

 

Figura 95: Informació d’un punt 

D’aquesta forma es pot millorar la informació que s’aconsegueix amb la visualització 

3D i es pot mitigar, en part, l’efecte de la pèrdua dels colors que hi ha als blocs amb el 

nou sistema de funcionament. A part en ordinadors més lents o menys capacitats que 

no poden obrir els arxius en 3D sempre tenen un recurs per no quedar-se sense cap 

tipus d’informació.  

Presentació i utilització 

Per finalitzar el projecte i la millora de la representació en 3D de la xarxa elèctrica de 

mitja tensió del Lluçanès només queda agrupar tots els arxius i les dades en un sol 

arxiu que sigui còmode d’utilitzar i que no presenti moltes dificultats. 

Per fer-ho des del programa Google Earth s’obren tots els arxius en qüestió: tots els 

trams que conformen les regions per veure la xarxa elèctrica en 3D queden agrupats 

dins la carpeta 00.Xarxa_MT_Lluçanès que és l’últim element que hi ha a la llista i la 

resta d’elements són la informació complementària, com es pot veure a la següent 

figura: 
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Figura 96: Menú de dades 

La informació complementària està formada per: 

o Punts_Xarxa_MT: és l’arxiu que obre els punts que contenen informació i si es 

desplega el menú hi ha totes les coordenades de tots els elements. Si es vol 

cercar un suport sabent el seu codi alfanumèric només cal introduir-lo a 

l’apartat de cerca situat a la part inferior i automàticament el programa buscarà 

el punt dins el menú; un cop trobat es selecciona i el mapa viatja fins a la seva 

ubicació i mostra la informació corresponent. 

o Límits Lluçanès: aquest arxiu mostra els límits dels termes municipals i 

conseqüentment mostra els límit d’extensió geogràfica que inclou aquest 

projecte. 

o Trams MT: seleccionant aquest arxiu es mostren els colors dels trams diferents 

en què està dividida la xarxa. 

o Trams MT info: apareixen els noms dels trams anteriors per tal de poder 

localitzar ràpidament quin tram cal activar per poder visualitzar les 

instal·lacions d’una zona determinada. 

o Quadrícula general: mostra la quadrícula de 5x5 quilòmetres que és la guia 

base per localitzar un punt. 

o Text quadrícula: mostra el nom de cada quadrant de la quadrícula general. 

o Text subquadrícula: permet veure la numeració de l’1 al 25 de la subquadrícula 

de cada quadrant general. 

o Subquadrícula: mostra les línies que defineixen les regions d’1x1 quilòmetres 

en què es divideix la quadrícula general. 

Tot i que es puguin visualitzar les quadrícules, el resultat no és el més adequat a l’hora 

d’interpretar-les ja que la numeració no permet veure clarament la seva posició, però 

per aquest aspecte seria més adequat treballar amb un sistema 2D i no pas 3D. 
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Restriccions 

Tot i que tots els arxius estiguin agrupats dins una sola carpeta, el programa no és 

capaç de gestionar una quantitat tant gran de dades i per tant s’han d’activar i 

desactivar selectivament els diferents arxius segons les capacitats de l’ordinador i el 

programa i segons la quantitat d’informació a visualitzar. L’obertura de menys arxius fa 

que la càrrega sigui més ràpida, cal recordar que els arxius regionalitzats es basen en la 

càrrega d’arxius més petits i per tant un volum més gran d’informació a visualitzar 

implica també un volum molt més gran d’informació que s’ha de carregar en la 

visualització de cada regió. 

Quan fa molta estona que funciona el programa també és recomanable buidar la 

memòria cau del processador (també anomenada memòria caché) ja que el 

processador va acumulant dades que molt probablement no són necessàries en un 

instant determinat i fa anar el programa més lent. Des del menú opcions del Google 

Earth es pot dut a terme aquest procés. 

El programa en segons quins punts no carrega del tot bé les dades o els elements 

desapareixen sobtadament; per “solucionar” aquest fet el què cal fer és moure la 

càmera a una altra posició o allunyar el zoom, llavors el programa torna a funcionar 

normalment. 

El fet de no poder carregar totes les dades fa que sigui impossible visualitzar els punts 

amb informació i els elements 3D, per exemple, per tant l’usuari ha d’anar jugant amb 

l’activació i desactivació dels diferents elements per aconseguir els resultats que 

espera obtenir. 

Aplicacions de la xarxa de mitja tensió en 3D 

Fer tot un projecte d’aquestes dimensions i amb aquesta quantitat de feina únicament 

a efectes acadèmics no és una opció, sinó que aquest projecte ha de poder tenir una 

sortida o unes aplicacions en el “món real”, fora de la universitat i aquest apartat es 

proposa buscar possibles utilitats que podria tenir aquest nou sistema de visualització 

per tal d’acostar la xarxa elèctrica al públic en general i d’aquesta forma aconseguir un 

reconeixement i un respecte a aquestes instal·lacions que ens fan la vida més fàcil i en 

molts casos no es coneix la complexitat que té tot el conjunt. 

Empresa distribuïdora 

L’empresa que s’encarrega de la gestió de la xarxa de distribució, Endesa, té 

moltíssimes dades de la xarxa que controla com per exemple esquemes o plànols de 

situació de totes les instal·lacions, té fotos, informació... però actualment no disposa 

d’una eina que li permeti veure directament la realitat de les instal·lacions des de dins 

d’una oficina i en un sistema cada cop de més treball a distància i subcontractacions, 
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els tècnics en molts casos no arriben a veure les instal·lacions i les decisions que 

prenen podrien ser errònies en algun cas.  

Amb aquesta eina es podria veure la xarxa, veure com són els elements a maniobrar, la 

geografia d’on està ubicada una averia, la configuració de les torres, es pot arribar a 

determinar quines parts d’una instal·lació queden aïllades després de fer maniobres, 

es pot veure com està muntat un transformador a un suport o el tipus d’estructura que 

l’envolta, es pot determinar el tipus de subjecció dels cables als suports ràpidament 

(en cas que es vulgui aïllar un tram obrint ponts d’una torre es podrien localitzar 

ràpidament les torres d’amarrament)... 

I és que aquesta eina aporta moltíssima informació i és un complement (no una eina 

única) que permetria al personal treballar amb més seguretat i també podria estalviar 

desplaçaments que actualment es fan per anar a veure una instal·lació.  

A part, qualsevol projecte de reforma o de millora es podria justificar d’una forma 

gràfica i fàcil d’entendre, cosa que probablement portaria a una millor acceptació de 

l’execució de nous projectes. 

Serveis d’emergència 

Els serveis d’emergència són els encarregats de respondre en primera instància davant 

d’accidents, desastres naturals... en unes situacions i condicions molt adverses. En una 

zona rural propensa sobretot a grans incendis forestals, però també inundacions o 

accidents de trànsit els serveis d’emergències es podrien trobar desorientats, per dir-

ho d’alguna forma, davant un incident on hi hagi la xarxa elèctrica involucrada. 

Si ens posem al lloc d’un responsable dels bombers que ha de fer actuar el personal a 

un incendi forestal, el fet de conèixer la xarxa elèctrica li permetria cometre el mínim 

d’errors possibles. En una línia amb torres de ferro l’efecte que podria tenir un incendi 

forestal seria menor que no pas si ens trobem amb una línia de pals de fusta. Els pals 

de fusta es consumeixen ràpidament pel foc, provoquen la caiguda de conductors i si 

no arriben a terra no necessàriament la línia queda desconnectada. A part, encara que 

els bombers evitin la zona de la línia quan actuen es podrien trobar que la línia hagués 

caigut al mig del camí de sortida, fent que els vehicles no poguessin passar i creant una 

trampa mortal. Per tant aquesta eina permetria als comandaments conèixer 

exactament els perills afegits al foc forestal i preveure una estratègia més segura per al 

personal que treballa. 

A part, el nou sistema de numeració portaria nombrosos avantatges pel què fa a 

seguretat. En aquest cas ens posem en una situació d’un accident de trànsit on un 

camió ha sortit de la via i ha topat amb un pal de formigó que s’ha esquerdat i corre el 

perill de caure d’una forma imminent. Els serveis d’emergència quan arriben al lloc no 

tenen cap poder sobre la xarxa elèctrica però amb una simple trucada a la companyia 

elèctrica es podria demanar la desconnexió del tram informant únicament del codi 

alfanumèric del pal en qüestió, sense haver de donar explicacions de coordenades o de 
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la situació de l’accident que provoquen una pèrdua d’un temps molt preuat en cas 

d’emergència. Amb el codi, el responsable del centre de control podria identificar el 

punt immediatament i desconnectar la línia a distància des de la subestació en menys 

d’un minut, sense córrer el risc de cometre cap error fent que els bombers, personal 

sanitari i policia poguessin treballar sense el perill d’electrocució. 

El nou sistema de numeració també podria ajudar a trobar persones perdudes 

ràpidament perquè podrien donar una posició exacta d’on són (si tenen una línia 

elèctrica a prop), es podria arribar ràpidament a socórrer gent accidentada al bosc... 

Institucions i òrgans de govern 

L’empresa distribuïdora és qui coneix la xarxa però seria interessant que 

l’administració ja siguin els ajuntaments, consorcis, consells comarcals, diputacions, la 

generalitat... també poguessin veure com està formada la xarxa elèctrica i d’aquesta 

forma es podria pressionar per una millora de les instal·lacions, es podrien exigir 

anellaments per la millora de la seguretat de la xarxa, es podrien crear plans 

d’electrificació d’espais rurals per tal d’aconseguir augmentar l’activitat econòmica i 

així evitar la despoblació, es podrien millorar plans de protecció antiincendis... 

Turisme 

Aquesta seria una idea arriscada però també innovadora, i és que les línies elèctriques 

encara que normalment generen rebuig i provoquen impacte paisatgístic i visual, 

molèsties... també són un element a tenir en compte a l’hora de crear rutes 

turístiques. Les línies elèctriques arriben a tots els municipis i moltes cases de pagès, 

en la majoria de casos es pot caminar perfectament per sota de les instal·lacions 

(excepte en camps agrícoles que s’han de voltar), hi ha una neteja periòdica de la 

vegetació, en molts trams ja hi ha corriols per on passen bicis o motos... i la idea seria 

utilitzar la eina de visualització en 3D per dissenyar rutes per fer senderisme, BTT, 

rutes de moto... que passessin per sota o per zones properes a la xarxa elèctrica, ja que 

és una molt bona referència visual per no perdre’s. A part qualsevol accident es podria 

informar ràpidament amb el codi del suports i la localització seria immediata. 

Protecció del medi 

Al Lluçanès hi ha diversos espais naturals protegits o reserves de fauna i flora per on hi 

passen línies elèctriques. És molt difícil veure sobre terreny la totalitat de les 

instal·lacions per valorar si són les adequades a la seva situació, però des d’un 

ordinador és molt ràpid veure com està formada la xarxa en zones vulnerables o de 

protecció i d’aquesta forma, persones expertes en el tema podrien assessorar a 

l’empresa i a les institucions de les accions que caldria dur a terme per assegurar una 

correcta convivència de la xarxa elèctrica amb l’entorn natural. 
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Explicació d’averies als clients i a la inversa 

Una de les controvèrsies més grans que hi ha encara avui en dia, en una societat molt 

ben comunicada i que vol respostes de tot al moment, és que quan hi ha una averia 

elèctrica els clients no tenen cap tipus d’informació del què està passant i per tant la 

indignació creix a mesura que passen les hores. Això és culpa de l’empresa però a un 

client per dir-li que passa una cosa no queda satisfet, ha de poder veure el què passa i 

si no es volen o no es poden publicar fotos reals del què succeeix simplement perquè 

no deixen o la visibilitat és nul·la, l’eina de visualització en 3D seria una molt bona 

alternativa per mostrar a la gent via xarxes socials o pàgines web oficials el punt de 

l’averia i el què hi pot estar passant. Veient on hi ha l’averia i veient la part de la xarxa 

que queda desconnectada la gent podria estar més ben informada i podria arribar 

entendre el què passa i així s’evitarien situacions delicades amb clients enfadats. 

Però el sistema també funcionaria a la inversa, és a dir, els clients podrien informar 

dels punts de les averies. En una zona rural com és el Lluçanès hi ha moltíssima gent 

que viu a pagès, hi ha molts esportistes que entrenen, pagesos i forestals que 

treballen, hi ha aficionats a les motos i 4x4 que volten pels camins... i és molt fàcil que 

alguna persona pugui veure una averia al cap de poca estona de què es produeixi, si 

aquesta és evident. Amb el nou sistema de numeració una trucada i un codi serien 

suficients per tenir localitzada una averia en poca estona i així els equips d’intervenció 

podrien anar directament al lloc i portar el material correcte per la reparació a fer. 

Actualment hi ha gent que truca per avisar de la situació d’una averia basant-se en 

noms de cases de pagès o termes municipals però degut a la mala numeració de les 

instal·lacions és molt difícil concretar el punt de l’averia, amb el nou sistema la situació 

seria immediata. 

  



Visualització en 3D de la xarxa elèctrica del Lluçanès Jordi Paraire Bruch 

TFG - Curs 15/2016  Pàgina 93 de 99 

Valoració final 

Després de moltes hores de feina i maldecaps el projecte arriba al seu final i la 

sensació un cop la feina està feta i hi ha la xarxa en 3D la primera impressió és que la el 

resultat és molt bo. No es pot dir que és excel·lent perquè el projecte no compleix el 

nivell de qualitat màxim que m’havia exigit però tot i així el resultat és molt millor del 

què moltes persones s’esperaven. Aquesta eina de visualització 3D, encara que no és 

una novetat mundial, és una nova forma de veure la xarxa elèctrica que fins ara està 

poc o gens utilitzada i per tant s’ha establert un precedent de la bona qualitat i la gran 

quantitat d’informació que es pot obtenir a través d’una pantalla d’ordinador, sense 

haver de sortir de casa. 

 

Figura 97: Espai de treball durant el projecte 

El fet de fer un projecte d’aquestes característiques presenta uns grans reptes 

d’organització i gestió de dades així com la gestió del temps, i a part obliga a aprendre 

una gran quantitat de conceptes nous per aconseguir convertir la realitat a una imatge 

virtual de la forma el més fidel possible: 

 Dibuix per ordinador: l’aprenentatge en aquest àmbit ha estat immens i m’ha 

obligat a buscar una gran quantitat de recursos per aconseguir dibuixar 

estructures i aparells reals amb la màxima exactitud i semblança possibles; he 

descobert recursos, funcions, eines... que permeten agilitzar la feina i 

aconseguir un resultats excel·lents en tots els aspectes i tenint el compte la 

quantitat de dibuixos a fer (encara que molts comparteixen elements comuns), 

el repte de dibuixar tots aquests elements ha estat molt gran i un cop es poden 

veure els 550 models, queda provat el nivell de coneixements i d’aprenentatge 

adquirits per dur a terme aquesta tasca amb un resultat excel·lent. 

 Eines informàtiques: des de buscar la forma de convertir dibuixos en models 

per al Google Earth, a buscar la forma de crear punts amb informació i el 
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llenguatge HTML per fer-ho possible fins a provar gran quantitat de programes i 

aplicacions per veure com aconseguir els millors resultats, m’ha portat a una 

certa millora en les habilitats informàtiques, en el domini de l’Excel pel què fa a 

la creació de fórmules i sistemes condicionals mitjanament complexes i a la 

millora del domini d’intercanvi d’informació entre programes en general. 

 Sistemes de coordenades, mapes i visualització del territori: cal adquirir uns 

coneixements mínims per poder gestionar la informació amb els sistemes de 

coordenades correctes, amb els diferents tipus de cartografies i aconseguir que 

les dades recollides amb un GPS puguin arribar a la seva posició correcta amb 

un model 3D. 

 Coneixement del territori: no és una cosa que s’aprengui directament, sinó que 

de forma indirecta amb la recollida de dades, els processat, l’anàlisi, els 

dibuixos, les comprovacions... però és un dels factors que aporten més valor a 

nivell personal de la feina feta. 

A part de moltes altres coses apreses, el projecte també ha servit per veure a la realitat 

molts conceptes que s’expliquen de forma teòrica a les classes durant la carrera i 

aquest fet millora molt la capacitat de pensar nous dissenys i noves millores que es 

poden fer de cara al futur. 

No és un treball de càlculs o purament teòric, sinó que es pot definir com un treball 

que utilitza el coneixement per aconseguir resoldre un problema complex amb una 

eina eficaç i que presenta una gran quantitat d’aplicacions i utilitats i que s’allunya dels 

tradicionals estàndards d’aplicar unes fórmules o una normativa per resoldre un 

problema; sinó que és la recerca d’una forma innovadora i diferent de veure les coses 

que podria representar un pas endavant pel què fa al sistema de gestió de la xarxa 

elèctrica però que es podria estendre a molts àmbits i a moltes disciplines diferents. 

Com a valoració purament personal cal dir que estic completament orgullós de la feina 

feta, l’esforç, les hores invertides per aconseguir fer un projecte que es plantejava molt 

complicat a l’inici i que era un repte totalment nou i que presentava la possibilitat que 

no es pogués dur a terme o que quedés encallat a mig fer, però amb constància, ganes 

i il·lusió ha arribat a bon port. 

Cal dir que la memòria no pot recollir la totalitat de la feina feta i de la informació 

buscada, sinó que és més una explicació dels passos seguits per aconseguir l’objectiu 

final, sense entrar a explicar totes les proves i intents fallits que hi ha hagut durant el 

procés, que no serien útils de cara a la comprensió del global del projecte. 

Conclusions 

Les conclusions que es poden obtenir després de realitzar el treball es basen sobretot 

en l’apartat d’anàlisi: 

 La xarxa elèctrica de mitja tensió del Lluçanès té una composició completament 

radial, està molt poc automatitzada i cobreix el 71,5% del territori. 
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 Només els municipis més grans tenen la possibilitat de recuperar ràpidament el 

servei ja que la xarxa està mínimament anellada o es pot alimentar per dos 

punts telecontrolats; en pobles petits l’alimentació hi arriba en molts casos per 

llargues derivacions muntades amb pals de fusta (més vulnerables). 

 La numeració actual és un inconvenient a l’hora d’apropar la xarxa a la població 

i la implantació del nou sistema proposat portaria a moltes millores. 

 En els 200 quilòmetres de xarxa de mitja tensió hi predominen les torres 

metàl·liques; hi ha 550 models diferents de suports elèctrics amb aparellatge i 

configuracions diverses i en una gran part de les instal·lacions només s’hi pot 

arribar a peu. 

Pel què fa al procés de creació de la xarxa 3D les principals conclusions són les 

següents: 

 Els programes utilitzats (AutoCAD i AutoCAD Civil 3D) presenten diverses 

dificultats a l’hora de treballar amb dibuixos de grans extensions (extensió del 

dibuix i pes de l’arxiu); el programa Google Earth no està preparat per assumir 

un volum d’informació 3D gaire gran. 

 L’eina de regionalització és la peça clau que ha permès poder carregar una gran 

quantitat de dades sense generar errors al programa. 

 Hi ha molts programes que permeten exportar dibuixos .dwg a .kml però cal 

pagar-ne una llicència relativament cara encara que les funcions també són 

molt millors que el programa utilitzat. 

En la part de visualització i resultat final: 

 El programa final no permet distingir els colors però permet tenir tots els arxius 

carregats dins el programa, de forma que no cal obrir-los des d’una carpeta 

externa cada cop. 

 Els arxius que aporten informació complementària són de gran ajuda per 

utilitzar l’eina de visualització en 3D. 

 Tot i els bons resultats aconseguits el global ocupa un volum de 25GB de 

memòria, per tant és difícil de guardar. 

I la conclusió final és que s’han complert els objectius inicials de forma que s’ha fet un 

inventari complet de la xarxa; se n’ha estudiat el funcionament i la forma d’operació; 

s’ha creat el model 3D i s’han buscat possibles utilitats a la nova eina creada. 

Part econòmica 

El fet de fer aquest treball ha portat una despesa econòmica relativament important 

sobretot en la part de recollida de dades: 

o GPS Garmin eTrex® 30x: 198,95€ 

o Gasoil aproximat gastat durant el recorregut: 180€ 

o Reparació del cotxe 450€ (es considera 1/3 associat al projecte): 150€ 
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Per sort hi ha diverses despeses que s’han pogut evitar com per exemple s’ha estalviat 

molt gasoil fent trams a peu; al no comprar cap programa informàtic es considera un 

estalvi de 200€ (no s’ha utilitzat cap de les aplicacions detallades anteriorment); al no 

haver d’imprimir el treball, amb un total de pàgines que s’acosten a les 1000, l’estalvi 

podria arribar a 200€. 

Les dades recollides són: 

o Despesa: 528,95€ 

o Despeses “evitades”: 400€ com a mínim 

 

Figura 98: Vehicle 4x4 utilitzat pel treball de camp 

A part per fer tot el sistema 3D s’hi han invertit al voltant de 650 hores (només de feina 

a l’ordinador sense comptar la recollida de dades ni la redacció de l’informe), que 

posant per cas que es paguessin a 8€ (preu recomanat per la universitat quan es fan 

pràctiques externes) la factura arribaria a 5200€. 

Millores futures 

En un projecte d’aquestes característiques en què es fa una cosa nova les possibilitats 

de millora són infinites però les principals millores que es podrien fer al treball serien 

les següents: 

 Aconseguir carregar les dades des d’un servidor online, com treballa el 

programa Google Earth, de forma que la informació es carregaria online i ja 

estaria incorporada dintre el programa de forma que la càrrega seria molt més 

ràpida. A part també es podria visualitzar molta més informació de cop i no 

s’haurien d’anar activant i desactivant capes per aconseguir una correcta 

visualització. 

 Si els models es poguessin carregar més ràpid i d’una forma més eficient llavors 

ja es podria intentar crear uns cables més realistes, es podrien incorporar 
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plaques als suports amb el seu número corresponent, s’hi podrien posar 

plaques de perill... 

 A part es podria ampliar l’abast del projecte a un àmbit territorial més gran, es 

podrien dibuixar els centres de transformació per dins, marcar les xarxes 

subterrànies, dibuixar els centres de transformació de dins els pobles... 

 Es podria buscar la forma de què la xarxa fos interactiva, és a dir, que es pogués 

veure en temps real com està operant i en cas d’un canvi d’una forma 

d’operació es mostrés el canvi als models. Així es podrien crear models 3D 

animats que permetessin veure com s’obren o tanquen seccionadors, es podria 

veure trams que queden aïllats, es podrien preparar descàrrecs i tasques amb 

molta més precisió... 

 I anant molt més enllà es podria arribar a intentar fer funcionar la xarxa (veure 

dades a temps real i actuar sobre els interruptors-seccionadors a distància) des 

del programa directament, veient també els canvis que es produeixen a la 

mateixa. 

Però tots aquests aspectes comporten una quantitat més gran de dades i sense la 

capacitat d’aconseguir que el sistema funcioni d’una forma més àgil, és molt difícil dur 

a terme totes aquestes propostes que comportarien una gran millora respecte el 

projecte presentat. 

A part per seguir endavant amb totes aquestes millores ja faria falta un coneixement 

molt més extens i acurat d’eines informàtiques, i per tant, faria falta molt temps de 

formació i de pràctica. 

Annexos 

Per presentar el projecte és molt difícil escriure amb paraules en aquest informe la 

feina feta i com queda el resultat final. Per això els annexos són l’ajuda que permet 

veure el resultat final sense sobrecarregar el treball. En el projecte hi ha dos annexos 

partits en parts per tal de poder penjar-los a Atenea. 

El seu contingut principal és el següent: 

 Annex 1: inclou les presentacions de tots els models dibuixats amb el seu 

caixetí, l’escala corresponent i 5 vistes de cada model. Hi ha 550 pàgines que 

corresponen al total de models dibuixats. 

 Annex 2: és un annex totalment format per imatges de Google Earth on es pot 

veure la xarxa elèctrica de mitja tensió en tres dimensions, es veuen les capes 

d’informació, els punts... és el resultat final de tota la feina feta. 
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