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Resum 
 
El principal objectiu d’aquest projecte ha estat realitzar un estudi sobre 
l’afectació dels parcs eòlics sobre la recepció del senyal DVB-T (Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial). Aquesta anàlisi s’ha realitzat des de dos punts de 
vista, primer mitjançant simulacions i seguint una metodologia proposada per 
Abertis Telecom. Donat que aquest mètode s’ha desenvolupat a partir de 
proves de laboratori, la segona part del treball ha consistit en realitzar una sèrie 
de mesures de camp amb un mediador Promax TV Explorer HD+. Així, el TFC 
s’ha estructurat de la següent manera: 
 

• Presentació de la tecnologia DVB-T amb les millores presentades 
davant l’antic senyal analògic. S’han posat exemples dels problemes 
que patia el senyal analògic i com han estat solucionats amb la 
instauració del nou sistema. S’han definit les característiques i 
possibilitats que presenta l’estàndard DVB-T i quines han sigut les 
escollides per la planificació en l’estat espanyol.  

• Seguidament s’ha realitzat un link budget (balanç de potències) d’acord 
amb la configuració DVB-T espanyola per justificar els llindars escollits 
en les simulacions. 

• En un segon capítol s’ha realitzat una introducció a l’energia eòlica 
(avantatges i desavantatges que presenta). S’han presentat els tipus 
d’aerogeneradors prestant especial atenció als utilitzats en els parcs 
eòlics i s’ha definit quin tipus d’afectació poden presentar al senyal 
DVB-T. 

• El següent pas ha estat realitzar l’estudi d’afectació del parc eòlic Serra 
de Rubió II (cas real) mitjançant el software comercial Sirenet. Aquest 
estudi s’ha realitzat seguint la metodologia definida per Abertis Telecom. 

• Posteriorment s’ha realitzat una campanya de mesures en el parc eòlic  
on s’ha dut a terme la simulació, i d’aquesta manera poder corroborar 
les prediccions realitzades i poder presentar millores en el cas 
d’identificar algunes incoherències entre l’apartat simulat i la campanya 
de mesures. 

• Un últim apartat recull altres afectacions que podrien tenir els parcs 
eòlics sobre la xarxa DVB-T. En concret sobre els seus radioenllaços i 
centres reemissors. Es resol mitjançant simulació amb Sirenet el cas 
Serra de Rubió II. 

• Finalment el document es tanca amb les conclusions del treball realitzat i 
possibles tasques futures. 
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Overview 
The main aim of this project was to perform a study how the DVB-T (Digital 
Video Broadcasting - Terrestrial) signal reception is being affected by the wind 
farms. This analysis was carried out from two different perspectives, the first 
one by simulations and following the methodology proposed by Abertis 
Telecom. As this method has been developed from laboratory tests, the second 
part consists of performing several empirical measurements using Promax TV 
Explorer HD + tool. Thus, the TFC was structured as follows: 
 

• Presentation of the DVB-T signal, with the improvements achieved 
comparing to the old analog signal. Examples of the problems that the 
analog signal was suffering were presented and how they were solved 
once the new system was installed. The characteristics and possibilities 
of the standard DVB-T were presented and likewise, which of them were 
chosen for planification in Spain. Then a link budged was executed to 
justify the limits that were chosen during the performance of the 
simulations. 

• Afterwards has been done a link budged according to the DVB-T Spanish 
configuration in order to justify the thresholds chosen in the simulations. 

• A second chapter consisted of an introduction to the wind farms energy 
(advantages and drawbacks). The different types of wind turbines were 
presented, focusing on those which are used in wind farms and also it 
was defined which level of affectation to DVBT- analog signal they can 
present. 

• Next step was to carry out the study of the affectation of the “Serra de 
Rubió II” wind farms (real case) using the commercial software Sirenet. 
This study was performed following the methodology defined by Abertis 
Telecom. 

• Subsequently several measurements were made at the wind farms, 
where the simulation took place. Thus, it became possible to verify the 
reliability of the predictions that were made, and equally to present 
improvements in case some imbalances between the simulated situation 
and the series of measurements, were found. 

• As the last step, it contains different kind of effects that wind farms have 
against the DVB-T. Specifically on his radiocommunication services and 
remissions centers. It has been solved by Sirenet Simulation (case of 
Serra de Rubió II). 

• Finally, the document closes with conclusions of the work performed and 
possible future improvements. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Actualment la  contribució de les energies renovables a Catalunya es troba en 
augment. La producció d’energia eòlica a Catalunya durant l’any 2007 va ser de 
498 GWh, equivalent al 1,1 % de la producció bruta total d’energia elèctrica i un 
10,9 % de la producció d’origen renovable. 
 
En la Generalitat de Catalunya hi ha activat el Pla d’energia de Catalunya 2006-
2015 que planteja uns objectius en l’àmbit de les energies renovables molt 
ambiciosos multiplicant per quatre la producció de l’any 2003 en el 2015. 
Aquests objectius passen per convertir l’energia eòlica en la primera energia 
renovable pel que fa a la producció amb un 26 % del total. 
 
Se sap per experiència que el senyal de televisió es veu afectat per 
infraestructures amb més de 15 m d’alçada i amb components metàl·lics. Els 
aerogeneradors que formen un parc eòlic compleixen les dues característiques. 
 
Amb la nova tecnologia digital que utilitza l’estàndard DVB-T (Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial) per difondre el senyal de televisió, s’han millorat 
molts aspectes de l’antic format ja que permet un major aprofitament de 
l’espectre radioelèctric, major immunitat davant del soroll i la propagació 
multicamí (com es veurà en aquest projecte pot venir provocada pels 
aerogeneradors), és capaç de detectar i corregir errors, assegura un menor 
consum de potència i ofereix la possibilitat d’encriptar la informació i utilitzar 
tècniques de compressió de dades. Tot això es tradueix en una millor qualitat 
d’imatge i so, un nombre més alt de programes i amb més flexibilitat així com la 
possibilitat d’introduir serveis addicionals. 
 
En el present projecte s’ha proposat l’objectiu d’estudiar doblement l’impacte 
dels parcs eòlics. Concretament s’analitzarà el cas real del parc eòlic Serra de 
Rubió II. Primer, mitjançant simulacions amb una eina comercial de planificació 
i d’acord amb la metodologia que utilitza Abertis Telecom, que es troba definida 
en el document [1] i que consisteix bàsicament en modelar els aerogeneradors 
com a transmissors interferents a partir del nivell de camp rebut. Segon, a 
través d’una campanya de mesures que es realitzarà en el mateix parc eòlic. 
L’estudi de camp s’ha realitzat amb l’objectiu d’avaluar fins a quin punt la 
metodologia de simulació és acurada i si cal realitzar ajustos addicionals sobre 
ella i en general sobre el procés de planificació. En aquest sentit, l’última part 
del projecte discuteix altres afectacions que podrien tenir els parcs eòlics sobre 
la xarxa DVB-T, en concret sobre els seus radioenllaços i centres reemissors. 
Es mostra com a exemple el cas d’estudi anterior Serra de Rubió II. 
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CAPÍTOL 1. TELEVISIÓ DIGITAL 

1.1. Introducció 
 
En les últimes dècades s’ha viscut una revolució en el marc de les 
telecomunicacions, la transformació dels sistemes de televisió analògics en 
digitals. Això ha permès no tan sols una millora de qualitat dels serveis sinó a 
més a més un augment espectacular en els mateixos. 
 
Des de la dècada dels 70 fins al dia d’avui no cal dir que la televisió ha patit una 
evolució a nivell d’integració a la societat exponencial, situant-se com aparell 
indispensable en les llars d’avui en dia. Sense cap mena de dubte se sap que 
és el medi de comunicació amb més difusió. 
 
En aquest sentit es pot afirmar que l’aparició de la televisió digital es pot 
comparar amb l’impacte que va originar la penetració del color en la televisió. 
 
En la televisió analògica els paràmetres d’imatge i so del senyal es 
representaven per les magnituds analògiques d’un senyal elèctric de tal manera 
que a l’hora de transportar els senyals s’ocupava molt ample de banda. Al fer el 
traspàs al món digital aquesta informació es quantifica i codifica en bits 
mitjançant els estàndards MPEG (Moving Pictures Experts Group), conceptes 
explicats posteriorment (apartat 1.4.2). 
 
La televisió digital es pot rebre per quatre medis diferents: satèl·lit, cable, ADSL 
o mitjançant radiodifusió terrena en el que s’ha anomenat TDT (Televisió Digital 
Terrestre). 
 
La TDT implica una sèrie de millores tècniques sobre l’antiga emissió analògica 
que fan gaudir a l’usuari d’un millor servei com per exemple: una oferta amb 
serveis de qualitat digital i possibilitat d’incorporar subtítols i elecció d’idioma. 
 
A causa del nou sistema de difusió digital ha estat possible solucionar 
problemes de la televisió analògica com les dobles imatges causades pels 
rebots i ecos del senyal, l’efecte persiana produït per les interferències i 
l’aparició de neu a causa de la baixa relació senyal/soroll. També dóna la 
possibilitat d’escollir varis formats d’imatge com 16:9, 4:3, i la possibilitat 
d’afegir subtítols. D’altra banda augmenta la qualitat del so amb efectes 
envolupant i multilingüe. 
 
 A més el senyal de la televisió digital permet una relació de potència senyal útil 
a interferent inferior a l’analògica, de manera que globalment es pot parlar 
d’una radiodifusió més robusta també davant d’interferències, pròpies o d’altres 
sistemes. També permet cobrir més terreny amb un consum inferior d’energia. 
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En la figura 1.1 es pot comprovar el tres efectes més típics a causa de les 
interferències i ecos sobre el senyal analògic. 
 
 

 
 

Figura 1.1: Efectes de la televisió analògica 
 
 
Donat que el consum d’ample de banda del senyal digital és menor, aquest 
sistema ofereix la possibilitat de transmetre un nombre més alt de programes 
utilitzant el mateix rang de freqüències, permetent un augment en l’oferta 
comercial, com l’ introducció de la guia EPG (Electronic Program Guide). 
 
La TDT també ofereix la possibilitat de complementar els serveis a través d’un 
canal de retorn, aquest permet la comunicació entre el receptor i el distribuïdor 
del servei. Aquest canal es pot realitzar mitjançant la línea telefònica, xarxes 
d’àrea local com Ethernet, Bluetooth+comunicacions mòbils cel·lulars, PLC 
(Power Line Communications) o via Wifi. 
 
Els principals serveis oferts gràcies al canal de retorn són: 
 

• Compres a través de l’aparell. 
• Realitzar tràmits administratius. 
• Serveis d’informació; tràfic, temps, etc. 
• Connexió al correu electrònic 

 
En els següents apartats d’aquest primer capítol s’explica més profundament 
les característiques del senyal de TDT així com les seves possibles 
arquitectures de distribució i tipus de xarxes que es poden formar. També 
s’expliquen els estàndards que hi ha a nivell mundial prestant atenció al DVB-T, 
l’estàndard utilitzat a Espanya, i per últim es fa referència als diferents 
problemes que es poden trobar a l’hora de planificar xarxes com les 
autointerferències. 
 
 

1.2. Arquitectura de distribució 
 
La transmissió de la televisió digital es pot realitzar mitjançant una xarxa de 
radioenllaços i reemissors establint les comunicacions via ràdio. De fet és una 
pràctica habitual utilitzar els mateixos centres transmissors que els utilitzats 
amb la televisió analògica, havent adaptat el equips prèviament. 
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El desplegament de la televisió digital es realitzar mitjançant dues arquitectures 
de xarxa de distribució diferents. L’elecció d’una o de l’altra pot comportar 
diferències significatives en el cost del desplegament, l’aprofitament de 
l’espectre radioelèctric i en els serveis oferts. 
 
MFN (Multiple Frecuency Network): En aquest tipus de xarxa cada 
transmissor treballa a una freqüència diferent, fet que permet realitzar 
desconnexions o emissions per zones (regionals, provincials, etc) a gust del 
distribuïdor. A l’utilitzar cada transmissor una freqüència diferent s’ocupa una 
part més ample de l’espectre radioelèctric i cal realitzar planificació de 
freqüències. D’altra banda no requereix que hi hagi sincronització entre els 
diferents transmissors. 
 
A la figura 1.2 es pot comprovar les freqüències utilitzades per la RGE (Red 
Global Estatal) de l’estat espanyol formant una gran MFN que permet 
desconnexions per comunitats autònomes. . Per tant s’hi troben els canals 
públics, que habitualment adapten la programació a les diferents zones en 
certes franges horàries. 
. 
 

 
 

   Figura 1.2: Canals RGE 
 
 
SFN (Single Frecuency Network): Tots els transmissors de l’àrea de 
cobertura radien a la mateixa freqüència i totes les emissions modulen 
simultàniament amb el mateix senyal. Això implica que els transmissors han 
d’estar estrictament sincronitzats. D’altra banda, amb SFNs s’aprofita més 
l’espectre, cada vegada més escàs i la seva planificació es fa de manera més 
senzilla. Al treballar tots els transmissors amb la mateixa freqüència també 
podem trobar guanys de senyal a causa de la combinació constructiva d’ecos 
produïts per altres transmissors i sempre que arribin al receptor dins de 
l’interval de guarda del senyal COFDM, tal i com s’explica posteriorment. 
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En la figura 1.3 es corrobora la gran utilització de l’espai radioelèctric a causa 
de les xarxes SFN. Concretament es mostren els radiocanals que es fan servir 
a nivell espanyol en una única SFN. Aquí es troben bàsicament els principals 
canals privats, que mai canvien la programació en funció de la regió. 
 

 
 

Figura 1.3: Canals de la SFN nacional 
 

1.3. Estàndards de la televisió digital 
 
La major part del planeta ja ha realitzat el traspàs de la televisió amb tecnologia 
analògica deixant lloc a la televisió digital. A escala mundial hi ha quatre 
models d’estàndards de televisió digital ( Veure figura 1.4). 
 

• Digital Video Broadcasting-Terrestrial DVB-T d’origen europeu. 
• Advanced Television System Comittee ATSC d’origen nord americà. 
• Integrated Systems Digital Broadcasting-Terrestrial ISDB-T d’origen 

japonés. 
• Digital Terrestrial Multimedia Broadcast DTMB d’origen xinés. 

 

 
Figura 1.4: Implantació dels estàndards de televisió digital. Font [3] 
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En els següents apartats s’estudiarà amb més detall el cas utilitzat a Europa, el 
DVB-T, introduint les seves característiques i les seves flexibilitats. 
 

1.4. DVB (Digital Video Broadcasting) 
 
A finals de 1992 es crea el DVB, una organització d’empreses privades i que 
tenen l’interès de definir uns estàndards oberts per a la televisió digital a nivell 
mundial. Va tenir un creixement molt alt i de seguida s’hi van afegir empreses 
importants del sector de tot el món, actualment s’hi troben més de 270 
empreses de 30 països. 
 
El DVB es reuneix cada any amb representants de totes les companyies. En 
aquestes assemblees es decideixen les especificacions tan tècniques com 
comercials oportunes que deuran seguir les normes per tenir èxit en el mercat. 
Un cop descrits els estàndards passen a mans d’organismes d’homologació 
com l’EBU (European Broadcasting Union), el CENELEC (Comité Européen de 
Normalisation Electrotechnique) o l’ETSI (European Telecomunication Standard 
Institute). 

1.4.1. DVB: Una família d’estàndards  
 
En funció del medi de transmissió de la informació, el DVB defineix un total de 
5 estàndards (i les seves evolucions de segona generació). Per tant, aquests 
bàsicament es diferencien en les característiques de la capa MAC (Medium 
Access Control) y la capa PHY (Physical): 
 

• DVB-S i DVB-S2: transmissió de les dades per satèl·lit on el 2 indica 
l’estàndard de segona generació. 

• DVB-C i DVB-C2: cable. 
• DVB-T i DVB-T2: transmissors ràdio terrestres. 
• DVB-H: adaptació de la transmissió ràdio per a dispositius handheld 

(terminals mòbils de mà). 
• DVB-SH: adaptació de la transmissió satèl·lit per a dispositius handheld. 
 

 
El DVB-S és l’estàndard de la família DVB més antic i més admès arreu del 
món. Proporciona un rang de solucions que són adaptables a l’ample de banda 
dels transponedors entre 26 MHz i 72 MHz. La base de la transmissió està 
formada per una portadora simple que conté múltiples canals d’àudio i vídeo 
digital. Està formada per una estructura a capes on es troba la informació útil 
protegida per diferents capes superiors que la fan menys sensible als errors. El 
vídeo i l’àudio més altres dades es col·loquen en paquets MPEG-2. 
 
 En el DVB-C la modulació utilitzada oscil·la entre 16-256 QAM. Utilitza un 
ample de banda de canal de 6-8 MHz. Al ser una tecnologia distribuïda via 
cable implica que la seva implantació sigui complicada i costosa 
econòmicament i la seva cobertura es limiti a les xarxes desplegades, però en 
canvi, aquest fet la fa immune a les interferències externes i obté uns retards 
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mínims. A part del senyal de vídeo i àudio també s’hi adjunta un senyal 
anomenat DVB-SI que ens permet accedir al servei de l’EPG. I també permet 
utilitzar el propi cable coaxial com a cable de retorn amb els avantatges 
pertinents. 
 
La tecnologia DVB-H constitueix una plataforma de difusió IP orientada a 
terminals portàtils. El DVB-H fa compatible la recepció de la televisió terrestre 
en terminals portàtils alimentats amb bateries, és a dir, una adaptació de DVB-
T a dispositius mòbils. 
 
L’estàndard DVB-SH és un estàndard híbrid (satèl·lit-portàtil) derivat del DVB-T. 
El DVB-H, tot i els seus avantatges del DVB-H, compta amb algun handicap 
com la limitació de l’espai radioelèctric o la necessitat de desplegar una gran 
quantitat d’infraestructura per abastir de cobertura, és per això el gran integrés 
que està desplegant l’estàndard DVB-SH que treballa amb una arquitectura 
terrestre/satèl·lit que augmenta l’àrea de cobertura i ho fa en la banda S 
(1.5 GHz-5.2 GHz), disponible a nivell europeu. 

1.4.2. DVB-T 
 
El sistema de televisió digital denominat DVB-T, es troba recollit en la 
normativa de l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) EN 
(European Norm) 300 744 a on, entre d’altres informacions s’especifica el 
format de trama i els processos de codificació de canal i modulació per a una 
adequada transmissió i recepció del senyal en el medi ràdio. 
 
Com la resta dels estàndards del DVB, el senyal d’entrada normalitzat és el 
denominat “MPEG-2 Transport Stream”. MPEG-2 és un grup d’estàndards 
destinats a la codificació d’àudio i vídeo. Els fluxos de transport d’aquest 
sistema estan dissenyats per transportar àudio i vídeo per a medis 
imprevisibles i inestables, el que el fa idoni per transmetre televisió per 
radiofreqüència.  
 
El flux de transport obtingut mitjançant el procés denominat codificació font, és 
una adaptació de l’estàndard MPEG-2, segons ISO/IEC 13818-1, que 
s’estructura multiplexant varis programes i afegint la informació de servei 
corresponent, segons la normativa de l’ETSI EN 300 468. 
 
Aquest senyal es generat i transportat a centres de difusió o transmissió a 
través de les interfícies adequades. 
 
L’estàndard DVB-T descriu la seqüència d’operacions denominada codificació 
de canal, mitjançant la qual s’afegeix suficient redundància i protecció al senyal 
per tal de fer-lo més robust i poder corregir errors després de viatjar pel canal 
de transmissió ràdio. 
 
També descriu el mètode de modulació utilitzat en la transmissió, que és del 
tipus multiportadora: OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing). 
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El principal problema en la transmissió terrestre és el de les interferències i la 
recepció de senyal multicamí. Per aquest motiu s’ha escollit un sistema de 
modulació digital que permet recuperar la informació que ha patit aquest tipus 
d’efectes, repartint les dades en subportadores amb un ample de banda menor, 
que permetrà disposar d’una longitud de símbol suficientment llarga per 
incloure intervals temporals de guarda per combatre els ecos que arriben en 
diferents instants temporals. 
 
El resultat combinat entre el mètode de codificació d’errors i la modulació 
multiportadora es denomina modulació COFDM (Coded Orthogonal Frecuency 
Division Multiplexing). 

 
 
Modulació COFDM 
 
La modulació COFDM utilitza una gran quantitat de subportadores ortogonals a 
diferents freqüències per a transportar la informació. La seva separació és 
l’inversa del  Tu (temps de símbol útil) i d’aquesta manera la posició de les 
subportadores en l’espectre coincideix amb un nul de la subportadora adjacent. 
 
Al repartir el flux de bits en diferents subportadores implica que cada una 
d’elles transporta una velocitat de dades menor en comparació al flux total. 
Aquesta repartició més la codificació faciliten la correcció d’errors al receptor. 
Això la converteix en una modulació robusta davant d’interferències cocanal i 
l’existència d’una interferència de banda estreta tan sols implica la pèrdua de 
part de la informació útil i el receptor serà capaç de corregir els errors. 
 
La baixa velocitat de bit implica que el Ts (temps de símbol) sigui major, fet que 
augmenta la robustesa del senyal davant dels retards i la propagació multicamí. 
Factor augmentat gràcies a la inserció del temps de guarda.  
 
En la figura 1.5  es pot veure l’espectre del senyal COFDM amb les 
subportadores i un senyal interferent de banda estreta. I en la figura 1.6 es pot 
veure la captura real de l’espectre realitzada amb el mesurador TV Explorer 
HD+, és a dir, el senyal en recepció després de passar pel canal ràdio i per tant 
patir la propagació multicamí, es pot apreciar com el senyal no es pla i hi ha 
esvaïments selectius en freqüència. 

 

 
 

Figura 1.5: Espectre senyal COFDM amb subportadores 



Televisió digital   9 

 
 

 
 

Figura 1.6: Espectre COFDM real en recepció. 
 
 
 

La norma DVB-T és molt flexible i permet l’ajust de varis paràmetres de la 
modulació COFDM com: 
 

• Número de subportadores: 
o Mode 2k: 1705 portadores útils. 
o Mode 8k: 6817 portadores útils. 

• Esquemes de modulació: QPSK, 16 QAM i 64 QAM. 
• Duració interval de guarda: 1/4, 1/8, 1/16, o 1/32 (fracció de la durada 

del símbol). 
• Relació de codificació: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8 (fracció entre bits útils i 

nombre de bits finals, codificats). 
• Tipus de modulació: jeràrquica o no jeràrquica. 

 
 
 

Número de subportadores 
 
L’elecció d’un mode o l’altre dependrà de la tipòloga de xarxa a desenvolupar ja 
que el mode 8 k és més apropiat per cobrir àrees geogràfiques més grans. 
Aquest fet ve donat ja que l’ample de banda del canal radioelèctric per ambdós 
casos és de 8 MHz, és a dir que el mode 8 k al disposar de més subportadores 
estaran més juntes i seran més estretes en l’espectre freqüencial. Per altra 
banda el Tu és més llarg i, donat que l’interval de guarda és una fracció del 
mateix, els intervals possibles al mode 8 k seran més grans que els seus 
equivalents 2 k, fet que permetrà majors dispersions dels retards dels ecos 
(delay spread) i per tant evitarà les interferències produïdes pels ecos més 
llunyans. Tal i com s’explica en el punt posterior. 
 
En la taula 1.1 hi ha una comparació dels dos modes i els Tu respectius amb la 
separació entre subportadores. 
 
 



10 Estudi sobre l’impacte dels parc eòlics en la recepció de senyals DVB-T 

Taula 1.1: Modes 8 k i 2 k 
 

 8k 2k 
Número de subportadores 6817 1705 
Ample de banda canal radioelèctreic 8 MHz 8 MHz 
Espai entre subportadores (BW/nº portadores) 1173 Hz 4692 Hz 
Temps de símbol útil ( 1/ espai entre portadores) 852 useg 213 useg 

 
 

Duració de l’interval de guarda 
 
En els entorns ràdio es produeixen múltiples senyals o ecos, a causa de la 
propagació multicamí. Aquests ecos es sumen al senyal principal i trenquen 
l’ortogonalitat entre subportadores introduint ISI (Inter Symbol Interference) o 
autointerferències (veure apartat 1.6). 
 
Per a solucionar aquests problemes s’introdueix un interval de guarda al 
començament de cada símbol (veure figura 1.7). 
 
 

 
 

Figura 1.7: Interval de guarda 
 
 
Durant el període de desmodulació de símbol en el receptor tan sols hi arriba 
informació útil del senyal principal o de l’eco, pel que els senyals es sumaran 
de forma constructiva. En canvi si el retard de l’eco és superior a l’interval de 
guarda el senyal causarà interferència. 
 
En la taula 1.2 es mostren les diferents duracions de l’interval de guarda en els 
modes 2 k i  8 k. 
 
Taula 1.2: Duració dels intervals de guarda 
 
Proporció de l’interval de 

guarda 
Longitud del període de guarda 
8 k 2 k 

1/4 224 useg 56 useg 
1/8 112 useg 25 useg 

1/16 56 useg 14 useg 
1/32 28 useg 7 useg 
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 Esquemes de modulació 
 
Les subportadores del senyal COFDM es poden modular en QPSK, 16 QAM o 
64 QAM (veure figura 1.8) 
 
 

 
 

Figura 1.8: constel·lacions de les possibles modulacions COFDM 
 
 

L’elecció del tipus de modulació de les subportadores anirà lligat a la relació 
C/(N+I) (Carrier/Noise+Interference) que pot suportar el sistema per a poder 
rebre correctament la informació i a la velocitat que pot enviar la informació. La 
modulació QPSK té els punts de la constel·lació més separats, per tant 
necessita una relació C/(N+I) inferior, però com a contra, al utilitzar 2 bits la 
seva velocitat de transmissió serà molt baixa. La modulació 16 QAM ,és el 
nivell mig i la 64 QAM és la que suporta una velocitat més elevada però en 
canvi necessita una relació C/(N+I) superior. 
 
 
 Relació de codificació 
 
L’estàndard DVB-T disposa de varis valors de relació de codificació (1/2, 2/3, 
3/4, 5/6 o 7/8). Aquesta relació és la proporció de bits d’informació respecte al 
nombre total de bits. D’aquesta manera com més elevada és la relació, més 
augmenta la capacitat del canal (la transmissió és més eficient) però la 
protecció és inferior. 
 
Un cop definits els esquemes de modulació, l’interval de guarda i la relació de 
codificació, es pot veure a mode d’exemple en la figura 1.9 que en el cas 
d’utilitzar una modulació 64 QAM per a les subportadores, un interval de guarda 
d’ 1/4 i una relació de codificació de 2/3, la velocitat de bit obtinguda seria de 
19.91 Mbps i es requeriria una relació C/(N+I) de 20 dB aproximadament si 
assumim un entorn Rayleigh (antena no directiva i sense línia de visibilitat 
directa) i uns 17 dB en un entorn Rice (típic d’antenes directives yagui amb línia 
de visibilitat directa amb el transmissor). 
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Figura 1.9: Velocitat de bit i relació C/(N+I) requerida segons modulació, 
interval de guarda i relació de codificació. 

 
 

 Tipus de modulació: jeràrquica o no jeràrquica 
 
En la televisió digital l’usuari no observa degradació del senyal sinó que passa 
de veure la imatge perfecta a no veure res en molt poc marge. (en quant a 
número de bits erronis rebuts en el receptor), aquest fet és anomenat precipici 
digital. 
 
El mode de modulació jeràrquica disminueix aquest fet ja que es basa en dividir 
el flux d’un programa en dues parts HP (Higt Priority) i LP (Low Priority). El flux 
HP utilitza velocitat menor per una protecció major. 
 
Existeixen dues possibilitats d’utilització del flux secundari: simulcast (utilitza el 
flux per a millorar la qualitat del servei bàsic) i multicast (utilitza el flux per 
adjuntar programes addicionals). S’utilitza simulcast per a usuaris mòbils o  
usuaris que estiguin situats en el límit de l’àrea de cobertura. 
 
La distància entre dos punts de la constel·lació ve determinada per un 
paràmetre α que es defineix a través de la relació entre la distància entre dos 
punts de quadrants adjacents i dos punts del mateix quadrant. L’estàndard 
DVB-T especifica que aquest valor pot ser 1, 2 o 4.Com més alt sigui el valor α 
el flux HP contarà amb més protecció, en canvi el flux LP disminuirà la 
cobertura i necessitarà una relació C/(N+I) superior. 
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Com s’ha comentat l’estàndard DVB-T té múltiples paràmetres que es poden 
configurar segons la tipologia de xarxa que interessa desplegar. La configuració 
escollida per l’estat espanyol pels múltiplex de TDT és: 
 

• Mode 8 k. 
• Modulació de subportadores 64 QAM. 
• Interval de guarda 1/4. 
• Relació de codificació 2/3. 
• Modulació no jeràrquica. 
• Ample de banda de canal 8 MHz. 

 
Aquesta configuració és idònia per les xarxes SFN de gran extensió. El conjunt 
del mode 8 k i l’interval de guarda d’1/4 implica la màxima duració de l’interval 
de guarda, fet que permet reduir les autointerferències (apartat 1.6). 
 
El fet d’elegir el mode 8 k, una modulació de subportadores de 64 QAM, un 
interval de guarda 1/4 i una relació de 2/3 en codificació, com s’ha comprovat 
en la figura 1.9 permet una tassa de bit de 19.65 Mbps però també fa 
necessària una relació C/(N+I) de 20dB per a poder tenir una bona recepció. 
Però a part d’assegurar aquest nivell de relació C/(N+I) per assegurar una bona 
recepció també s’ha de garantir un nivell mínim de camp en el receptor. Aquest 
nivell es calcularà mitjançant un link budget (balanç de potències) en el següent 
apartat. 
 
1.5. Balanç de potències o link budget  
 
Per obtenir valors en aquest balanç de potències s’ha consultat la norma SETSI 
ETSI TR 101 190. 
 
A l’hora de planificar xarxes és comú obtenir valors de nivell d’intensitat de 
camp elèctric [dBuV/m], d’aquesta manera s’evita la dependència de factors 
com el guany de l’antena receptora, la impedància de la línea de transmissió i 
les pèrdues en recepció. És important tenir clar la unitat de mesura de camp ja 
que per abús de llenguatge, en multitud de llibres i eines comercials es fa 
referència a dBu (u = micro), i aquesta terminologia també s’utilitza per a referir-
se a dBV expressats sobre una càrrega fixa de 600 Ω. Per evitar aquesta 
confusió en el present TFC sempre s’ha utilitzat dBuV/m. 
 
Per a garantir una bona recepció del senyal DVB-T a part de garantir una 
relació C/(N+I) suficient també és necessari obtenir un cert nivell de senyal, 
potència mínima en recepció (Pmin_rx). Per calcular aquesta potència és suficient 
en conèixer la relació C/(N+I) que es vol obtenir ( 20 dB en el cas d’Espanya), 
la potència de soroll i aplicar la fórmula: 
 

(1.1) 
 

𝐶/𝑁[𝑑𝐵]  = 10 log
Pmin _rx[W]

PTOT_noise[𝑊]
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Per calcular PTOT_noise és necessari conèixer la potència del sorolll en recepció 
(Pnoise_rx) però aquesta depén de l’antena receptora i del codificador. L’ETSI 
recomana  suposar un receptor amb un factor de soroll de 7 dB, per tant la 
Ptot_soroll és: 
 

(1.2) 
 

PTOT_noise[dBW] = Pnoise tèmica[dB] + Fsetsi 
 

PTOT_noise[dBW] = 10 log(𝑘𝑇0𝐵) + Fsetsi 
 

PTOT_noise[dBW] = −127.94 dBW 
 

 On: 
 
K: Constant de Boltzmann = 1.38x10-23 JK-1 

T0:Temperatura de referència=25ºC=290ºK 
B:Ample de banda del canal radioelèctric 8 MHz 
Fsetsi=7 dB segons l’estàndard 
 
Pel que la Pmin_rx queda: 
 

Pmin _rx[dBW] = PTOT_noise[dBW] + C/(N + I)[dB] 
 

Pmin _rx = −107.94 dBW 
 

 
El canal ràdio és variant en el temps i si es realitzés el link budget amb aquesta 
Pmin_rx el valor de C/(N+I) estaria per sota del desitjat un percentatge de temps 
elevat, sobretot en el límit de l’àrea de cobertura. Per aquest motiu és necessari 
calcular el valor mig de camp rebut (Emig) que garanteix un valor superior al 
95% com recomana l’estàndard. Mitjançant mesures, s’ha demostrat 
empíricament que la f.d.p. (funció de densitat de probabilitat) del nivell de camp 
rebut segueix una estadística de tipus “log-normal” (veure figura 1.10), és a dir 
“normal” si les unitats del nivell de camp són logarítmiques. 
 

 
Figura 1.10: f.d.p. del nivell de camp rebut i marge de protecció per a garantir 

una cobertura del 95% 
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Aquest marge que permet garantir la cobertura és conegut com MF (marge de 
fading) i s’afegirà al nivell de potència final calculat, més endavant: 

(1.3) 
 

MF[dB] = 𝑘(𝑝)𝜎 
 

MF = 1.64 ∗ 5.5 = 9.02 dB 
 

 On: 
 
K(p) és la funció que depèn de la probabilitat de cobertura (p=0.95 segons 
estàndard) i s’extreu de la integració de la funció gaussiana. 
σ és la desviació típica de la variabilitat del senyal (funció gaussiana) i que 
s’ajusta a 5.5 segons recomanació de l’estàndard. 
 
El següent pas es calcular la densitat mínima de la potència rebuda (ϕmin). 
 

(1.4) 

ϕmin �
dBW
m2 � = Pmin _rx − Aa[dBm2] − Lf[dB] 

 
ϕmin = −107.94 dBW − (−5.4 dBm2) + 5 dB = −97.54 dBW/m2 

 
 On: 
 
Lf fa referència a les pèrdues per el cable coaxial en la instal·lació del receptor 
(l’estàndard recomana 5 dB). 
Aa és la superfície equivalent de l’antena receptora (Es considera un guany 
d’antena típic de Gant_rx=9.85 dBd) extret de: 
 

(1.5) 
Seq = Sisotròpica ∗ Gant_rx 

 

Seq = 10 log λ
4π

+ 9.85 = −5.4 dBm2  
 

 
A continuació es calcula el flux mig de potència rebuda (ϕmig) tenint en compte 
el MF calculat anteriorment.  
 

(1.6) 
 

ϕmig[dBW/m2 ] = ϕmin[dBW/m2 ] + MF[dB] 
 

ϕmig = −97.54 + 9.02 = −88.52 dBW/m2 
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En últim lloc ja es pot calcular el nivell mitjà d’intensitat de camp necessari per 
a considerar que el receptor es troba dins de l’àrea de cobertura: 
 

(1.7) 
Emin[dBuV/m] = ϕmig[dBW/m ] + 120 + 10 log(120π) 

 
Emin = −88.52 dBW/m2  + 145.8 = 57.28 dBuV/m 

 
 

Així s’han definit dues condicions per a una bona recepció del senyal COFDM, 
una relació C/(N+I) > 20 dB i un nivell de camp E > 57.28 dBuV/m. 
 
 

1.6. Autointerferències 
 
Les autointerferències es produeixen quan en un determinat punt arriben dos 
senyals a la mateixa freqüència, potencialment amb el mateix símbol però amb 
una diferència de temps superior a l’interval de guarda. Aquest fet pot venir 
provocat per varis factors com el desajust en alguns paràmetres dels 
transmissors o la propagació multicamí.  
 
Les autointerferències són una problemàtica típica de les xarxes SFN ja que al 
transmetre a la mateixa freqüència, en els límits de les àrees de cobertura és 
probable rebre senyal de dos transmissors. És per això que l’elecció de 
l’interval de guarda és molt important per evitar aquests efectes ja que tots els 
senyals que arribin amb retard però dintre d’aquest interval es sumaran al 
senyal principal de forma constructiva. Sabent que l’interval de guarda és el 
màxim retard que suporta un transmissor per rebre senyals amb retard, es pot 
esbrinar quina és la distància màxima que pot haver entre transmissors. Per 
fer-ho es multiplica la velocitat de propagació de les ones electromagnètiques 
(velocitat de la llum: 300000 km/s) amb la duració de l’interval de guarda. 
 
Les autointerferències no tan sols provenen d’altres transmissors sinó que a 
causa de la propagació multicamí el canal ràdio es veu ampliat en temps, 
variant la seva resposta impulsional (veure figura 1.11). Per caracteritzar 
aquest fenomen es defineix el delay spead (desviació típica dels temps 
d’arribada dels diferents ecos). L’elecció de l’interval de guarda torna a ser 
crucial perquè aquest efecte sigui  menys nociu pel senyal (que els ecos arribin 
fora de l’interval de guarda). Com s’estudia en el present TFC els 
aerogeneradors són causants de l’augment del delay spread i poden causar els 
problemes esmentats (veure figura 1.12). Per últim en la figura 1.13 es pot 
veure una captura d’ecos realitzada durant la campanya de mesures (capítol 4) 
en el parc eòlic Serra de Rubió II. 
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Figura 1.11: Resposta impulsional amb tres ecos 
 

 
 

Figura 1.12: Propagació multicamí a causa dels aerogeneradors 
 
 
 

 
 

Figura 1.13: Captura d’ecos 
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CAPÍTOL 2.EFECTES DELS AEROGENERADORS EN EL 
SENYAL DVB-T 

 

En aquest capítol s’estudia l’efecte que comporten els parcs eòlics en el senyal 
de televisió digital. Per dur a terme aquest estudi s’ha cregut oportú començar 
realitzar una breu introducció a l’energia eòlica i així poder introduir tipus i 
estructura dels aerogeneradors i els problemes que poden causar en la difusió 
del senyal DVB-T. 

2.1. Energia eòlica 
 
L’energia eòlica és l’energia produïda pel vent, és a dir, l’energia cinètica 
generada per l’efecte dels corrents d’aire i que és transformada en altres 
formes útils per les activitats humanes. 
 
 
L’energia eòlica és una de les energies més antigues,  però ha estat a partir 
dels anys 80 del s.XX on ha patit un impuls, actualment l’energia eòlica es troba 
en un creixement exponencial i Espanya està situada com a un país punter 
gràcies a les  seves condicions favorables cara a l’obtenció de l’energia eòlica. 
 

2.1.1. Avantatges i desavantatges 
 

2.1.1.1. Avantatges 
 
Un gran avantatge de l’energia eòlica és que al ser una energia renovable i 
pura no produeix cap tipus d’emissió ni residu que contamini el medi ambient. 
No requereix cap tipus de combustió de CO2, així evita l’efecte hivernacle.  
 
Com la seva utilització no està lligada en les característiques del sòl en el que 
està situat, cada aerogenerador en permet la flexibilitat de poder instal·lar els 
parc eòlics en terres sense cap altra finalitat, deserts, zones àrides, properes a 
costes o amb molta inclinació i són capaços de conviure amb grans prats de 
ramaderia i conreu. 

2.1.1.2. Desavantatges 
 
Un aerogenerador pot provocar dos tipus de sorolls, aerodinàmic o mecànic. El 
soroll aerodinàmic és produït pel flux d’aire  sobre la turbina, a més velocitat 
d’aire sobre la turbina, més nivell de soroll. En el cas del soroll mecànic prové 
del generador, causat pel desgast de peces, mal disseny o de baixa qualitat, és 
més difícil de reduir. En la figura 2.14 hi ha representat varis nivells de so 
comparats amb el soroll produït per un aerogenerador. 
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Figura 2.14: Nivells de soroll 
 
 
També és molt discutida la repercussió visual que causa la construcció d’un 
parc eòlic. 
 
Un terme també conegut sobre l’afectació dels parc eòlics és sobre les aus 
migratòries ja que s’han divisat aus ferides o inclús mortes a causa de topar 
contra les aspes dels aerogeneradors. Davant d’aquest problema també s’ha 
demostrat que es pot modificar el recorregut d’aquestes aus instal·lant 
corredors, o nius de pas per modificar el pas de les aus el més lluny possible 
del parc eòlic. 
 
Finalment, el problema que afecta directament al desplegament de sistemes de 
televisió és l’impacte dels parcs eòlics sobre la propagació ràdio. Per a 
entendre aquest efecte primerament cal explicar l’estructura física dels 
aerogeneradors (apartat 2.2) i a continuació s’aprofundirà en l’impacte sobre el 
senyal (apartat 2.3). 
 
   

2.2. Aerogeneradors 
 
Un aerogenerador és l’instrument que s’utilitza per a convertir l’energia del vent 
en energia elèctrica. Són l’evolució dels antics molins de vent que servien per a 
moldre gra. 
 
La força del vent fa girar el rotor a través de les aspes i aquest transforma 
l’energia cinètica en energia mecànica que posteriorment serà convertida en 
energia elèctrica. Com la força del vent és molt variable l’aerogenerador 
disposa d’elements capaços de controlar tant la potència com les revolucions 
de gir del generador. 
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2.2.1. Tipus d’aerogeneradors 
 

Eix vertical 
 

• Els aerogeneradors d’eix vertical també es poden classificar en dos 
grups diferents: Savonius i Darrieus.  

 
En el primer cas, el nom ve donat pel seu creador, l’enginyer Savonius. 
Estan formats per dos semicercles en forma de S que el vent fa girar. A 
la mateixa vegada el rotor fa posar en moviment el generador que en la 
majoria de casos es troba situat a terra. S’utilitzen en zones molt aïllades 
i que necessitin poca potència ja que el seu rendiment no és gaire alt. 
 

 
 

Figura 2.15: Aerogenerador Savonius 
 

En el segon cas, el nom prové de l’enginyer francès Georges Darrieus. 
S’han de posar en moviment a través d’un motor adjunt al rotor. El seu 
rendiment es bo i el manteniment és fàcil ja que el generador es troba a 
la base i és accessible, però a causa de la seva complexitat de 
construcció i el difícil control davant de forces del vent elevades provoca 
que la seva instal·lació sigui pràcticament nul·la. 
 

 
 

Figura 2.16: Aerogenerador Darrieus 
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  Eix horitzontal 
 

• Són els més coneguts. El seu eix de rotació es troba horitzontal a la 
superfície. Estan formats per les aspes, normalment 3, unides al rotor 
que transforma l’energia cinètica en mecànica. La torre pot arribar al 
centenar de metres i en la seva part inferior es construeixen uns 
fonaments per fer l’estructura resistent ja que pot arribar a suportar fins a 
vents de 200 km/h. 

 

 
 

Figura 2.17: Aerogenerador d’eix horitzontal 
 
 

A continuació es defineix cada part del aerogenerador d’eix horitzontal i així 
d’aquesta forma serà més fàcil entendre perquè els aerogeneradors poden 
causar problemes en el senyal DVB-T. 

 

2.2.2. Parts de l’aerogenerador 
 
 

 
 

Figura 2.18: Parts de l’aerogenerador d’eix horitzontal 
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• Aspes: Els aerogeneradors solen estar formats per tres aspes ja que 
amb aquesta composició responen a la millor relació entre 
rendiment/característiques. Estan construïdes d’una barreja de materials 
com el carboni i fibra de vidre que tenen molta resistència i presenten 
poca influència sobre les ones electromagnètiques. En la majoria dels 
casos no es diu la seva allargada, aquest paràmetre s’extreu del 
diàmetre del rotor que respon a la següent fórmula: 

(2.8) 
 

𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑠 =
𝐷𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

2
− 1 

 
 

On: 
  Laspes: És la longitud de les aspes. 
  Drotor: És el diàmetre del rotor. 
 

Les seves longituds solen oscil·lar entre 20 i 60 metres. 
 

• Torre: És l’esquelet de l’aerogenerador. La torre es troba ancorada a 
terra per grans blocs de formigó per fer la construcció resistents ja que 
les petites mesuren uns 25 metres i les més grans poden arribar a 
mesurar fins a 120 metres i estan dissenyades per resistir vents 
superiors als 200 km/h. Solen ser metàl·liques i les més grans solen tenir 
un ascensor per facilitar l’accés a la part superior del aerogenerador on 
trobem el rotor i diferent maquinària. 
 

• Bastidor: És l’habitacle situat a la part superior de la torre i darrera les 
aspes del aerogenerador. En el seu interior es poden trobar situats els 
diferents mecanismes per transformar l’energia mecànica en energia 
elèctrica, mecanismes de seguretat com el fre i altres d’orientació, el 
generador i altres. 
 

• Boixa: És l’element on es troben les aspes i s’hi recolza el rotor. En el 
seu interior es troben els elements que permeten el canvi de pas (angle 
d’incidència del vent sobre l’aspa) o pitch. 
 

• Rotor: Capta l’energia cinètica produïda per les aspes i la transforma en 
energia mecànica perquè més tard el generador ho pugui fer en energia 
elèctrica. 
 

• Generador: Rep l’energia proporcionada pel rotor i la transforma en 
energia elèctrica que després és transportada cap al centre de control 
mitjançant diferents conductors. 
 

• Multiplicador: La seva funció és adaptar la velocitat de rotació del rotor 
a la significativament més alta del generador. 
 

• Unitat de refrigeració: És el mecanisme que permet que no augmenti la 
temperatura fins a nivells no desitjables a l’interior del bastidor. 



Efectes dels aerogeneradors en el senyal DVB-T   23 

 
• Anemòmetre: Mesurador del nivell de vent. 

 
 

2.3. Efectes dels aerogeneradors 
 
Des de fa anys que se sap que la construcció de diferents parcs eòlics ha 
causat pertorbacions en el senyal de  la televisió. 
 
Per experiència se sap que el tipus d’estructures que poden causar majors 
pertorbacions als senyals de televisió són aquelles que tenen una alçada 
superior a 15 m i esta constituïdes d’elements metàl·lics. 
 
Els aerogeneradors a part de les dues característiques esmentades també 
compleixen dos factors: 
 

• La seva zona idònia de construcció normalment coincideix en una zona 
favorable per la situació d’un transmissor. 

• Les aspes ocupen una gran àrea, poden reflectir les ones 
electromagnètiques i al girar poden fer variar les característiques del 
senyal com la seva freqüència a causa de l’efecte doppler. 

 
 

2.3.1. Degradació del senyal causada pels aerogeneradors 
 
A causa de la construcció d’un parc eòlic es pot arribar a degradar de tal 
manera el senyal de televisió que es pot convertir en inutilitzable. 
 
En aquest projecte s’estudien els tres tipus d’afectació que poden causar els 
aerogeneradors  a la cobertura dels senyal DVB-T: efecte de camp proper 
(apartat 2.3.1.1), efecte ombra (apartat 2.3.1.2) i reflexió i dispersió (apartat 
2.3.1.3). Però aquests també poden causar problemes al sistema de distribució 
troncal (radioenllaços i reemissors), s’ha decidit no tractar aquest tema en el 
present TFC ja que no es pot corroborar mitjançant la campanya de mesures 
realitzada però en capítol 5 s’ha afegit a mode d’exemple quin tipus d’afectació 
presenten i com es resoldria la seva simulació. 
 

2.3.1.1. Efecte de camp proper 
 
Un aerogenerador té diferents elements electromecànics com el generador que 
provoca camps electromagnètics que podrien causar interferències. 
 
Els estudis ens demostren que els senyals causats pel generador en camp 
obert són pràcticament negligibles. Amb el compliment de l’Estàndard 
d’Emissió Electromagnètica (AS/NZS 4251.2:1999) els aerogeneradors no 
causaran efectes de camp proper a causa dels seus components sempre i 
quan el transmissor estigui situat a una distància superior a 500 m. 
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2.3.1.2. Efecte ombra 
 
L’efecte ombra és el més conegut i més fàcil d’imaginar des del punt de vista 
de l’usuari ja que s’interromp la línia de visió directa entre el transmissor i el 
receptor pel que es crea una atenuació en el senyal. 
 
Aquesta atenuació es pot dividir en tres graus: 
 

• 10 m darrera l’obstacle: El senyal s’atenua en funció de la densitat de 
l’entramat de l’obstacle i la freqüència del senyal. Rebre senyal és difícil 
però no impossible. 

• 250 m darrera de l’obstacle: El senyal arriba pels voltants de l’obstacle i 
la zona d’ombra es redueix. 

• 5 km darrera l’obstacle: A causa de la multitud de reflexions i difraccions 
del senyal l’efecte ombra haurà desaparegut encara que es patirà una 
lleugera atenuació del senyal. 

 
En la figura 2.19 es pot veure l’efecte ombra produït per un edifici. 
 

 
 

Figura 2.19: Efecte ombra 
 

 
En aquest apartat s’han donat distàncies però s’ha de reconèixer que aquestes 
són orientatives ja que l’efecte ombra es veu condicionat per la mida i material 
de l’obstacle. 
 

2.3.1.3. Reflexió i dispersió 
 
Al inserir una ona electromagnètica contra un objecte es pot produir reflexió 
que succeeix quan tota l’energia es retransmet en la direcció de la reflexió 
òptica, aquest fet sol pot succeir en una superfície plana. Segons la puresa del 
material on insereix l’ona, l’efecte produït és la reflexió dispersa o dispersió, 
que es quan l’ona es reflectida amb un raig central i múltiples rajos secundaris 
en diferents direccions. 
 
A causa de la dispersió causada per un aerogenerador arriben varis focus de 
senyal al receptor de televisió. És a dir, apareixen nous ecos i en general 
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parlem d’un canal amb més multicamí. Aquest factor augmenta el valor del 
delay spread i com s’ha explicat en apartats anteriors, si augmenta aquest valor 
és possible que els ecos arribin fora de l’interval de guarda i es produeixi 
degradació del senyal fins arribar a convertir-lo en inutilitzable. Si aquests ecos 
arriben amb un retard inferior a l’interval de guarda se sumaran de manera 
constructiva, però a la vegada el canal por deixar de tenir una estadística 
temporal de tipus Rice, arribant a modelar-se com a un canal Rayleigh. També 
apareixen esvaïments selectius en freqüència, en relació a un cas amb pocs 
ecos o amb un camí clarament dominant. 
 
La capacitat de reflectir les ones electromagnètiques es defineix amb el 
coeficient de reflexió i és la relació entre camp elèctric reflectit i el camp elèctric 
incident (té valors entre 0 i 1). Aquest coeficient pot variar segons el tipus de 
material de l’obstacle, els materials metàl·lics tenen un coeficient elevat i altres 
com la fibra de vidre son transparents pel que fa a les ones 
electromagnètiques. Aquest és el motiu pel qual és important a l’hora de 
dissenyar un  aerogenerador utilitzar materials amb coeficient de reflexió baix. 
També hi ha altres solucions per a poder disminuir aquest coeficient com per 
exemple pintures especials o materials amb petites irregularitats que 
disminueixen el raig reflectit. 
 
Un cop coneguts els tres tipus d’afectació que pot presentar un aerogenerador 
en el següent apartat es detallen les zones on es produeixen, que vindran 
marcades per l’efecte ombra i l’efecte reflexió/dispersió. 
 
 

2.3.2. Zones de degradació del senyal 
 
Els aerogeneradors es poden separar en dues zones d’afectació una de forma 
esfèrica i produïda per la dispersió i l’altre produïda per l’ombra. En la 
figura 2.20 es presenten les dues zones d’afectació. S’ha comprovat que la 
zona esfèrica produïda per la dispersió del senyal pot arribar a tenir un radi 
d’1 km i que la produïda per l’efecte ombra pot oscil·lar al voltant de 5 km. 
 
 

 
Figura 2.20: Zones d’afectació 

 



26 Estudi sobre l’impacte dels parc eòlics en la recepció de senyals DVB-T 

CAPÍTOL 3. SIMULACIONS DE L’EFECTE DELS PARCS 
EÒLICS EN EL SENYAL DVB-T 

 
 

A partir dels capítols anteriors, és evident que durant el procés de planificació 
d’una xarxa DVB-T de tipus SFN, cal incloure l’efecte sobre el senyal dels 
aerogeneradors dels parcs eòlics.  
 
El següent pas en el present TFC és realitzar un estudi de l’impacte d’un parc 
eòlic sobre un cas real i d’acord a la metodologia que ha decidit utilitzar Abertis 
Telecom a partir del document [1]. Aquesta metodologia consisteix bàsicament 
en modelar els aerogeneradors com a repetidors i avaluar si el nou multicamí 
que generen implica una degradació de cobertura per auto-interferència. Per a 
fer aquest càlcul s’utilitza l’eina de planificació Sirenet [4]. 
 
Donat que el mètode s’ha validat amb mesures realitzades a laboratori, 
l’objectiu final serà comparar els resultats de les simulacions amb mesures de 
camp (capítol 4) i avaluar la seva fiabilitat real. Així, l’estudi s’ha realitzat sobre 
un grup de punts de mesura estratègics seleccionats amb Google Earth. 
 
Així, a continuació s’exposen les situacions en que serà necessari realitzar 
l’estudi del parc eòlic i el procés per conèixer el nivell de cobertura de la zona i 
cada punt amb el seu nivell de relació C/(N+I). Es predirà una possible 
afectació, que serà comprovada amb mesures empíriques. 
 
Per a realitzar aquest estudi s’ha escollit el parc eòlic Serra de Rubió II ja que 
per situació demogràfica ha estat possible corroborar les prediccions en la 
posterior campanya de mesures. 
 

3.1 Presentació de l’entorn del cas d’estudi: Parc eòlic Serra 
de Rubió II 

 
En la Serra de Rubió s’hi troben situats tres parcs eòlics: Serra de Rubió, Serra 
de Rubió II i Ampliació Serra de Rubió II. 
 
El parc eòlic Serra de Rubió va entrar en funcionament l’any 2005 i està format 
per 33 aerogeneradors de 1.5 MW de potència unitària sumant un total de 
49.5 MW totals. Aquest parc eòlic no intervé en l’estudi ja que els seus 
aerogeneradors no tenen cap influència a causa de la distància a la zona de la 
campanya de mesures. 
 
El parc eòlic Serra de Rubió II va entrar en funcionament a finals de 2007 i a 
mitjans de 2008 s’hi va realitzar una ampliació de 7 aerogeneradors que 
sumats als primers fan un total de 24 aerogeneradors formant una potència 
total de 36 MW. A partir d’ara quan es faci referència al parc eòlic Serra de 
Rubió II inclourà també la comentada ampliació. 
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El parc eòlic Serra de Rubió II està situat en la part més occidental de la 
província de Barcelona, en els termes municipals de Rubió i Òdena de la 
comarca de l’Anoia, a uns 10 km al nord de la ciutat d’Igualada. La cota de 
l’àrea oscil·la entre els 785 m i els 835 m. L’accés al parc eòlic es realitza a 
través de la carretera comarcal BV-1013 que connecta la població de Rubió 
amb la C-1412, carretera nacional N-II de Jorba a Tremp. 
 

3.2 Casos a estudiar 
 
Per estudiar els efectes de la construcció d’un parc eòlic sobre el senyal de 
DVB-T es seguirà el model realitzat per Abertis Telecom gràcies a la seva 
experiència en el camp i el model presentat en document [1] comprovat amb 
mesures en el laboratori. 
 
La informació necessària per realitzar l’estudi radioelèctric d’un parc eòlic es 
compon per: 
 

• Coordenades de l’emplaçament dels aerogeneradors. 
• Altura de la torre. 
• Diàmetre i amplada de les aspes. 

 
 
Identificació de problemes per degradació de cobertura 

 
Mitjançant un fitxer de text amb les coordenades dels aerogeneradors, Sirenet 
permet crear els emplaçaments corresponents i carregar-los sobre la 
cartografia a on es vol realitzar l’estudi i d’aquesta manera identificar les 
possibilitats que es causi degradació de cobertura. En la figura 3.21 hi ha 
representada la situació dels aerogeneradors al parc eòlic estudiat. 
 

 
 

Figura 3.21: Situació aerogeneradors 
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En el cas de realitzar l’estudi sobre poblacions Sirenet permet carregar una 
capa administrativa amb el contorn de les poblacions però com que en aquest 
cas l’estudi s’ha realitzat en diferents punts de mesura estratègics per avaluar 
l’afectació del parc eòlic en diferents situacions, el procés d’introducció ha estat 
el mateix que els aerogeneradors, mitjançant un fitxer de text amb les 
coordenades. 
 
Per últim, a l’hora d’identificar els problemes en la degradació de cobertura, 
també és necessari situar els transmissors que donen cobertura a la zona sota 
estudi. Aquests transmissors s’han carregat des de la base de dades interna 
d’Abertis Telecom.  
 
Un cop carregats tots els elements necessaris es poden definir tres situacions 
principals on la presencia d’un aerogenerador podria produir deteriorament en 
la distribució de la televisió digital: 
 
1. Aerogeneradors situats a menys d’1  km d’un transmissor: 
 

En aquest cas no hi ha cap aerogenerador a una distància menor però a 
mode d’exemple s’ha calculat la zona de camp proper del transmissor de 
Montserrat per a comprovar que no hi hagués cap efecte en el cas de 
trobar-se un aerogenerador proper (apartat 3.3.1). 

 
2. Aerogeneradors situats a menys d’1 km de les localitats (punts de 

mesura). 
 

En aquesta situació s’hi troba el punt de mesura 5 (a 500 m) i s’ha afegit el 
punt de mesura 1 a una distància lleugerament superior (1.5 km) per 
comparar resultats per sobre i per sota del llindar. 

 
3. Aerogeneradors situats entre el transmissor i les localitats cobertes 

pel mateix sempre que les localitats  estiguin a menys de 5 km dels 
aerogeneradors.  

 
La norma ITU [5] exclou la possibilitat d’haver d’augmentar aquesta 
distància i recomana no instal·lar aerogeneradors a menys de 5 km de 
nuclis urbans. Per comprovar aquests efectes s’ha definit els punts de 
mesura 2, 3 i 6.  

 
Així, si es compleix qualsevol d’aquestes  tres situacions es durà a terme 
l’estudi d’afectació del parc eòlic. En aquest sentit s’ha definit un quart punt de 
control que quedaria fora d’aquests condicionants i on teòricament el parc no 
hauria d’influir sobre el senyal. La situació geogràfica dels punts de mesura es 
mostra en la figura 3.22 (les línies vermelles corresponen a la situació dels 
aerogeneradors). 
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Figura 3.22: Punts de mesura en Google Earth 
 

 
El punt de mesura 1 està situat amb visió directa al transmissor de Montserrat 
i a 1,5 km dels aerogeneradors que es definiran com a transmissors 
interferents. Aquesta distància segons les prediccions teòriques és suficient 
perquè no es percebi degradació de senyal. 
 
Punt de mesura 1 
Distància al transmissor: 18,45 km 

Coordenades: X: 383582.00 m E 
                      Y: 4611817.00 m N 

 
Aerogeneradors 
 
Montserrat  
 
El punt de mesura 2 està situat de tal manera que la visió amb el transmissor 
traspassa la línea d’aerogeneradors. Amb questa situació es pretén estudiar 
l’efecte ombra produït per l’atenuació del senyal a causa dels aerogeneradors. 
 
Punt de mesura 2 
Distància al transmissor: 17,95 km 

Coordenades: : X: 384517.00 m E 
                        Y: 4613235.00 m N 

 
Aerogeneradors 
 
Montserrat  
 
A l’hora de realitzar les primeres proves des d’aquest punt de mesura com 
l’escombrat de freqüències per identificar el millor servidor ha sorprès el resultat 
ja que quan s’han identificat la llista de canals rebuts s’han detectat varis canals 
que no provenien del transmissor de Montserrat ni dels transmissors propers. 
Aquests canals s’ha comprovat que són emesos des del transmissor de 
Collserola i és que des del punt de mesura 2 si les condicions meteorològiques 
ho permeten es pot detectar visualment el transmissor de Collserola. Aquest fet 
ha fet necessari prendre la decisió de descartar el punt de mesura ja que els 
resultats no serien clars ja que podríem rebre el senyal alterat a causa de la 
suma dels dos transmissors que podria sumar de manera constructiva o 
destructiva a causa del retard i la fase del senyal. 



30 Estudi sobre l’impacte dels parc eòlics en la recepció de senyals DVB-T 

 
La situació del punt de mesura 3 és molt similar a l’anterior, amb 
aerogeneradors entre la línia de visió de Montserrat i el punt, que està situat a 
1,3 km per darrera. En aquest cas el resultat és òptim ja que l’orografia del 
terreny obstrueix la visió amb el transmissor de Collserola i a l’hora d’identificar 
els canals rebuts s’han detectat els esperats, cosa que ha permès seguir amb 
el procediment oportú. 
 
Punt de mesura 3 
Distància al transmissor: 18,3 km 

Coordenades: X: 384411.00 m E 
                      Y: 4613996.00 m N 

 
Aerogeneradors 
 
Montserrat  
 
El punt de mesura 4 és un punt de control que està situat amb visió directa al 
transmissor de tal manera que els aerogeneradors queden en la part posterior. 
Amb la directivitat de l’antena i amb els reflectants que eviten captar senyals de 
la part posterior, els aerogeneradors teòricament no influiran en la captura del 
senyal. 
 
Punt de mesura 4 
Distància al transmissor: 16,7 km 

Coordenades: X: 385781.89 m E 
                      Y: 4613194.43 m N 

 
Montserrat 

 
 
El punt de mesura 5 s’ha situat amb visió directe al transmissor però a 
diferència del punt 1 aquest cop la distància als aerogeneradors és de 500 m, 
distància on segons les prediccions es detecta degradació del senyal a causa 
de l’efecte del senyal provinent en els aerogeneradors. 
 
Punt de mesura 5 
Distància al transmissor: 17,6 km 

Coordenades: X: 384636.00 m E 
                      Y: 4612773.00 m N 

 
Aerogeneradors 
 
Montserrat  
 
Tot i que a les simulacions s’ha tingut en compte el sisè punt, val a dir en 
aquest moment que a l’hora d’intentar identificar en terreny el punt de mesura 6 
no ha estat possible accedir a una situació òptima que permetés obtenir una 
sèrie de resultats que mostressin termes diferents als anteriors punts de 
mesura com l’efecte ombra però des d’una distància més llunyana. Així, queda 
fora de l’estudi comparatiu, igual que el punt 2. 
 
Com a resultat de la identificació de tots els punts de mesura en terreny ha 
permès situar els punts 1,3,4 i 5. 
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La figura 3.23 representa la situació dels punts de mesura (excepte el número 6 
que al no trobar localització no ha format part de les simulacions) respecte als 
aerogeneradors (creu vermella punts de mesura i creu blava aerogeneradors). 
 

 
 

Figura 3.23: Situació dels punts de mesura respecte als aerogeneradors. 
 

3.3 Estudi de degradació de cobertura 
 
El procediment que s’ha seguit en Sirenet per a realitzar l’estudi de degradació 
de cobertura degut a la presència del parc eòlic és el següent: 
 

1. Estudi per intrusió de camp proper. 
2. Estudi  del nivell de cobertura rebut en els punts de mesura. 
3. Estudi de la intensitat de camp rebut en els aerogeneradors 

implicats. 
4. Modelització dels aerogeneradors com a transmissors interferents 

amb una potència de transmissió derivada del punt 3. 
5. Estudi de la relació C/(N+I). 

 

3.3.1 Estudi per intrusió de camp proper 
 
Es defineix una àrea d’exclusió al voltant del centre transmissor denominada 
camp proper. En aquesta regió la complexitat dels càlculs per determinar el 
comportament dels elements interferents fa necessari la utilització de les 
equacions de Maxwell per explicar els fenòmens produïts. Per calcular límit 
d’aquesta zona s’utilitza: (es poden observar les referències  [6] i [7]  
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(3.9) 
 
 

𝑟 =
𝐾𝑛𝐷2

𝜆  
 
 
On D és el número de panells del sistema radiant, Kn és una constant de valor 
igual a 2 i 𝜆 és la longitud d’ona del senyal. 
 
Aquesta fórmula proporciona una distància de seguretat a partir de la qual els 
camps inductius deixen de ser significatius i és possible calcular el nivell de 
camp d’una manera més fiable. És desitjable deixar lliure d’obstacles la zona 
de camp proper, ja que davant qualsevol intrusió és difícil de predir l’efecte que 
es produirà. 
 
Així, per a realitzar la verificació de que un parc eòlic existent no influiria en un 
emplaçament candidat, es calcularia el radi necessari pel transmissor 
mitjançant la fórmula 3.9. El transmissor de Montserrat disposa de 2 panells en 
el sistema radiant, i per calcular  λ s’utilitza la freqüència de la RGE que és de 
818 MHz i el valor de 𝐾𝑛 és de 2. Amb aquestes dades s’obté un valor de radi 
de protecció de 21,81 m. 
 
D’altra banda, l’article 32 de la Llei General de Telecomunicacions del 3 de 
novembre [8] indica en el seu punt número 1 que “es podran establir les 
limitacions [de separació geogràfica] necessàries per la protecció radioelèctrica 
de les estacions [proveïdores d’un servei de comunicacions] per assegurar el 
funcionament de la prestació de serveis públics”. A més s’afegeix en el seu 
punt número 2 apartat b que “la màxima limitació exigible entre qualsevol xarxa 
elèctrica d’alta tensió o industria i les antenes d’una estació serà de 1000 m”. 
 
Seguidament es realitza una captura (figura 3.24) del transmissor remarcant 
dues circumferències de 500 m i 1 km respectivament per poder identificar que 
la distància dels aerogeneradors al transmissor és suficient d’acord amb el que 
estableix la llei. 
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Figura 3.24: Camp proper Montserrat 
 

3.3.2 Estudi del nivell de cobertura 
 
L’estudi de cobertura pretén detectar quins són els píxels (porcions del terreny) 
que reben un nivell de camp superior al mínim imprescindible. Posteriorment el 
càlcul d’interferències es realitzarà només sobre aquestes àrees. 
 
L’estudi es centralitza en una sola freqüència (818 MHz que equival al canal 
64) per qüestions de configuració dels paràmetres en l’ eina de simulació, tan 
de transmissors com de receptors han de treballar a la mateixa freqüència però 
s’hauria de tenir en compte que el rang d’ UHF (Ultra High Frecuency) oscil·la 
entre els 470 MHz i els 862 MHz, per tant el comportament de la freqüència 
més baixa serà diferent al de la més alta davant termes de propagació. 
Teòricament es prediu que el resultat no serà significativament diferent en una 
freqüència i l’altra en termes de C/(N+I) ja que les diferències d’atenuació 
afectaran per igual el senyal útil i les autointerferències (s’assumeix que es rep 
un nivell de camp per sobre del mínim en qualsevol cas). Però, més endavant 
(capítol 4) s’intentarà demostrar empíricament quin és el resultat d’aquesta 
predicció. 
 
Per a realitzar el càlcul de cobertura global s’utilitzarà el mòdul de càlcul de 
Sirenet anomenat “Estudi de cobertura múltiple” que permet carregar varis 
transmissors i calcular la seva cobertura combinada. 
 
Per a realitzar aquest estudi es carreguen el aerogeneradors, els punts de 
mesura i els transmissors de Montserrat, Igualada, Capellades i Aguilar de 
Segarra sobre la cartografia de la zona. 
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És necessari configurar alguns paràmetres dels transmissors i de l’estudi. Dels 
transmissors es dóna valor a la PRA (Potència Radiada Equivalent), l’altura de 
l’antena emissora, freqüència de treball i diagrama de radiació, aquestes dades 
són extretes de la base de dades d’Abertis Telecom i de l’estudi, s’escull la 
cartografia de la zona on es vol realitzar l’estudi. Aquest tipus d’estudi es 
realitza mitjançant el solapament de les cobertures dels diferents transmissors 
escollits i Sirenet representa l’adequada segons l’opció escollida (major senyal, 
proximitat o prioritat), major senyal en aquest cas. També és necessari definir 
una àrea limitada on es vol conèixer el nivell de camp rebut. Per últim cal definir 
els rangs que es volen representar identificats amb un color. Els rangs escollits 
pel nivell de camp rebut 𝐸 estan basats segons el resultat obtingut en el link 
budget ( apartat 1.5) i la norma de la  ETSI TR 101 190. 
 
El resultat de l’estudi es pot comprovar de forma visual mitjançant la 
figura 3.25. 
 

 Sense cobertura 
  58 dBuV/m < 𝐸 < 68 dBuV/m 
  68 dBuV/m < 𝐸 < 78 dBuV/m 
  𝐸 > 78 dBuV/m 

 

 
 

Figura 3.25: Cobertura 
 
 

Sirenet també permet conèixer el nivell de camp rebut dels emplaçaments 
desitjats mitjançant un estudi anomenat “Estudi perfil en ruta multitransmissor”. 
En aquest estudi és necessari configurar els paràmetres: 
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• Emplaçaments on es vol conèixer el valor de camp rebut. En aquest cas 

estan configurats com a receptors, per tant s’ha d’introduir els 
paràmetres de: freqüència de treball, polarització i altura de l’antena 
receptora i el diagrama de recepció segons la norma ITU BT805. 

• Cal afegir els transmissors que donen cobertura (seleccionats en l’estudi 
de cobertura múltiple) i seleccionar el mètode de càlcul recomanat per la 
norma ITU, l’ITU-R 526.7. 

 
El resultat d’aquest estudi es pot visualitzar en forma de taula amb el valor de 
camp rebut en cada punt de mesura. 
 
Taula 3.3: Nivell de camp rebut en cada punt de mesura. 
 

 
AGUILAR DE SEGARRA CAPELLADES IGUALADA MONTSERRAT 

 
[dBuV/m] [dBuV/m] [dBuV/m] [dBuV/m] 

PM1 32.291 53.013 58.891 54.978 
PM2 56.721 58.871 56.662 55.951 
PM3 54.810 58.385 55.960 57.342 
PM4 54.105 59.617 54.854 57.720 
PM5 53.559 59.198 55.255 55.311 

 
Tot i tenir representat el valor de camp de tots el transmissors que formen part 
d’aquest estudi es presta atenció als resultats de Montserrat que ja com 
s’explica en el posterior apartat 4.1.2 és el més adequat per a realitzar la 
campanya de mesures. A causa d’aquests valors de cobertura i la proximitat 
dels punts de mesura als aerogeneradors és necessari realitzar el càlcul de la 
relació C/(N+I) per poder garantir que la cobertura de televisió digital no es vegi 
afectada a causa del parc eòlic. 
 

3.3.3 Estudi de camp rebut en els aerogeneradors implicats 
 
Per a conèixer el valor de camp rebut en cada aerogenerador és necessari, 
igual que s’ha fet en l’apartat anterior realitzar un estudi de Sirenet “Perfil en 
ruta multitransmissor”. La configuració d’aquest estudi és igual que en el cas 
anterior però com a emplaçaments a estudiar s’adjuntaran els aerogeneradors 
del parc eòlic. 
 
El resultats de la taula de valors es poden veure en la taula 3.4. 
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Taula 3.4: Nivell de camp rebut en els aerogeneradors. 
 

 
MONTSERRAT 

 
[dBuV/m]             

PE Serra de Rubio AE1.1 54.839 
PE Serra de Rubio AE1.2 55.201 
PE Serra de Rubio AE1.3 55.551 
PE Serra de Rubio AE1.4 55.849 
PE Serra de Rubio AE2.1 56.163 
PE Serra de Rubio AE2.2 56.492 
PE Serra de Rubio AE2.3 56.814 
PE Serra de Rubio AE2.4 57.025 
PE Serra de Rubio AE3.1 56.029 
PE Serra de Rubio AE3.2 56.323 
PE Serra de Rubio AE3.3 56.691 
PE Serra de Rubio AE3.4 57.021 
PE Serra de Rubio AE3.5 57.841 
PE Serra de Rubio AE4.1 56.095 
PE Serra de Rubio AE4.2 56.458 
PE Serra de Rubio AE4.3 57.671 
PE Serra de Rubio AE4.4 58.322 

PE A_Serra de Rubio AE01 58.457 
PE A_Serra de Rubio AE02 58.122 
PE A_Serra de Rubio AE03 57.717 
PE A_Serra de Rubio AE04 57.372 
PE A_Serra de Rubio AE05 54.577 
PE A_Serra de Rubio AE06 54.486 
PE A_Serra de Rubio AE07 54.451 

 
 

3.3.4 Modelització dels aerogeneradors com a transmissors 
interferents 

 
Un cop conegut el nivell rebut en cada aerogenerador el següent pas es crear 
transmissors en Sirenet que en l’estudi posterior seran considerats interferents. 
Els paràmetres necessaris són: 
 

• Coordenades: S’introdueixen les coordenades dels aerogeneradors a 
estudiar. 

• Banda i freqüència de treball: La banda escollida és UHF i la freqüència 
serà la mateixa a la que treballen els transmissors ( 818 MHz). 

• Altura antena: Correspon a l’altura de la torre de l’aerogenerador. 
• PRA: És el nivell de camp rebut en l’anterior estudi. 
• Diagrama de l’antena: S’introdueix el diagrama definit en el document [5] 

i corroborat per Abertis Telecom mitjançant proves de laboratori (veure 
figura 3.26). 
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Figura 3.26: Diagrama dispersió aerogenerador 
 

Cal remarcar que actualment s’estan realitzant estudis [9] que conssiteixen en 
modelar un diagrama de dispersió més acurat tenint en compte la participació 
de la torre del aerogenerador. 

3.3.5 Estudi de la relació C/(N+I) 
 
El càlcul de la relació C/(N+I) es realitza a través de Sirenet amb l’estudi 
“Degradació de cobertura múltiple” que permet carregar varis transmissors, 
amb cobertura desitjada i varis com a interferents. S’afegiran com a cobertures 
desitjades els transmissors utilitzats en l’estudi de cobertura i com a 
transmissors interferents els que s’han creat anteriorment amb el nivell rebut en 
cada aerogenerador. Igual que en l’estudi de cobertura multitransmissor també 
és necessari ajustar paràmetres de l’estudi com el mètode de càlcul, la 
cartografia i l’àrea a estudiar i els rangs de C/(N+I) que es volen mostrar amb 
un color identificatiu. 
 
Segons el model de predicció del document [1] la relació C/(N+I) necessària 
per obtenir bona recepció depèn del nivell de camp rebut i els defineix com: 
 
Taula 3.5: Valor C/(N+I) necessari. 

 
Nivell de camp rebut C/(N+I) necessari 

[dBuV/m] [dB] 
58 dBuV/m < E < 68 dBuV/m 35 

E < 68 dBuV/m 25 
 
 

 
En la figura 3.27 es pot comprovar el nivell de la relació C/(N+I) que obtindria la 
zona sense la influència del parc eòlic. I en la figura 3.28 s’observa el nivell de 
C/(N+I) rebut en els punts de mesura introduint els aerogeneradors com 
transmissors interferents.  
 
Es fa palès que cal modelar i introduir aquest element en la simulació de 
cobertura ja que els canvis en la predicció són substancials. 
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 C/(N+I) < 20 dB 
  20 dB < C/(N+I) < 35 dB 
  C/(N+I) > 35 dB 

 
 
 

 
 

Figura 3.27: Relació C/(N+I)sense influència del parc eòlic 
 

 
 

Figura 3.28: Relació C/(N+I) amb transmissors interferents. 
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En la taula 3.6 s’observa la comparació entre el nivell de cobertura, el nivell de 
C/(N+I) necessari i el nivell de C/(N+I) segons la simulació. 
 
Taula 3.6: Comparació nivell de cobertura i valor de C/(N+I). 
 

  
Nivell de 

camp 
C/(N+I) 

necessari 

C/(N+I) 
simulat 

sense parc 
eòlic 

C/(N+I) 
simulat 

amb parc 
eòlic Afectació 

  dBuV/m dB dB dB  
PM 1 54.978 35 >35 >35 NO 
PM2 55.951 35 >35 25-35 SI 
PM3 57.342 35 >35 <25 SI 
PM4 57.720 35 >35 <25 SI 
PM5 55.311 35 >35 25-35 SI 

 
 
Observant els resultats dels diferents estudis i la taula 3.5 es pot concloure: 
 

• Punt de mesura 1: no patirà afectació ja que el seu valor de C/(N+I) és 
superior a 35 dB. 

• Punt de mesura 2: ha estat descartat a la campanya de mesures (tal i 
com es justifica posteriorment) però segons les simulacions patiria 
degradació. 

• Punt de mesura 3: en la figura de degradació sense la influència del parc 
eòlic (figura 3.27) s’observa que el nivell de la relació és òptim per una 
bona recepció però al configurar els nous transmissors interferents 
(aerogeneradors) el seu nivell de C/(N+I) disminueix, per tant es 
corrobora l’afectació del parc i es pot predir que patirà afectació. 

• Punt de mesura 4: igual que en els anteriors punts el nivell de C/(N+I) es 
veu degradat a causa de la inserció dels transmissors interferents. En 
aquest punt de mesura es pot comprovar un punt feble del present 
model ja que en aquest estudi no es té en compte l’orientació de l’antena 
en el punt de mesura i com s’ha explicat en la definició dels punts de 
mesura aquest punt no patirà afectació gràcies a la diectivitat de l’antena 
utilitzada. 

• Punt de mesura 5: el nivell de C/(N+I) no arriba al nivell necessari per 
tant també patirà degradació de cobertura. 

 
Tot i que la metodologia utilitzada per Abertis Telecom utilitza aquests rangs en 
el present TFC s’ha cregut oportú realitzar una escala de valors més detallada i 
així al realitzar la campanya de mesures poder veure fins a quins nivells es 
perd el senyal per en una línea futura plantejar realitzar l’estudi amb nous 
valors de C/(N+I). I d’aquesta manera poder predir d’una manera més precisa 
la degradació del senyal. 
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En la figura 3.29 hi ha la representació del nivell de C/(N+I) amb una escala de 
valors d’1 dB des de 23 dB fins a 35 dB. 
 

 
C/(N+I) < =23 dB 

  
29 dB < C/(N+I) <= 30 dB 

 
23 dB < C/(N+I) <= 24 dB 

  
30 dB < C/(N+I) < =31 dB 

 
24 dB < C/(N+I) < =25 dB 

  
31 dB < C/(N+I) < =32 dB 

 
25 dB < C/(N+I) < =26 dB 

  
32 dB < C/(N+I) < =33 dB 

 
26 dB < C/(N+I) < =27 dB 

  
33 dB < C/(N+I) < =34 dB 

 
27 dB < C/(N+I) < =28 dB 

  
34 dB < C/(N+I) < =35 dB 

 
28 dB < C/(N+I) < =29 dB 

  
35 dB < C/(N+I) 

 
 

 
 

Figura 3.29: Relació C/(N+I) amb nous rangs de valors. 
 

 
En la taula 3.7 hi ha representat el nivells de la relació C/(N+I) de cada punt de 
mesura amb precisió d’1 dB. 
 
Taula 3.7: Nivells de C/(N+I) amb precisió d’1 dB. 
 

 Nivell de camp C/(N+I) 
necessari C/(N+I) 

 dBuV/m dB dB 
PM 1 58.891 15 >35 
PM2 58.871 15 33 
PM3 58.385 15 23 
PM4 59.617 15 23 
PM5 59.198 15 32 

 
 
Per finalitzar amb aquest capítol cal observar el valor de la relació C/(N+I) que 
presenta cada punt de mesura amb els nous rangs de definits, aquests valors 
mostren que en els punts de mesura 2 i 5 el valor és quasi el necessari per no 
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obtenir degradació de senyal segons els anteriors estudis, això no podrà ser 
corroborat en el punt de mesura 2 ja que com s’ha comentat, ha estat descartat 
a l’hora de realitzar les mesures per els resultats imprecisos. Aquest fet implica, 
si el punt de mesura 5 no mostra el contrari, que en el present TFC no es 
podran definir aquests nous rangs.  
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CAPÍTOL 4. CAMPANYA DE MESURES 
 
En l’últim capítol s’ha realitzat la campanya de mesures per poder realitzar 
l’estudi comparatiu amb els resultats de les simulacions i avaluar la bondat del 
mètode de predicció. A continuació, en un primer apartat es presenta la 
metodologia i material utilitzat i una definició de les mesures extretes durant 
aquesta campanya de mesures. Posteriorment es comenten els resultats 
obtinguts. 
 

4.1 Característiques de la campanya de mesures 
 

4.1.1 Material utilitzat 
 
El material emprat en la campanya de mesures ha estat el següent: 
 

• Mesurador de camp: El model del mesurador utilitzat ha estat el Promax 
TV Explorer HD+. Es pot consultar el manual en [10] 

 

 
 

Figura 4.30: Mesurador de camp TV Explorer HD+ 
 

• Antena UHF: L’antena utilitzada és de la marca Alcad mod. BU-454 les 
principals característiques de la qual són: 
 

 
 

Figura 4.31: Característiques antena. 
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• Masteler: S’han utilitzat dos suports d’acer inoxidable empalmables amb 

una allargada de 1,5 m cada un per poder situar l’ antena a una altura de 
1,5 m o 3 m respectivament. 

 
• Cable: El cable utilitzat ha estat de la marca Antares amb ref. CCU-70 

DIGITAL TV CABLE EN 50117-2-4. 
 

• Connectors: S’ha utilitzat 1 connector del tipus F per a realitzar la 
connexió entre el cable i l’antena i un connector de TV mascle per a 
connectar el cable al mesurador.  

 
• Dispositiu GPS: Per a identificar les coordenades dels diferents punts de 

mesura per poder realitzar l’informe s’ha utilitzat un dispositiu mòbil 
Iphone 4 amb l’aplicació GPS log 

 

 
 

Figura 4.32: Captura aplicació coordenades. 
 

4.1.2 Metodologia per realitzar les mesures 
 
Un primer pas per a realitzar les mesures ha estat identificar el millor 
transmissor per a rebre senyal. Per a realitzar aquest procés des de cada punt 
de mesura s’ha dut a terme una comprovació del spam en 360º per identificar 
els màxims de senyal. S’ha detectat que el transmissor de Montserrat és el més 
adequat. Un cop identificat el millor transmissor, el mesurador mitjançant l’opció 
“Datalogger” realitza un escombrat freqüencial i crea un fitxer amb els canals 
rebuts i els paràmetres, relació C/(N+I), potència, mesures de BER (Bit Error 
Rate) a diferents punts de la cadena de recepció. Aquest fitxer és tractat 
informàticament per avaluar el senyal de manera objectiva, a continuació per 
realitzar la comprovació subjectiva s’intenta descodificar cada canal trobat i es 
posa a prova durant 30 s aproximadament per corroborar si pateix algun tipus 
de degradació. 
 
 

4.2 Avaluació de resultats 
 
Com s’ha comentat en la metodologia utilitzada per avaluar els resultats 
obtinguts es seguiran dos processos d’avaluació:  

1. L’objectiva que serà la reflectida mitjançant les mesures numèriques i  
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2. L’avaluació subjectiva que consisteix en examinar el senyal descodificat 
durant un període de temps d’uns 30 s. 

 
Per dur a terme l’avaluació objectiva els primers valors observats han estat la 
potència i la relació C/(N+I) que segons la norma TR 101 190 [11] i la 
planificació a Espanya haurien de ser superiors a 58 dBuV/m i 20 dB 
respectivament.  
 
També s’ha de tenir en compte el valor de la BER, aquest paràmetre determina 
la qualitat del senyal, és la relació entre el nombre de bits erronis rebuts i el 
nombre total de bits rebuts. La BER és mesurada en el receptor i segons el 
punt de recepció on sigui mesurada, la recomanació UIT-R 1682 [12]  defineix 
que es pot dividir en: 
 

• CBER: mesurat a la sortida de desmodulador. Una bona recepció 
implica un valor menor de 3 · 10-2. 

• VBER: mesurat després del descodificador Viterbi. Es necessita un valor 
menor que 2 · 10-4 per una bona recepció. Aquest valor ve marcat en el 
mesurador de camp com QEF (Quasi Error Free). 

• BER: mesurat després del descodificador Red-Solomon. 
 
En la figura 4.33 es mostra l’esquema dels tres punts de mesura diferents. 
 

 
 

Figura 4.33: Punts de medició de CBER, VBER i BER 
 
 
Un altre valor important a tenir en compte és la MER (Modulation Error Ratio) 
que es defineix com la relació entre la potència mitja dels símbols ideals i la 
potència mitja de la distorsió expressat en dB. Segons la recomanació UIT-R 
1682 [12] defineix un valor superior a 32 dB, però indica que aquest valor està 
sota estudi per ser millorat. Per recomanació del personal d’Abertis el valor 
llindar adquirit en aquest TFC és de 25 dB. 
 
 
A la figura 4.34 hi ha representades tres constel·lacions amb diferents valors de 
MER. Es pot comprovar com valors baixos de MER impliquen símbols molt 
sorollosos, amb una elevada probabilitat de ser avaluats erròniament i per tant 
de incrementar les mesures de BER. 
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Figura 4.34: Valors de MER 
 

 
A continuació es realitza una comparació dels resultats obtinguts en la 
simulació i la campanya de mesures. A les taules es ressalta el canal 64 (RGE) 
que correspon a la freqüència de 818 MHz ja que és la freqüència ajustada tant 
als transmissors com receptors a l’hora de simular. Però, es mostren tots els 
canals mesurats mitjançant una gràfica on es poden observar els valors de 
potència, MER i C/(N+I) obtinguts. 
 
 

4.2.1 Punt de mesura 1 
 
A continuació s’adjunta la taula amb el valors de camp rebut i el nivell de 
C/(N+I) necessari per facilitar la comparació de resultats extrets de les 
simulacions (apartat 3.5.5). 
 
Taula 4.8: Resultats simulació punt de mesura 1 
 

 
Nivell de 

camp 
C/(N+I) 

necessari C/(N+I) Afectació 

 [dBuV/m] [dB] [dB]  
PM 1 54.978 35 >35 NO 
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En la següent taula s’observen les mesures realitzades de tots els canals 
emesos des del transmissor de Montserrat. S’ha remarcat de color fosc el canal 
64 per comparar els resultats amb la simulació i color vermellós aquells canals 
que el mesurador no ha sigut capaç de descodificar mitjançant la funció 
datalogger [10] i s’ha realitzat un anàlisis manual. 
 
Taula 4.9: Datalogger punt de mesura 1 
 

canal C/(N+I) Camp MER CBER VBER Subjectiva 
  [dB] [dBuV/m] [dB] 

   27 42,4 65,6 34 1,00E-05 1,00E-07 Bé 
31 41,4 69,6 33,7 1,00E-05 1,00E-07 Bé 
33 35,7 64,7 19,4 5,00E-03 1,00E-07 Bé 
34 37,8 70,4 32,6 5,90E-05 1,00E-07 Bé 
44 37,5 71,5 34 6,90E-05 1,00E-07 Bé 
47 40,8 67,2 32,3 2,90E-05 1,00E-07 Bé 
49 17 26 2,1 1,00E-01 1,00E-01 No 
61 37,2 60,5 23,4 3,70E-03 1,00E-07 Bé 
64 29,3 51,8 27,5 7,00E-05 1,00E-07 Bé 
67 28,8 52 27,3 5,20E-05 1,00E-07 Bé 

68 22 46,3 12 6,60E-03 1,00E-03 
Alguna 
pixel·lació 

69 25,4 48,3 24,6 2,90E-04 1,00E-07 Bé 
 
 
 
La primera diferència que es pot trobar és l’intensitat de camp rebut que és de 
6 dB aprox, aquest valor és admissible segons [11] on es defineix la desviació 
de camp a per causes alienes a la tecnologia. 
 
Per observar l’evolució dels paràmetres dels canals s’ha realitzat una gràfica 
per poder identificar els efectes més ràpidament.  
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Figura 4.35: Resultats punt de mesura 1 
 

Discussió: Si es comparen els valors obtinguts al canal 64 amb el resultat de 
les simulacions s’observa que Sirenet proporciona valors més optimistes que 
els mesurats. La decisió binària final de “Punt amb recepció correcta” no 
variaria, i és la mateixa en els dos casos, L’error en el nivell de camp és de 
54,9 – 51,8 = 3,1 dB i de la relació C/(N+I) = (>35) – 29,3 = (>5,7) dB. Aquests 
valors queden dins de l’error que cometen els models de propagació habituals i 
per tant són assumibles. Es pot observar que en un canal molt proper com el 
61, aquestes diferències es redueixen a uns 2 dB, fet que confirma la 
variabilitat real del senyal a prop dels valors predits. El segon canal proper al 
simulat (67) comet un error similar al 64. 
 
És evident que els valors de potència i C/(N+I) presenten una forta correlació. 
D’altra banda el valor de la MER es causat en part per aquests, així els valors 
de MER baixos s’obtenen quan potència i C/(N+I) són simultàniament baixes 
també. Evidentment, una MER millor implica també una millor BER pre-Viterbi 
(CBER). En tots els casos excepte el canal 49 i el 68, la BER post-Viterbi 
(VBER) és la mínima que pot mesurar el medidor, posant de manifest el bon 
funcionament de la codificació de canal. 
 
En aquest punt de mesura s’ha predit que no hi ha afectació. Observant l’anàlisi 
subjectiu s’han detectat problemes tan en el canal 49 com en el 68, aquest 
efecte s’ha reproduït en la resta de punts de mesura i per tant no és un efecte 
del parc eòlic.  
 
El canal 49 pertany a la televisió local de Manresa i emet a una potència inferior 
a la resta, a més per tractar-se d’un canal local, no forma SFN amb cap 
transmissor. Als altres casos hi trobem canals estatals o que formen SFNs 
regionals o provincials, d’aquesta manera el senyal final és una contribució de 
diferents transmissors. Aquest fet justifica els efectes produïts.  
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Respecte el canal 68, com s’ha explicat en l’apartat 1.2, forma part de la xarxa 
SFN estatal com els canals 67 i 69, la potència és molt similar pels tres casos 
però en el canal 68 hi ha una lleugera degradació per interferència que impacta 
en el deteriorament del senyal i corresponent pitjor MER. 
 
Finalment, es pot apreciar com els canals de freqüència superior  es reben amb 
una atenuació lleugerament superior, tal i com prediu la teoria de la propagació 
electromagnètica. 
 
 
 

4.2.2 Punt de mesura 3 
 
Per estudiar el punt de mesura 3 s’ha seguit el mateix procediment que en 
l’anterior punt. Primerament s’ha adjuntat una taula resum amb les prediccions 
realitzades en l’apartat 3.3.5. Seguidament s’hi troba la taula amb les mesures 
obtingudes amb el mesurador de camp i una gràfica amb els valors més 
rellevants de cada canal.. 
 
Taula 4.10: Resultats simulació punt de mesura 3 
 
 

 
Nivell de 

camp 
C/(N+I) 

necessari C/(N+I) Afectació 

 [dBuV/m] [dB] [dB]  
PM3 57.342 35 23 SI 

 
 

Taula 4.11: Datalogger punt de mesura 3 
 

canal C/(N+I) Camp MER CBER VBER Subjectiva 
  [dB] [dBuV/m] [dB] 

   
27 35,2 59,6 31,6 1,00E-05 1,00E-07 

Regular 
pixel·lació 

31 34,2 59,2 30,2 2,30E-05 1,00E-07 Bé 
33 33,3 59,4 13 1,20E-01 2,00E+02 No 
34 33,9 61,5 31,1 4,90E-05 1,00E-07 Bé 
44 37,8 65,5 24,1 6,70E-03 1,00E-07 Bé 
47 32,8 59,9 29,2 2,60E-05 1,00E-07 Bé 
49 16,6 41,8 17,5 2,50E-02 9,80E-05 No 
61 35,5 62,5 30,8 1,10E-04 1,00E-07 Bé 
64 21,6 47 16,5 1,50E-02 5,70E-05 pixel·lat 
67 19,7 45,6 18,4 2,00E-02 1,90E-04 Bé 
68 19,3 45,4 0,2 1,00E-01 1,00E-01 No 
69 18,8 44,8 15,4 2,70E-02 2,70E-03 pixel.lat 
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Figura 4.36: Resultats punt de mesura 3 
 

Discussió: En aquest punt de mesura un primer efecte que es pot observar 
respecte al punt de mesura 1 és l’atenuació de 7 dB aproximadament, en 
l’apartat 3.2 es pot observar que els dos punts estan situats a la mateixa 
distància del transmissor pel que aquesta atenuació s’atribueix a l’efecte ombra 
provocat pels aerogeneradors, aquest fet és especialment perjudicial en les 
característiques d’aquest estudi que el nivell de potència es troba proper al 
llindar. A causa de l’atenuació del senyal, en la figura 4.35 es pot comprovar 
que també ha disminuït el valor de la MER i de la relació C/(N+I) fins al punt de 
degradar el senyal de varis canals impedint una recepció correcte. Es pot 
verificar que ara són bastants els canals amb una VBER lluny del valor mínim 
obtingut abans. 
 
Respecte a la comparació amb la predicció, en aquest el pitjor error comés pel 
canal 64 puja fins als 9 dB i pel segon canal més proper a la simulació 61 i 67 
pugen fins 12 i 13.2 dB respectivament. Bastant pitjor dels errors introduïts en 
el punt 1. No obstant, els errors no es reparteixen per igual entre les dues 
mètriques, i a vegades el nivell de camp és acurat però la C/(N+I) (i per tant el 
nivell interferent) comet l’error i viceversa, en qualsevol cas es tracta d’errors en 
la predicció de la propagació. Donat que els dos punts de mesura avaluats fins 
el moment són molt propers en quan a distància fins al transmissor, aquest 
error només pot ser degut al modelatge del parc eòlic. 
 
Per completar aquesta discussió, a la Figura 4.37 es pot observar 
qualitativament com la constel·lació del senyal QAM presenta una MER inferior 
(27.5 dB front 16.5 dB) 
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Figura 4.37: Constel·lació QAM amb reflectors 
 
 
Si es repeteixen les mesures però es treuen els reflectors de darrera de la 
yagui, aquesta diferència encara empitjora, ja que ara també afectaran els ecos 
que venen per darrera. El punt no afectat, presenta una constel·lació més 
“dispersa”, però encara es poden diferenciar els símbols, en canvi, en el punt a 
prop del parc eòlic la situació empitjora molt greument degut a la nova 
autointerferència. 
 

 
 

Figura 4.38: Constel·lació QAM sense reflectors 
 
 

4.2.3 Punt de mesura 4 
 
Seguint la metodologia dels anteriors punts de mesura a continuació s’ha 
adjuntat la taula amb la predicció dels resultats per facilitar la comparació amb 
les mesures realitzades amb el mesurador de camp i la corresponent gràfica 
per visualitzar la tendència del senyal. 
 
 
 
 
 
 



Campanya de mesures   51 

Taula 4.12: Resultats simulació punt de mesura 4 
 

 
Nivell de 

camp 
C/(N+I) 

necessari C/(N+I) Afectació 

 [dBuV/m] [dB] [dB]  
PM4 57.720 35 23 SI 

 
 
Taula 4.13: Datalogger punt de mesura 4 
 
 

canal C/(N+I) Camp MER CBER VBER Subjectiva 
  [dB] [dBuV/m] [dB] 

   27 38 69,4 34 1,00E-05 1,00E-07 Bé 
31 40,1 67,1 32,5 1,00E-05 1,00E-07 Bé 
33 36 65,7 14,5 3,10E-02 7,80E-04 Bé 
34 35,3 68,4 33 5,70E-05 1,00E-07 Bé 
44 36,8 69 23,2 6,00E-03 1,00E-07 Bé 
47 35,1 63,2 31,4 2,90E-05 1,00E-07 Bé 

49 15,2 40,2 17,5 2,20E-02 8,60E-05 
Petita 
pixel·lació 

61 37,6 64,9 24,7 1,30E-04 1,00E-07 Bé 
64 28,2 53,6 25,6 3,20E-04 1,00E-07 Bé 
67 26,3 52,2 25,6 5,20E-04 1,00E-07 Bé 
68 24,9 51 5,1 1,70E-02 5,70E-05 So s’encalla 
69 25,3 51,2 24,7 9,90E-04 1,00E-07 Bé 

 
 
 

 
 

Figura 4.38: Resultats punt de mesura 4 
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Discussió: Les prediccions en aquest punt de mesura com es predeia no són 
correctes  en termes d’afectació ja que en el modelatge de la simulació es 
presenten uns valors molt pessimistes, com s’observa tot i no assolir el nivell 
desitjat de la relació C/(N+I) l’anàlisi subjectiu és superat satisfactòriament. 
Aquest fet ve determinat a causa, igual que en l’estudi de cobertura, Sirenet 
realitza el càlcul de la relació C(N+I) en cada punt i representa visualment però 
no es té en compte que en els punt de mesura es disposarà d’una antena 
directiva que evitarà l’efecte del senyal provinent de la part posterior (ecos dels 
aerogeneradors). 
 
Observant els valors de la taula 4.12 i la figura 4.36 es corrobora que tan el 
valor de camp, la MER es troben per sobre el llindar excepte el nivell de camp 
dels canals alts a causa de la propagació i la MER dels canals 33, que entra 
dintre el marge admissible ja que supera l’anàlisi subjectiu i el canal 68, que al 
realitzar l’anàlisi s’han detectat pèrdues momentànies del so. El canal 49 com 
en els anteriors punts de mesura el valor de MER són properes al llindar però 
en canvi, el nivell de camp és insuficient i s’han detectat pixel·lacions en la 
imatge. 
 

4.2.4 Punt de mesura 5 
En l’últim punt de mesura el procediment ha estat el mateix que en els casos 
anteriors, primer s’ha adjuntat la taula amb les prediccions seguit de la taula 
amb les mesures i la gràfica amb les variables del senyal. 
 
Taula 4.14: Resultats simulació punt de mesura 5 
 

 
Nivell de 

camp 
C/(N+I)  

necessari C/(N+I) Afectació 

 [dBuV/m] [dB] [dB]  
PM5 55.311 55 32 SI 

 
 
Taula 4.15: Datalogger punt de mesura 5 
 

canal C/(N+I) Camp MER CBER VBER Subjectiva 
  [dB] [dBuV/m] [dB] 

   27 37,9 68,2 33,8 1,00E-05 1,00E-07 Bé 
31 38,4 69,6 33,8 1,00E-05 1,00E-07 Bé 
33 32,5 66,8 17,7 3,10E-02 6,30E-04 Pixel·lació 
34 34,3 71,7 32,9 4,90E-05 1,00E-07 Bé 
44 34 71,6 30,5 7,00E-05 1,00E-07 Bé 
47 37,3 67,7 32,3 3,20E-05 1,00E-07 Bé 

49 17,5 43,3 19,8 7,90E-03 1,00E-07 
Interrupció de 
senyal 

61 34,4 61,5 24,6 7,40E-04 1,00E-07 Bé 
64 29 55,3 29,1 1,00E-05 1,00E-07 pixel·ació 
67 28,1 54,9 27,2 4,90E-05 1,00E-07 Bé 
68 23,2 50,1 9,3 0,03 0,0048 Molt pixel·lat 
69 23,6 50,3 24,3 6,70E-04 1,00E-07 Sense veu 
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Figura 4.39: Resultats punt de mesura 5 
 
 
Discussió: En l’anterior capítol s’ha predit que en el punt de mesura 5 es 
produiria afectació, al contrari que en el punt 1, a causa dels ecos generats pels 
aerogeneradors. Pel que fa a la potència els valors són similars en els dos 
punts ja que es troben a una distància equivalent. Observant els valors de la 
MER i de la relació C/(N+I) també es troben moltes similituds entre els dos 
punts. En l’anterior capítol s’ha predit que la relació C/(N+I) en aquest punt 
havia de ser lleugerament superior a l’obtinguda és per això que a l’hora de 
l’anàlisi subjectiu es poden trobar les diferències ja que al contrari que en el 
punt de mesura 1 s’han detectat problemes per descodificar el senyal a 
l’observar pixel·lacions i interrupcions de la imatge en canals com el 33, 49, 64, 
s’han agreujat les limitacions obtingudes en el canal 68 i en el cas del 69 no ha 
presentat so. 
 
Comprovant la desviació produïda en la relació C/(N+I), descartant el canal 49, 
oscil·la entre 2 i 8 dB, marges assumibles pels errors produïts pels models de 
propagació. Però observant la desviació de camp la predicció s’acosta més a 
les freqüències altes, recordem que la predicció s’ha realitzat en el canal 64, un 
dels més alts.  
 
Per completar aquesta discussió a la figura 4.40 es pot comprovar com es veu 
afectada la constel·lació del canal 68 dels punts de mesura 1 i 5, en el primer 
cas es pot observar com el punts estan ben definits, comprovant la 
constel·lació extreta del punt de mesura 5 es verifica com s’ha produït una 
dispersió causada per la introducció de nous ecos provinents dels 
aerogeneradors. 
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Figura 4.40: Efecte ecos en constel·lació. 
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CAPÍTOL 5. EFECTES SOBRE INFRAESTRUCTURES 
EXISTENTS 

 
A part de l’afectació a la cobertura del senyal DVB-T, els parcs eòlic també 
poden afectar de manera significant a la xarxa de distribució del mateix senyal. 
En el present TFC no s’ha estudiat aquest efecte per la impossibilitat de 
comprovar els resultats mitjançant la campanya de mesures però s’ha cregut 
oportú introduir el tema, realitzar una petita discussió sobre el mateix i 
demostrar la seva predicció mitjançant les eines de simulació Falcon Telecom i 
Sirenet. 
 
Les principals infraestructures de telecomunicacions que es poden veure 
afectades per les interferències causades per un parc eòlic poden ser: 
 

• Sistemes de comunicació radar 
• Sistemes de telefonia mòbil 
• Sistemes de navegació àrea 
• Sistemes de difusió de senyal de televisió 

 
En el traspàs dels sistemes analògics a digitals els sistemes de transmissió són 
molt més robustos a les trajectòries multicamí. 
 
En el present projecte interessa centrar-se en l’afectació sobre els sistemes de 
difusió de senyal de televisió. 
 
Aquest efecte pot afectar a radioenllaços fixes o a  reemissors. 
 
 Radioenllaços 
 
Els radioenllaços són transmissors punt a punt, normalment se situen en llocs 
elevats i estratègics ja que per la seva comunicació es necessària la visió 
directe entre el transmissor i el receptor. 
 
L’interferència apareix quan part d’un aerogenerador obstaculitza total o 
parcialment aquesta visió directe, exactament quan s’obstrueix la primera zona 
de Fresnel. 
 
Definició de la zona de Fresnel: 
 
A cada punt P de la trajectòria que uneix el transmissor amb el receptor, la unió 
geomètrica dels punts on la diferència de camins sigui múltiple de λ/2 major 
que la trajectòria directe (λ/2 =1ª zona, λ=2ª zona, etc) formaran un el·lipsoide 
anomenat zona de Fresnel. La primera zona de Fresnel conté tots els camins 
que es combinen constructivament i per tant suposa la zona de l’espai amb 
major densitat de potència útil i que per tant s’ha de protegir d’obstacles La 
distància perpendicular entre el punt P i el raig directe s’anomena radi de 
Fresnel. (veure figura 5.41) 
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Figura 5.41: Zones de Fresnel 
 

Un aerogenerador al introduir-se en la zona de Fresnel produeix una disminució 
de la potencia que pot arribar a provocar talls en la comunicació inclús que 
l’enllaç quedés inutilitzat. 
 
Segons l’experiència es requereix que per un enllaç no tingui problemes 
necessita un 60% de la primera zona de Fresnel lliure. Aquesta zona 
necessària la podem calcular a través de: 
 

(5.10) 

𝑅𝑛[𝑚] = �
𝑛 𝜆𝑑1𝑑2
𝑑1 + 𝑑2

 

 
 
On: 
 n: zona de Fresnel a calcular, si parlem de la primera n=1. 
 d1 [km]: distància entre el transmissor i el punt P(veure figura 5.41). 
 d2 [km]: distància entre el punt P i el receptor (veure figura 5.41). 
 λ [m]: longitud d’ona del senyal. 
 
Un aerogenerador també crea reflexions i dispersions sobre el senyal d’un 
radioenllaç que poden arribar al receptor en forma. Però també es pot trobar el 
valor a partir del qual podem considerar que aquesta senyal serà insignificant. 
El valor d’aquesta C/(N+I) mínima va lligada amb la modulació i esquemes de 
codificació de manera similar al que s’ha vist amb el senyal OFDM de la xarxa 
de difusió però particulartizat a la modulació i codificació que faci servir el 
radioenllaç. El valor aconsellat és d’una C/(N+I) superior un 20% del necessari. 
 
 
 Reemissors 
 
Són repetidors que permeten fer arribar el senyal de televisió a zones on a 
causa de l’orografia del terreny no s’arriba des dels transmissors principals. 
 
L’afectació dels aerogeneradors és la mateixa comentada en l’apartat anterior i 
els càlculs dels paràmetres tant com la zona de Fresnel i la relació C/(N+I) són 
idèntics. Tenen l’agreujant que si un reemissor veu afectada seva el seu senyal 
d’entrada aquesta afectació la patirà tota la zona de cobertura del mateix. 
 
Una vegada plantejats els problemes que poden causar els aerogeneradors en 
el sistema de distribució troncal de difusió del senyal DVB-T en el següent 
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apartat es resol a forma d’exemple aquests la predicció d’aquests efectes sobre 
Serra de Rubió II mitjançant les eines de simulació FalcomTelecom i Sirenet. 
 
El programa FalconTelecom és una eina dissenyada per un operari d’Abertis 
que permet introduir mitjançant un arxiu de text les coordenades dels 
aerogeneradors i a través de la base de dades interna permet carregar la 
situació dels diferents reemissors i radioenllaços de la xarxa i visualitzar-ho en 
el mapa corresponent i d’aquesta manera es pot comprovar si la situació dels 
aerogeneradors interfereix en algun enllaç entre transmissors o si pot interferir 
en la cobertura d’algun a causa de la seva proximitat. 
 

Afectació a reemissors 
 
Per a realitzar aquest estudi utilitzarem FalconTelecom ja que el que interessa 
conèixer és la situació de cada reemissor i poder observar si la presència dels 
aerogeneradors obstrueix algun enllaç entre reemissors. 
 
Encara que molts reemissors comparteixen centres emissors, s’estudien per 
separat els reemissors de la TDT pública (RGE) i els reemissors de TVP (SFN). 
 
Les coordenades dels aerogeneradors s’introdueixen mitjançant un fitxer de 
text i la situació dels reemissors és extreta a través del programa de la base de 
dades interna d’Abertis Telecom. 
 
En les dos següents captures es pot comprovar la situació dels diferents 
reemissors de RGE i SFN correlativament propers al parc eòlic Serra de 
Rubió II. 
 
En les dues captures es pot veure la situació dels aerogeneradors (creu negra i 
etiqueta verda) i cada reemissor (creu negra i etiqueta groga).  
 
En el cas d’haver un enllaç entre reemissors, les creus de cada reemissor 
estaria unit amb l’altre mitjançant una línia de color negre per simular la 
connexió. 
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Figura 5.42: Reemissors de la xarxa RGE propers al parc eòlic. 
 

 
 

Figura 5.43: Reemissors de la xarxa SFN propers al parc eòlic. 
 

 
En els dos casos es corrobora que no hi ha cap tipus d’afectació causat per el 
parc eòlic sobre els reemissors, ja que hi ha la suficient distancia per no 
interferir i no obstrueix cap comunicació entre reemissors. 
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 Afectació a radioenllaços 
 
Per a realitzar aquest segon estudi també s’utilitza el programa FalconTelecom 
ja que la finalitat i realització de l’afectació en els radioenllaços és molt similar a 
l’estudi sobre els reemissors. 
 
El procediment és molt similar, mitjançant el mateix fitxer de text que s’ha 
utilitzat amb l’anterior estudi es carreguen les coordenades dels 
aerogeneradors i en lloc de carregar la xarxa de reemissors es carrega un altre 
fitxer de text amb totes les coordenades dels radioenllaços amb totes les 
comunicacions entre els mateixos. 
 
D’aquesta manera es pot comprovar igual que anteriorment si la situació dels 
aerogeneradors obstrueix cap comunicació o s’ha situat cap aerogenerador 
massa a prop de cap centre emissor. 
 
En la imatge 5.44 es pot veure clarament les connexions entre radioenllaços 
representades mitjançant una línia negra que uneix cada radioenllaç (creu 
negra i etiqueta groga) i la situació igual que anteriorment dels aerogeneradors 
(creu negra i etiqueta verda). 
 
 

 
 

Figura 5.44: Radioenllaços propers al parc eòlic. 
 

 
Igual que en l’estudi de reemissors mitjançant la captura es corrobora que el 
parc eòlic Serra de Rubió II no té cap tipus d’afectació sobre els radioenllaços 
de la zona. 
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En aquests dos primers estudis no s’ha detectat cap tipus d’afectació però a 
mode d’exemple es definirà la resolució dels dos tipus d’afectació que es pot 
trobar: 
 

• Degradació del senyal primari de recepció degut a interferències. 
 

• Obstaculització del senyal primari de recepció. 
 
El primer punt es produeix si un aerogenerador està situat a menys d’1 km del 
centre reemissor o radioenllaç. En aquest cas en un primer moment es mesura 
el nivell de camp rebut en l’emplaçament del reemissor i es realitza un càlcul de 
la relació C/(N+I) en l’emplaçament afectat, procediment explicat en l’apartat 
3.3.5. En el cas de trobar degradació de senyal es considera que tota la 
cobertura del transmissor està afectada. 
 
Per estudiar el segon punt es revisa si els aerogeneradors bloquegen total o 
parcialment la zona de Fresnel en l’enllaç reemissor. Per realitzar-ho es prenen 
dos captures, una de planta i una de perfil. 
 
La vista de planta es realitza mitjançant Sirenet amb la capa de visualització de 
màxima resolució on estiguin situats el receptor, el transmissor i els 
aerogeneradors afectats. D’aquesta manera es pot mesurar la distància exacta 
a la que es troba l’aerogenerador del raig radioelèctric. 
 
La vista de perfil també es realitza mitjançant Sirenet a través d’un estudi 
d’anàlisis de vano digital que permet introduir el receptor i el transmissor a 
través de les coordenades i mostra la vista del perfil entre els dos reemissors 
amb totes les cotes intermitges. Mitjançant una eina de dibuix s’introdueixen els 
aerogeneradors per comprovar visualment si insereix en la zona de Fresnel. 
 
En la figura 5.45 mostra com la línia blava que simula l’enllaç entre els 
transmissors de Montserrat i Calaf creua el parc eòlic amb possibilitat de patir 
afectació. 
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Figura 5.45: Vista radioenllaç fictici. 
 

En la captura 5.46 es mostra la distancia horitzontal entre els aerogeneradors i 
la simulació d’un enllaç fictici entre el transmissor de Montserrat i Calaf  que és 
de 62 metres. Contant que les aspes dels aerogeneradors poden oscil·lar entre 
30 metres i superar els 60 pot arribar a provocar afectació. 
 

 
 

Figura 5.46: Vista planta radioenllaç. 
 

I en la figura 5.47 es veu la vista de perfil entre els transmissors de Montserrat i 
Calaf amb les cotes del terreny i la distancia entre si, s’ha afegit una el·lipsoide 
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(en negre) per simular la presència dels aerogeneradors. La línia verda 
representa el raig directe del senyal i l’el·lipsoide vermella representa la primera 
zona de Fresnel i com es pot veure l’el·lipsoide que simula l’aerogenerador 
penetra en la zona de Fresnel pel que es podria predir que es patiria 
degradació en l’enllaç. 
 
 

 
 

Figura 5.47: Vista perfil radioenllaç. 
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CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS 
 
 
 
Analitzant els resultats obtinguts en els capítols 3 i 4 es pot corroborar que la 
metodologia utilitzada per a predir l’afectació radioelèctrica dels parcs eòlics és 
correcte però cal millorar varis paràmetres. 
 
Des del punt de vista propi, idealment es recomanaria el desplegament d’una 
campanya de mesures on fos possible adquirir mesures abans i després de la 
construcció del parc eòlic perquè com s’ha vist en el punt de mesura 1 es 
predeia que no hi hauria afectació i s’han trobat problemes en el canal 68 que 
podrien venir provocats per l’orografia del terreny o pels ecos generats pels 
aerogeneradors, en aquest cas la distància a salvar d’1 km descrita en l’anterior 
estudi hauria de ser ampliada ja que el punt de mesura 1 està situat a 1,5 km 
dels aerogeneradors. Un altre aspecte important a millorar és realitzar l’estudi 
en tot el rang de freqüències d’UHF ja que com s’ha vist en els diferents punts 
de mesura no tots els canals pateixen la mateixa degradació. Una 
caracterització més acurada del coeficient de reflexió real a l’aerogenerador en 
funció de la freqüència també seria útil. 
 
Els resultats de l’estudi de la relació C/(N+I) també necessiten ser més precisos 
en els rangs de decisió. Al realitzar aquest estudi Sirenet representa el nivell de 
relació presentat en cada punt calculant el nivell de senyal útil de cada 
transmissor configurat com a cobertura desitjada en contra del nivell atorgat als 
transmissors interferents, aerogeneradors en aquest cas, i per tant no es te en 
compte l’orientació dels receptors. Aquest factor s’ha pogut comprovar en el 
punt de mesura 4 ja que en la simulació es predeia afectació però en la 
campanya de mesures s’ha corroborat que gràcies a la directivitat de l’antena 
utilitzada no pateix afectació dels rebots de senyal provinent de la part 
posterior. Per millorar aquest factor s’ha proposat utilitzar la possibilitat que 
ofereix Sirenet per crear una capa administrativa que permet relacionar les 
poblacions amb el transmissor on rep el senyal i d’aquesta manera evitar els 
errors que s’han comés en el punt de mesura 4. 
 
Per tant com a línies futures de treball respecte a l’actual TFC es poden 
presentar: 
 
 

• Realització d’una campanya de mesures que permeti obtenir dades del 
nivell de camp abans i després de la construcció del parc eòlic. Abertis 
telecom durant l’any 2012 ha realitzat l’estudi de 190 parcs en el territori 
espanyol, possibles candidats per a realitzar la campanya. 

 
• Configurar els estudis de cobertura amb el nombre més ampli possible 

de canals emesos per cada transmissor i configurar els receptors a tot el 
rang de freqüències de l’UHF i no focalitzar l’estudi en una sola 
freqüència. 
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• Realitzar la configuració dels estudi de la relació C/(N+I) (Degradació de 

cobertura múltiple) amb la introducció de nous rangs de C/(N+I) de 
manera de ser més precisos i la creació de la capa administrativa amb el 
transmissor oportú de les poblacions per poder utilitzar el paràmetre 
orientació en l’estudi. 
 

A la millora d’aquests aspectes de l’estudi cal aportar que està previst en l’estat 
espanyol  començar les emissions en l’evolucionat estàndard DVB-T2 a partir 
del primer trimestre de l’any 2013 per que aquestes millores haurien de ser 
plantejades cara el comportament del nou estàndard. 
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