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Resumen 
El present projecte descriurà les parts bàsiques necessàries 
per dotar de cobertura TETRA l’interior d’un túnel viari i 
decidir la millor alternativa de muntatge.
Les comunicacions sense fils a l’interior d’edificis, túnels i 
emplaçaments interiors en general es caracteritzen 
seva deficiència. Això fa que s’hagin de trobar solucions 
per dotar de cobertura aquests espais. En el nostre cas
ocuparem dels túnels viaris i de donar cobertura 
seu interior. El sistema TETRA dona servei 
comunicacions mòbils a tots els cossos de seguret
emergències de Catalunya integrats a la mateixa xarxa
En el projecte es presenten tres solucions de muntatge sobre 
els que s’avaluen la millor opció en quant a la millor 
cobertura. 

1. Introducció 
Arran de greus sinistres esdevinguts en
Mont Blanc (França-Itàlia, 1999), Touern (Àustria, 1999) i 
St. Gotthard (Suïssa, 2001), es produeix un canvi d’escenari 
a nivell europeu respecte a les gravíssimes conseq
que pot ocasionar un sinistre a l’interior d’un túnel.
Malgrat que la probabilitat d'un sinistre de gran importància 
dins d'un túnel es pot considerar baixa
conseqüències són molt greus en termes de possibles 
pèrdues humanes. 
Els esforços es van centrar en augmentar el cone
dels incendis en túnels, els criteris a seguir per a la 
protecció contra el foc, la millora de la seguretat i el 
aconseguir unificar els criteris en quant a equipament de 
seguretat necessari. 
Una part de vital importància en un sinistre a l'interior d'un 
túnel és la comunicació entre els diferents integrants dels 
cossos d'emergència. Per a una bona coordinació i una 
ràpida solució del problema s'ha de garantir la comunicació 
al llarg de tot el recorregut del túnel i també garantir, en tot 
moment, la comunicació amb l’exterior.
En situacions d’emergència com catàstrofes naturals, 
accidents o d’altres situacions, en la es requereix  
proporcionar atenció immediata a persones, és important la 
coordinació. A Catalunya els serveis d’emergències es 
troben agrupats en  una xarxa de comunicacions pròpia que 
es basa en un sistema Trunking i que permet que po
serveis mèdics, bombers, etc. estiguin comunicats en 
situacions que ho requereixin, fent serv
comuns. 
Els serveis d’emergències han de complir unes normes molt 
estrictes, que inclouen una cobertura molt bona i una gran 
resistència a l’operació, com la capacitat de suportar grans 
quantitats de tràfic. 
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Es per això que es fan serv
comparteixen amb les xarxes de comunicació publiques, i
que els permet que tinguin característiques d’us per ser més 
efectius a l’hora d’actuar i que no hi hagi interferències en 
les seves comunicacions. 

2. Tecnologia
Es tracta d’un sistema de comunicació Trunking 
estandarditzat en 1995 per ETSI, que es va crear partint del 
recentment creat sistema GSM. Es va crear com 
per aplicacions militar i civils, principalment policies, 
ambulàncies i bombers. El sistema permet fer servir 
diferents canals sota demanda, tant en veu com en dades.

En ser un sistema digital, permet fer servir de forma 
efectiva les freqüències dispo
un sistema radio analògic un canal de comunicacions podria 
ocupar una franja de  fins a 25kHz, en TETRA aquest 
mateix ample de banda  permet fer servir fins a 4 canals de 
comunicació. 

Els principals avantatges de la xarxa TETRA

• Establiment de trucada ràpid (en torn als 300ms)

• Utilització de mode d’operació en absència de 
xarxa. 

• Possibilitat de fer servir un terminal amb 
comunicació a la xarxa, com a porta d’enllaç per 
altres terminals. 

• Permet crear grups d’usuaris per fer t
difusió o individuals.

• Suporta un gran tipus de modes d’operació

• Permet encriptació i xifrat extrem a extrem 

• Independent de les xares de telefonia pública

Fig. 1. Arquitectura xarxa TETRA

La xarxa d’emergències de Catalunya es basa en la 
tecnologia TETRA de NOKIA que ha anat evolucionat cap 
al que avui en dia és AIRBUS.
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Els elements bàsics que componen una xarxa TETRA de 
Airbus són els següents:  

● Commutador Digital: DXT (Digital Exchange for 
TETRA) 

● Estació Base: TBS  (Tetra Base Station)
● Operador de despatx: DWS (Dispatcher Systems 

TETRA) 
● Administració de Xarxa: NMS (Network 

Management System) 
● Terminals 

 

3. Propagació de RF 
La propagació de radio-freqüència dins d’espais tancats , i 
més concretament dins de túnels, seria un cas d’estudi a 
part però es necessari conèixer quins son els paràmetres que 
dominen a l’interior per poder aplicar el model adient.

Bàsicament hi ha tres tipus de models de propagació:

• Models empírics 

• Models deterministes 

• Models estocàstics 

En els models empírics fan servir algunes dades obtingudes 
empíricament per poder predir el comportament 
aproximadament. Alguns exemples son el model COST 231 
i  el model Hata. 

Els models deterministes fan servir les lleis que governen la 
propagació electromagnètica, per determinar 
senyal rebuda en una localització en particular. Com  
exemples, el model de traçat de rajos i les equacions de 
Friss. 

Els models estocàstics modelen l’entorn com una sèrie de 
variables aleatòries. 

Tots ells tenen en compte els paràmetres de 
través dels diferents mitjans, de les 
electromagnètiques com son la reflexió, la refracció, la 
difracció i la dispersió 

Ja fa temps que es fan servis sistemes informàtics per 
simular la cobertura de senyal en diferents entorns. Son 
ràpids i fiables, ja que es poden anar millorant amb 
l’experiència. 

En el nostra projecte ens basen en el model 
model de pèrdues d’una pendent. 

                            

El valor n, és un coeficient de pèrdues de trajecte per
rectilinis trobat empíricament (n=2,52 per túnels rectilinis o 
de corbes de radi ampli). 

 

4. Cobertura en espais tancats
Tot i que les freqüències que es fan servir per serveis 
d’emergències son baixes, 390Mhz, i permeten més abast 
que les de GSM, no ho son prou com per arribar a cobrir 
zones d’interior com som els edificis i els túnels. 

Els sistemes RoF (Radio Over Fiver), ha avançat molt en 
els últims anys degut al augment de xarxes de fibra, que ha 
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permès poder fer arribar amb facilitat senyals de RF a llocs 
allunyats de la  font sense necessita d’instal·lar  costosos 
equips. 

Amb els repetidors de RF aconseguim ampliar la cobertura
exterior  d’una estació base, en un punt on les condicions 
físiques no permetin l’accés de senyal.

Els sistemes de repetidors amb RoF, p
senzill ja que no implica una reenginyeria del la xarxa 
troncal.  

Fig. 2.  Exemple distribució senyal per fibra als repetidors.

 

A la figura poden veure un exemple de com es distribueix 
el senyal de RF d’una estació base,
elèctric a òptic i fent servir diferents longituds d’ona per la 
transmissió i la recepció. 

Aquest sistema és el que fem servir per que el senyal 
TETRA de la xarxa d’emergències estigui present al túnel.

Per garantir la continuïtat de les comunicacions a l’interior 
del túnel es demana uns requeriments que s’han de complir. 
Es dotarà de redundància de senyal al túnel per garantir la 
comunicació en cas de mal funcionament d’algun dels 
components del sistema. 

En condicions òptimes s’ha de garantir un nivell mínim de 
recepció de -79 dBm (nivell de recepció per un portàtil 
d’1W estàtic i situat a 1,5 metres del terra), al llarg del 95% 
del túnel amb un senyal distribuït uniformement. Els nivells 
de cobertura mínims s’han de garantir fins i tot en 
situacions de mal funcionament d’algun dels components 
del sistema. 

 

5. Descripció del túnel
El túnel que tractarem uneix dos poblacions importants i 
dóna servei a uns 49.000 vehicles diaris. Està format per 
dos tubs paral·lels, un per cada sentit de la marxa, i dos 
carrils per cada tub. La longitud és de 2000mt i disposa de 
5 galeries d’evacuació que discorren entre cada túnel d’uns 
50m de longitud i uns 3m d’amplada, que estan separades 
330 entre elles. 

Els dos túnels tenen una amplada de 12m i una alçada de 
5,5m i presenta corbes que son prou grans com per ser 
considerades rectes. 

La representació esquemàtica del
següent: 
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Fig. 3. Esquema túnels

 
Les galeries d’evacuació també han de suport
comunicacions TETRA.  

6. Estudi cobertura en túnel
Per poder oferir un millor servei que asseguri les 
comunicacions dins del túnel, hem fet tres dissenys que ens 
donaran una idea de quin d’ells 
cobertura. 

En tots els dissenys amplifiquen el senyal RF de l’aire 
es connecta a un sistema radiant. El que vari
de fer-ho. 

En el primer disseny posem antenes al inici de cada boca de 
túnel . 

 

Fig. 4. Esquema amb antenes al inici del túnel

El senyal es ampliat per un amplificador canalitzat, es a dir, 
amplifica només els canals freqüencials amb que es 
configura. Desprès distribuïm el senyal a través de passius 
(acobladors o divisors) cap a cadascuna de les antenes, i 
això ho fem als dos extrems del túnel. 

Degut a la llargària del túnel, no aconseguim que el senyal 
arribi correctament (nivells especificats) a la totalitat  del 
túnel, com es por veure a la gràfica. 
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Fig. 5. Gràfica atenuació senyal amb la distància 1

 

Es per això que definim el següent esquema 

 

 

Fig. 6. Esquema amb antenes a la meitat del túnel

 

Col·loquem les antenes mes o menys a la meitat del túnel 
de manera que aconseguim una millor distribució del 
senyal. 

Per aconseguir fer arribar el senyal a l
que fem es fer servir el transport de RF a través de fibra 
òptica (RoF) al que fem referència al punt 4.

El senyal provinent de l’exterior es amplificat i transformat 
en senyal òptic per tornar-lo a tenir al repetidor que hi ha al 
mig del túnel que fa el procés invers, de òptic a elèctric.

D’aquesta manera aconseguim complir amb el requeriments 
i obtenim uns bons nivells de cobertura de senyal.

 

Fig. 7. Gràfica atenuació senyal amb la distància 2
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Tot i així  degut a les característiques físiques del túnel, no 
arribem a donar cobertura a les galeries d’evacuació. 

Per solucionar-ho proposem el següent esquema.

 

 

Fig. 6 Esquema amb cable radiant al túnel i antenes en galeries 

de servei 

Aquí fem servir el mateix esquema de ampliació de senyal  
amb RoF, però substituïm les antenes per cable radiant.

El cable radiant és un cable coaxial que té unes apertures a 
la malla i situades de forma adient per poder radiar a unes 
freqüències. 

Fig. 7 Exemple de cable radiant

El cable radiant s’instal·la per tota la zona per la que vols 
donar cobertura, i et permet conèixer  quin nivell de senyal 
estem emeten en un punt a una distancia de la font.

A més, ens permet derivar senyal cap a les galeries 
d’evacuació ,mitjançant acobladors o divisors, i així 
aconseguir cobrir amb senyal TETRA tot el túnel.

La gràfica resultant  

 

Fig. 7 Gràfica cobertura cable radiant
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diant 

En aquest cas si complim amb el requisits 
nivell de senyal sempre està per sobre de 
aconseguim portar senyal amb bon nivell a les galeries 
d’evacuació. 

 

7. Conclusions
Finalment hem assolit l’objectiu inicial, que la cobertura 
TETRA estigui present a tot el túnel, i que es compleixin 
els requisits demandats.  

El sistemes emprats per la consecució, ens han permès 
comprovar la complexitat de dissenyar sistemes de 
cobertura en llocs tancats, en aquest cas un túnel, en els que 
les refraccions i reflexions fan que els models de 
propagació no ens permetin tenir un model exacte. 

Nosaltres hem fet servir un model empíric, 
pendent única, on els  càlculs es simplifiquen 
bona idea de com es propaga el senyal

El sistema de cable radiant és, evidentment, més car 
d’instal·lar. A banda del preu del cable en si, s’ha de 
contemplar els costos per fer feines
que al tractar d’un túnel viari, només es poden 
feines en horari nocturn.  
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En aquest cas si complim amb el requisits inicials ja que el 
enyal sempre està per sobre de -79dBm. I també 

aconseguim portar senyal amb bon nivell a les galeries 

Conclusions 
Finalment hem assolit l’objectiu inicial, que la cobertura 
TETRA estigui present a tot el túnel, i que es compleixin 

mprats per la consecució, ens han permès 
comprovar la complexitat de dissenyar sistemes de 
cobertura en llocs tancats, en aquest cas un túnel, en els que 
les refraccions i reflexions fan que els models de 
propagació no ens permetin tenir un model exacte.  

Nosaltres hem fet servir un model empíric, el model de 
càlculs es simplifiquen però ens dóna 

bona idea de com es propaga el senyal a l’interior. 

és, evidentment, més car 
banda del preu del cable en si, s’ha de 

contemplar els costos per fer feines durant varies nits, ja 
només es poden fer certes 
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