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Resum 

 

L’objectiu del present treball és plantejar ordenadament el procediment per dotar d’accés a 

un servei de comunicacions electròniques complet en una zona rural, a través de la 

implementació d’una infraestructura de radiocomunicacions. El conjunt de servei de 

comunicacions electròniques inclou: canals TDT, emissores FM, telefonia mòbil GSM/DCS, 

Internet ràpid amb WiMAX i comunicacions de la xarxa d’emergències i seguretat TETRA. 

Inicialment, s’estableixen els criteris que permetran determinar la correcta recepció dels 

diversos serveis de telecomunicacions. Fent ús d’informació de cobertures teòriques en 

línea, es procedeix a identificar l’indret amb deficiències en l’accés als serveis de 

comunicacions electròniques on es pretén donar solució. Finalment, per confirmar les 

deficiències i fer una estimació del seu abast, s’analitza el nivell real dels serveis de 

radiocomunicacions realitzant mesures de camp amb equipament específic.  

S’utilitza un programari de simulació radioelèctrica per determinar un emplaçament 

tècnicament viable on ubicar la infraestructura de radiocomunicacions. Novament, amb la 

realització de mesures de camp, es confirma que la qualitat de senyal permet la reemissió i, 

així, la implementació d’estacions repetidores (menor cost i consum que les emissores). 

S’escullen les antenes comercials que han de permetre la difusió de cada servei, cobrint tota 

la zona de dèficit a les freqüències corresponents. A continuació, fent ús de càlculs 

numèrics, es calcula la potència de transmissió necessària i s’escullen els equips de 

radiocomunicacions comercials adequats. 

Addicionalment, s’escullen les antenes comercials per captar el senyal a reemetre de l’aire. 

No obstant això, també es detallen els criteris per a la implementació d’un radioenllaç. 

Una vegada dimensionades les estacions, s’especifiquen els criteris d’instal·lació pels 

equips i sistemes radiants, establint la separació i les cotes de torre en les quals subjectar 

les antenes. En el cas de repetidors isofreqüència, es calcula l’aïllament necessari i s’indica 

com assolir-lo per mitjà de la separació vertical entre antenes o d’altres mètodes.  

Finalment, es descriuen els criteris i les accions que corresponen tant al pla de proves, per 

acceptar la integració de les estacions a la xarxa, com al programa de manteniment, per 

mantenir la integritat dels elements i solucionar qualsevol incidència. 
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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es plantear ordenadamente el procedimiento para dotar de 

acceso a un servicio de comunicaciones electrónicas completo en una zona rural, a través 

de la implementación de una infraestructura de radiocomunicaciones. El conjunto de 

servicios incluye: canales TDT, emisoras FM, telefonía móvil GSM/DCS, Internet rápido con 

WiMAX y comunicaciones de la red de emergencias y seguridad TETRA. 

Inicialmente, se establecen los criterios que permitirán la correcta recepción de los varios 

servicios de telecomunicaciones. Haciendo uso de información de coberturas teóricas en 

línea, se procede a identificar el lugar con deficiencias en el acceso a los servicios de 

comunicaciones electrónicas donde se pretende dar solución. Finalmente, para confirmar las 

deficiencias y hacer una estimación de su abasto, se analiza el nivel real de los servicios de 

radiocomunicaciones realizando mediciones de campo con equipamiento específico. 

Se utiliza un programa de simulación radioeléctrica para determinar un emplazamiento 

técnicamente viable donde ubicar la infraestructura de radiocomunicaciones. De nuevo, 

mediante la realización de mediciones de campo, se confirma que la calidad de señal 

permite la reemisión y, así, la implementación de estaciones repetidoras (menor coste y 

consumo que las emisoras). 

Se eligen las antenas comerciales que han de permitir la difusión de cada servicio, 

cubriendo toda la zona de déficit a las frecuencias correspondientes. A continuación, 

haciendo uso de cálculos numéricos, se calcula la potencia de transmisión necesaria y se 

eligen los equipos de radiocomunicaciones adecuados. 

Adicionalmente, se eligen las antenas comerciales para captar el señal a reemitir del aire. 

Sin embargo, también se detallan los criterios para la implementación de un radioenlace. 

Una vez dimensionadas las estaciones, se especifican los criterios de instalación para los 

equipos y para los sistemas radiantes, estableciendo la separación y las cotas de torre en 

las cuales sujetar las antenas. En el caso de repetidores isofrecuenciales, se calcula el 

aislamiento necesario y se indica cómo conseguirlo por medio de la separación vertical entre 

antenas u otros métodos. 

Finalmente, se describen los criterios y las acciones que corresponden tanto al plan de 

pruebas, para aceptar la integración de las estaciones a la red, como al programa de 

mantenimiento, para mantener la integridad de los elementos y solucionar cualquier 

incidencia.
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Abstract 

 

The target of this paper is to plan neatly a solution for providing access to the electronic 

communications services in an rural area, by implementing a radiocommunication 

infrastructure.  The set of communication services include: DVB-T channels, FM sound 

broadcasting, GSM/DCS mobile telephony, high speed Internet by WiMAX and 

communications of the emergency and security TETRA network. 

Initially, the criteria for the correct reception of the various telecommunications services are 

established. By using theoretical coverage information online, the areas with a lack of access 

to electronic communications services are identified with the aim to be solved. Finally, in 

order to confirm the deficiency and estimate the affected area, the actual level of the 

radiocommunication services is analyzed through field measurements with specific 

equipment. 

A radio simulation software is used to determine the locations where it is technically feasible 

to build the radiocommunication infrastructure. Again, through field measurements, it is 

confirmed that the signal quality is good enough for the remission, so it is possible to install 

repeater stations (lower cost and consumption than transmitters). 

Commercial antennas are chosen in order to allow the broadcast of each service and cover 

the entire deficit area at the nominal frequencies. Then, using numerical calculations, the 

required power at transmission is calculated and radio equipments are chosen accordingly. 

In addition, the commercial antennas which capture the signal from the air in order to be 

remitted are chosen. However, criteria to implement a microwave link are also explained. 

After designing the elements of the stations, it is explained the installation criteria for 

equipments and radiant systems, by establishing the separation and the tower height where 

to hold the antennas. In case of isofrequential repeaters, the required isolation is calculated 

and also how to get it through vertical separation between antennas or other methods. 

Finally, it explains the criteria and actions of the test plan, to accept the integration of network 

stations, as well as the maintenance program, to maintain the integrity of the elements and 

resolve any issues. 
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Glossari 

 

1G: Primera generació de telefonia mòbil, també coneguda com a TMA (Time Multiplex 

Architecture), utilitzada a finals dels anys 70 i els 80. És analògica  i únicament s’utilitzava 

per serveis de veu. 

2G: Segona generació de telefonia mòbil, també coneguda com a GSM (Global System for 

Mobile-communications) o DCS (Digital Cellular Service) per la banda 1800. És l’inici de les 

comunicacions mòbils digitals i l’estàndard més utilitzat  en la telefonia mòbil per la 

transmissió de veu, encara que també permet dades a baixa velocitat (9,6 Kbps). 

2,5G: Estàndard creat per permetre la transmissió de dades no commutades (o paquets), 

també anomenat GPRS (General Packet Radio Service). 

2.75G: Evolució de l’estàndard anterior, també conegut per EDGE (Enhanced Data rates for 

Gsm Evolution) o EGPRS (Enhanced GPRS).  Forma part de la família GSM encara que la 

UIT el considera part de la tecnologia 3G. 

3G: Tercera generació de telefonia mòbil, també coneguda com a UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System). Suposa la revolució en quant a velocitat de transferència de 

dades permetent l’accés a Internet a alta velocitat.  

4G: Quarta generació que fa ús dels estàndards HSPA (High Speed Packet Access), 

HSPA+, WiMAX i LTE (Long Term Evolution) i és compatible amb les demés generacions 

tecnològiques. Pot assolir pics de descàrrega de gairebé 300 Mbps i 70 Mbps de pujada. 

ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line) Tecnologia de transmissió utilitzada per oferir 

accés a Internet a alta velocitat a través de les línies telefòniques de coure tradicionals. 

Actualment, hi ha disponible l’ADSL2+, que permet un límit teòric de 30Mbps/3Mbps. 

ANALÒGIC: Tecnologia que utilitza la transmissió de senyals representables per funcions 

contínues, en les quals la informació es representa sobre les variables d’amplitud, 

freqüència i fase. 

ANTENA: Dispositiu conductor utilitzat per a l’emissió i/o la recepció d’energia 

electromagnètica.  
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ANTENA DIPOL: Tipus d’antena més simple, consistent en dos elements conductors d’igual 

longitud alimentats elèctricament pel centre. N’hi ha de diferents tipologies en funció de la 

forma del dipol: simple, en V, doblegat,... 

ANTENA ISOTRÒPICA: Tipus d’antena que només existeix teòricament i el diagrama de 

radiació de la qual té la mateixa magnitud en totes direccions. 

ANTENA PARABÒLICA: Tipus d’antena formada per un reflector parabòlic que té la 

capacitat de concentrar les ones rebudes sobre un únic punt, on hi a el sistema radiant, i/o 

emetre de manera directiva les ones radiades des del mateix sistema radiant. 

ANTENA TAMBOR: Tipus d’antena molt directiva utilitzada pel transport de dades a 

freqüències de microones en radioenllaços punt a punt amb visibilitat directa. Consisteix en 

un reflector parabòlic i un sistema radiant intern coberts pel radom, que els protegeix  i aïlla 

de les condicions i elements externs que puguin interferir.   

ANTENA YAGI: Tipus d’antena directiva que consta d’un dipol plegat al qual s’afegeixen 

diversos elements passius, al davant o al darrera, per augmentar la directivitat i el guany de 

l’antena. 

ARRAY: Agrupació d’antenes que permeten la introducció d’intel·ligència a la xarxa: el 

diagrama de radiació és modificable controlant el senyal de cadascun dels seus elements. 

BS: (Base Station) EB. 

CATALUNYA RÀDIO:  Empresa pública que gestiona les emissores de ràdio de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA): Catalunya Ràdio, Catalunya 

Informació, Catalunya Música (en FM) i iCat.cat (només via Internet) 

CCMA:  (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) Ens públic que gestiona els mitjans 

de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya: canals de Televisió de 

Catalunya, emissores de Catalunya Ràdio i els continguts que aquests generen.  

CELLNET:  Operador d’infraestructures de Telecomunicacions a Catalunya que orienta el 

seu negoci a la prestació de serveis de transmissió de ràdio i televisió, la gestió de xarxes 

per a grups tancats d’usuaris i el lloguer d’espais a operadors finals de telecomunicacions. 

És propietat del grup ABERTIS TELECOM15, anteriorment fou ABERTIS TELECOM i l’any 

2004 agrupa a RETEVISON  i a TRADIA. 
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CNAF:  (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias) Instrument legal elaborat pel 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo d’Espanya, on s’assigna les diferents bandes de 

freqüències als serveis de telecomunicacions corresponents. 

COBERTURA: Zona associada a una estació transmissora a l’interior de la qual proveeix 

d’accés a un servei de comunicacions electròniques concret i una freqüència específica. 

COFDM: (Coded OFDM) Multiplexació OFDM prèviament codificada mitjançant un 

codificador de canal que corregeix els errors produïts per la transmissió. 

DAB: (Digital Audio Broadcasting) Tecnologia de radiodifusió sonora en format digital que 

permet la transmissió robusta d’àudio i dades amb qualitat en una xarxa isofreqüència.  

DIAGRAMA DE RADIACIÓ: És la representació gràfica de les propietats de radiació d’un 

sistema radiant en les diferents direccions de l’espai. Es representa en 2 o 3D, amb l’antena 

a l’origen de coordenades i el valor màxim de radiació com a referència. 

DIFRACCIÓ: Fenomen que es produeix quan les ones electromagnètiques troben un 

obstacle i deixen de propagar-se en línia recta per obrir-se i propagar-se en altes direccions. 

DIGITAL: Tecnologia que utilitza senyals amb valors discrets codificats segons una lògica 

d’estats. Sovint es refereix a les tecnologies que fan ús de la lògica de codis binaris amb 

nivells alt (1) i baix (0). 

DPSK:  (Diferencial QPSK) Modulació PSK on la informació no està continguda en la fase, 

sinó en les transicions. 

DVT-T: (Digital Video Broadcast Terrestrial) TDT. 

EB: (Estació Base), BS (Base Station) o BTS (Base Transceiver Station), estació de 

radiocomunicacions bidireccionals que s’utilitza com a punt d’accés dels terminals a una 

xarxa de comunicacions, de manera que permet la connexió directa entre aquests. 

EMISSIÓ: Senyals o ones radioelèctriques produïdes per una estació de comunicacions. 

ENLLAÇ ASCENDENT: Trajecte radioelèctric per la transmissió de senyals des d’una 

terminal a una estació. 

ENLLAÇ DESCENDENT:  Trajecte radioelèctric per la transmissió de senyals des d’una 

estació a un o més terminals. 
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ESTACIÓ: Conjunt de transmissors i/o receptors, incloent les instal·lacions accessòries, 

necessàries per difondre un servei de radiocomunicacions sobre una àrea determinada. 

ESTACIÓ REPETIDORA: Estació que rep, amplifica i transmet la portadora en RF tant en el 

sentit de l’enllaç descendent com en el sentit ascendent. No disposa d’intel·ligència de xarxa 

i és transparent, de manera que actua com a simple extensor de cobertura mantenint l’ús 

dels recursos de l’estació emissora d’origen. 

ETSI: (European Telecommunications Standards Institute) Organització reconeguda 

oficialment per l’UE, formada per 450 membres de tot el món, dedicada a la creació 

d’estàndards europeus relacionats a l’àmbit de les telecomunicacions. 

FDMA:  (Frequency Division Multiple Access) Tecnologia d’accés múltiple sobre el mateix 

canal que consisteix en transmetre en diferents freqüències de l’espectre radioelèctric. 

FIBRA ÒPTICA: És un mitjà de transmissió de dades a grans distàncies i a elevades 

velocitats, consistent en un una fibra de material transparent que permet el transport de 

senyals digitals en forma de polsos lumínics. 

FM: (Freqüència Modulada) Tipus de modulació que consisteix en transmetre informació per 

mitjà de la variació de la freqüència d’una ona portadora, esdevenint la tecnologia més 

estesa en la radiodifusió sonora.  

GAP FILLER: Repetidor de TDT isofreqüència que consisteix en un amplificador seguit 

d’una línea de retard, de manera que no genera ISI (Interferència intersimbòlica) ja que 

respecta l’interval de guarda introduït per la modulació OFDM. 

GMSK:  (Gaussian Minimum Shift Keying) Modulació del senyal utilitzada en les 

comunicacions de telefonia mòbil GSM, consistent en filtrar les dades a través d’un filtre 

gaussà abans de la modulació per estabilitzar la variació instantània de les freqüències.  

HD: (High Definition) O Alta Definició, és un sistema de vídeo amb una major resolució que 

la definició estàndard, assolint valors de 1280×720 i 1920×1080 píxels. 

IBERBANDA:  Operador principal a Espanya per a l’accés rural a Internet en banda ampla, a 

través de la tecnologia WIMAX, de la qual és adjudicatària d’un espai al CNAF. 

ICS D’ATDI: Programa de simulació radioelèctrica per la planificació multitecnologia sobre 

un sistema d’informació geogràfica. 
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INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS: Conjunt d’elements actius i passius 

que permeten que els usuaris finals disposin d’accés a serveis i continguts, de manera que 

els elements passius sostenen el funcionament dels equips electrònics actius. 

INTENSITAT DE CAMP: Mesura de la força elèctrica, generada pel camp elèctric provinent 

d’un objecte carregat elèctricament, que actua sobre una unitat de càrrega positiva situada 

en un punt de l’espai. 

INTERNET DE BANDA AMPLA: Servei d’Internet amb una velocitat d’accés que possibilita 

el transport de grans volums de dades a una elevada velocitat. La magnitud del concepte ha 

augmentat progressivament amb les creixents velocitats de transmissió i les necessitats dels 

usuaris. Està disponible mitjançant tecnologies de Fibra Òptica, Cable, ADSL, WiMAX, 4G,...  

LOCATION PROBABILITY: La probabilitat amb la qual un receptor de TDT operarà 

correctament en una ubicació específica. 

MER: (Modulation Error Ratio) O Taxa d’error de modulació, que mesura l’exactitud d’una 

constel·lació digital rebuda respecte la transmesa, expressat en dB o com un percentatge. 

MOVISTAR:  Operador final de telecomunicacions a Espanya, anteriorment TELEFÓNICA, 

per als serveis de telefonia mòbil, Internet, televisió i telefonia fixa.  

MPEG-2: (Moving Pictures Experts Group 2) Grup d’estàndards de codificació d’àudio i 

vídeo utilitzats en la transmissió a través de mitjans impredictibles i inestables, com en les 

comunicacions TDT, satèl·lit, cable, o també utilitzat en els discos DVD. 

MS: (Mobile Station) Terminal per comunicar-se amb la xarxa de comunicacions mòbils. 

OFDM: (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Tecnologia d’accés múltiple que 

consisteix en la multiplexació d’un conjunt de multiportadores, constituïdes per 

subportadores de poca capacitat amb informació modulada en QAM o PSK.  

ORANGE:  Operador final de telecomunicacions a Espanya per al serveis de telefonia mòbil, 

Internet, televisió i telefonia fixa. 

PIRE: (Potència Isotròpica Radiada Equivalent) Quantitat de potència que emetria una 

antena isotròpica per produir la densitat de potència observada en la direcció de màxim 

guany d’una antena. La PIRE (dB) es calcula a partir de la potència del transmissor (dB), el 

guany de l’antena (dBi) i les pèrdues del cable (dB). 
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PEIN:  (Pla d’Espais d’Interès Natural) És una qualificació legal especial per a espais 

naturals, amb l’objectiu de garantir la seva protecció i conservació en motius del seu interès 

singular. 

POLARITZACIÓ: Característica de les ones que descriu la seva direcció d’oscil·lació sobre 

el pla perpendicular a la direcció en la qual viatja. 

PORTADORA: O na electromagnètica modificada en algun dels seus paràmetres (amplitud, 

freqüència o fase) per una senyal amb contingut d’informació i freqüència molt més alta. 

PSK:  (Phase Shift Keying) Modulació consistent en variar la fase del senyal portador entre 

un nombre discret de valors, generant una constel·lació de símbols d’amplitud constant i 

fase variable. 

QPSK: (Quadrature Phase Shift Keying) Modulació PSK que utilitza altres fases al marge de 

0º i 180º. 

RACK: Armaris o bastidors que, amb unes mesures normalitzades, estan preparats per 

allotjar equips o dispositius electrònics, amb independència de la tecnologia o el fabricant. 

RADIOENLLAÇ:  Sistema de comunicacions via ones electromagnètiques que, per mitjà 

d’equipament emissor i receptor, connecta dos punts fixos de la superfície terrestre i en 

possibilita l’intercanvi exclusiu de dades. 

RDS: (Radio Data System) Estàndard per l’enviament de petites quantitats d’informació 

(pista, artista, emissora, estació,... ) digital sobre les emissions de ràdio FM convencionals. 

REE: Transportista únic i operador del sistema elèctric espanyol. 

REED-SOLOMON:  Codificació utilitzada en la TDT que, introduint certa redundància a 

l’estructura dels paquets d’informació, permet detectar i corregir la major part dels errors 

introduïts pel canal de transmissió. 

REEMISSOR: Repetidor. 

REFLEX: Repetidors pel servei de telefonia mòbil amb potència inferior a 10W que, captant 

el senyal en la banda 1800 MHz, estenen l’àrea de cobertura en la banda de 900 MHz.  

REFRACCIÓ: Fenomen que consisteix en la modificació de la trajectòria d’una ona 

electromagnètica quan traspassa una transició entre dos medis. 
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RESCAT: (Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de CATalunya) Xarxa 

dissenyada per proporcionar cobertura als cossos i col·lectius professionals implicats en la 

seguretat i les emergències a Catalunya. 

SDMA: (Spatial Division Multiple Access) Tecnologia d’accés múltiple que consisteix en 

identificar la localització del terminal i assignar-li una estació base amb el canal i la 

freqüència que li estan associats. 

SENSIBILITAT: Nivell mínim de senyal que necessita un receptor per funcionar amb un 

determinat llindar de qualitat (normalment indicat per una BER). Pot ser indicat en potència 

(dBm) o tensió (dBµV) en el port RF, o bé en camp elèctric (dBµV/m) incident a l’antena. 

SISTEMA RADIANT: Antena, conjunt d’antenes i elements accessoris per a permetre 

l’emissió o recepció d’ones electromagnètiques. 

TBS:  (TETRA Base Station) O Estació Base de TETRA, són equips transmissors/receptors i 

tots els elements necessaris per enllaçar i permetre la comunicació de terminals TETRA. 

TDMA:  (Time Division Multiple Acces) Tecnologia d’accés múltiple que consisteix en dividir 

la comunicació temporal en time slots, de manera que cada transmissió utilitza el seu. 

TDT: (Televisió Digital Terrestre) Altrament dit DVB-T, és un sistema de televisió digital 

universal amb transmissió terrestre via ràdio, que representa un increment de canals i de 

qualitat respecte a la televisió analògica.  

TERMINAL: Equipament i programari que constitueix la interfície d’usuari, capaç d’accedir a 

un determinat servei de comunicacions electròniques a unes freqüències determinades. 

TETRA: (Terrestrial Trunked Radio) Sistema de comunicacions cel·lular en veu i dades 

destinat a comunicacions professionals, en especial per sectors crítics com els serveis 

d’emergències (policia, bombers, ambulàncies, ...).  

TVC: Empresa pública que gestiona els canals de televisió de la Corporació Catalana de 

Ràdio i Televisió (CCMA): TV3, TV3 HD, 3/24, Super 3, 33 i Esports 3. 

UIT: (Unió Internacional de Telecomunicacions) És l’organisme de les Nacions Unides 

especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, dedicant les seves activitat 

en els àmbits de radiocomunicacions, normalització i desenvolupament. 
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VODAFONE Operador final de telecomunicacions a Espanya per al serveis de telefonia 

mòbil, Internet, televisió i telefonia fixa. 

Wi-Fi:  (Wireless Fidelity) Tecnologia d’accés a Internet sense cables amb una velocitat 

màxima de 54 Mbps i una cobertura de centenars de metres des del punt d’accés. 

WiMAX:  (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Tecnologia d’accés a Internet 

sense cables  en evolució contínua, amb major cobertura i velocitat que la tecnologia Wi-Fi.  

ZONA DE FRESNEL:  Volum d’espai, a l’entorn de la línia de vista entre l’emissor i el 

receptor d’una comunicació via ràdio, on qualsevol obstrucció pot ser crítica per a la correcta 

transmissió del senyal. 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 

 

Les  infraestructures, amb independència de l’àmbit de l’activitat a la qual donen suport 

(transport, hidràulica, energia,  telecomunicacions,... ), són elements estratègics en 

l’organització estructural de la nostra societat. En concret, les infraestructures de 

telecomunicacions garanteixen la cohesió territorial d’una societat, facilitant l’accés a una 

informació global i possibilitant la connexió entre persones arreu.  

L’actual context de competència ferotge per a la prestació de serveis de telecomunicacions i 

l’entorn tecnològic contínuament canviant, exigeixen prioritzar la minimització de costos i 

accelerar el temps de desplegament de les infraestructures. Per tant, el desplegament de 

telecomunicacions via cable o fibra òptica, malgrat sigui l’opció qualitativament preferible, és 

un projecte econòmicament costós assumible a mig o llarg termini. 

Les zones aïllades, disseminades i poc poblades, són el repte sobre el qual es desenvolupa 

aquest treball. Fer-hi arribar connexions cablejades és financerament costós i, tenint en 

compte el reduït retorn econòmic, serà de difícil justificació en termes de negoci. En aquest 

sentit, les telecomunicacions via ràdio poden suposar la solució, per la seva menor 

complexitat d’instal·lació, la conseqüent immediatesa de desplegament i la comparativament 

reduïda despesa econòmica. 

L’objectiu del present treball és plantejar, de manera sintetitzada i ordenada, el procediment 

per dotar d’accés a un servei de comunicacions electròniques complet en una zona rural, a 

través de la instal·lació d’una infraestructura de telecomunicacions via ràdio. 

En una primera part, amb la voluntat expressa de no generar un excés d’informació més 

enllà de l’abast del treball, es defineixen els conceptes necessaris per contextualitzar i 

facilitar la comprensió del document global. En aquest sentit, es procedeix a classificar les 

explicacions en dos àmbits bàsics: la infraestructura i els serveis de radiocomunicacions.  

En una segona secció, es realitza l’estudi pràctic d’un cas real: un indret rural amb accés 

deficient als serveis de comunicacions electròniques. S’organitzen, en forma de decàleg, les 

operacions i els recursos necessaris per implementar una infraestructura de 

radiocomunicacions, dimensionada i equipada adequadament per acollir el funcionament de 

diversos serveis de comunicacions electròniques i resoldre les mancances del territori.  
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CAPÍTOL 2. LA INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACIONS  

 

2.1. Generalitats 

El concepte comunicacions electròniques s’utilitza per referir-se de forma conjunta a les 

telecomunicacions i a Internet. El seu origen està en el marc regulatori elaborat per la Unió 

Europea el 2002, que pretenia establir un conjunt de normes vàlides per a les 

comunicacions tradicionals o telecomunicacions (veu, telefonia, televisió/ràdio analògica,... ) 

i per als nous modes de comunicació sobre dades (transmissió de dades, Internet, VoIP,...). 

El terme radiocomunicacions es refereix a les comunicacions electròniques sense fil o via 

ràdio, on la transmissió de la informació es realitza per mitjà d’ones de electromagnètiques 

ocupant part de l’espectre radioelèctric. En sentit pràctic, es pot dir que permeten que els 

terminals, com ara televisions, ràdios, telèfons mòbils, ordinadors,... puguin rebre i/o 

transmetre informació sense la necessitat de connexió via fil. 

Una xarxa de radiocomunicacions és aquella xarxa sobre la qual es transmet la informació 

sense fil. Es conforma d’un conjunt de nodes de xarxa connectats entre ells via 

radioenllaços, cable o fibra òptica, que possibiliten l’accés dels usuaris finals als serveis de 

radiocomunicacions. Aquests nodes de xarxa són les estacions radioelèctriques, on 

s’alberguen tots els mitjans (transmissió, commutació), tecnologies (processat, multiplexació, 

modulacions) i protocols necessaris per l’intercanvi d’informació. 

 

 

La xarxa troncal (core) possibilita el 
transport de la informació de forma 
agregada a llargues distàncies via 
radioenllaç, cable o fibra òptica; 
engloba els nodes de xarxa utilitzats 
per fer arribar el senyal fins al darrer 
node abans de l’usuari.  

La xarxa d’accés, són els nodes que 
doten de connectivitat als usuaris 
finals 

Figura 2. 1 Parts de la xarxa de radiocomunicacions 
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2.2. Obra civil 

En l’àmbit de les radiocomunicacions, el concepte d’obra civil engloba els elements 

constructius que sostenen el funcionament dels components encarregats del transport i la 

difusió dels serveis de radiocomunicacions. Aquesta obra civil es situa en un emplaçament 

ubicat en un indret tècnicament viable i, bàsicament, es composa d’una torre (pel suport dels 

sistemes radiants) i d’una caseta (per albergar els equips i sostenir el seu funcionament). En 

el següents apartats es descriuen breument aquestes parts. 

 

 

Figura 2. 2 Obra civil 

 

 
2.2.1. Emplaçament 

S’anomena emplaçament a l’indret físic on s’ubica la infraestructura de 

radiocomunicacions. Al marge de les coordenades geogràfiques i la cota, s’identifica 

amb una direcció postal (zona urbana), o bé amb una descripció de la situació (zona 

rural). En zones urbanes, normalment coincidirà amb una estructura existent (punt 

elevat d’un edifici, monument,... ) i, en entorns rurals, serà un paratge que requerirà 

la creació d’una infraestructura específica.  

Un mateix emplaçament pot estar compartit per diferents operadors d’estacions de 

radiocomunicacions, ja sigui del mateix com de diferents serveis, utilitzant la mateixa 

o diferents infraestructura de suport. 

Per planificar les condicions de l’emplaçament, caldrà tenir en compte els diversos 

aspectes que es descriuen a continuació. 
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a) Superfície 

Es requereix una parcel·la d’ús exclusiu, amb una superfície mínima que dependrà 

de la quantitat i les dimensions dels elements a ubicar a la infraestructura: torre, 

caseta/es,  equips adjacents per la generació d’energies alternatives si s’escau,... 

 

b) Accés 

És preferible disposar d’accessibilitat al terreny a través de carreteres, camins o 

accessos amb possibilitat d’accés rodat amb vehicles pesants per realitzar els 

treballs de construcció o manteniment que correspongui. No obstant això, si no fos 

possible, es poden realitzar els treballs que escaigui amb mitjans aeris (helicòpter). 

 

c) Visibilitat per a l’entrada i sortida del senyal 

La ubicació de l’emplaçament ha de possibilitar que la torre disposi de visibilitat sobre 

la zona on proveir de cobertura i, al mateix temps, visibilitat envers una estació 

existent que li subministri l’accés a la xarxa troncal. Aquesta visibilitat, no només ha 

de ser una visibilitat directa estricta; també cal evitar que cap obstacle obstrueixi la 

zona de Fresnel i interfereixi la correcta transmissió del senyal.  

Cal tenir en compte que les ones electromagnètiques tenen comportaments 

específics (reflexió i difracció) en funció de la freqüència de treball i sovint l’abast 

anirà més enllà de la simple visibilitat directa i les restriccions de la zona de Fresnel. 

És convenient realitzar un anàlisi in situ amb equipament que permeti una inspecció 

visual (binoculars), ja que alguns obstacles no apareixeran en mapes topogràfics o 

en els perfils de terreny que es puguin trobar en sistemes d’informació geogràfica o 

eines de simulació de cobertura radioelèctrica. 

Una infraestructura de radiocomunicacions també podria accedir a la xarxa troncal 

per mitjà d’un suport físic (cable o fibra òptica), però en una ubicació rural a priori 

s’obvia aquesta solució per l’absència de qualsevol connectivitat cablejada. 
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d) Alimentació elèctrica 

Serà necessari comptar amb subministrament elèctric, ja sigui mitjançant l’estesa 

d’una línia de mitja tensió propera o per mitjà d’una font d’alimentació autònoma 

(grup electrogen, sistema fotovoltaic, sistema eòlic,... ) amb el suport de bateries i 

proteccions contra les variacions de la tensió d’alimentació.  

 

e) Compliment de la normativa 

La ubicació de l’emplaçament haurà de permetre el compliment de la normativa (Real 

Decreto 1066/2001, de 28 de setembre), en quant a la magnitud d’exposició 

radioelèctrica dins d’uns paràmetres totals, la proximitat d’equipaments específics 

(escoles, centres de salut,...) o d’equipaments crítics (indústries, línies d’alta tensió, 

radiocomunicacions,... ). 

Donat que la normativa té en compte els nivells d’exposició totals, en qualsevol cas 

aquests seran modulables controlant la potència de les emissions. Aquest aspecte és 

responsabilitat de l’operador que proveeixi l’activitat de radiocomunicacions. 

Sigui com sigui, un emplaçament rural, que de ben segur estarà allunyat de qualsevol 

àrea restrictiva o sensible, normalment no hauria de comportar impediments. 

 

 

2.2.2. Torre 

La torre és l’element en construcció vertical que sosté els sistemes radiants. L’alçada 

ha de ser la suficient per assolir la visibilitat i preservar la integritat de la zona de 

Fresnel requerits, per sobre dels obstacles que puguin representar una interferència 

en la trajectòria del senyal, tant en la difusió dels serveis com en la comunicació amb 

la xarxa troncal. Els obstacles, al marge d’accidents orogràfics del terreny, poden ser 

una agrupació d’arbres, un turó proper, edificis o estructures artificials,...  

La torre també sosté el cablejat entre sistemes radiants i els equips de 

radiocomunicacions, subjectat a l’estructura de la torre fins a la caseta. 
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La tipologia de torre dependrà de la càrrega d’equipaments que haurà de sostenir i 

de l’alçada requerida. Es distingeixen torres de tres tipologies bàsiques en funció dels 

materials de construcció: metàl·liques, de formigó i mixtes. Les més presents són les 

torres metàl·liques i, dins d’aquest grup, n’existeixen d’autosuportades i de 

subjectades amb cables (permeten més alçada, capacitat i major resistència al vent). 

En funció de la normativa específica de l’emplaçament, podria ser necessari pintar o 

abalisar la torre per millorar-ne la visibilitat i, inclús, realitzar un disseny mimetitzat 

amb l’entorn. 

 

   

Torre de Collsuspina 
(Moianès) 

Torre de Toronto 
(Canadà) 

Torre de Sydney 
(Austràlia) 

D’esquerra a dreta: 1) Torre metàl·lica auto suportada (Font: pròpia); 2) 
Torre de formigó (Font: megaconstrucciones.net); 3) Torre mixta (Font: 

viajejet.com) 

Figura 2. 3 Imatges de torres de radiocomunicacions 

 

 

2.2.3. Caseta 

La caseta és el contenidor que allotja els equips de telecomunicacions i, en cas de 

fer ús de fonts d’alimentació elèctrica autònomes, d’equips elèctrics i bateries. La 

seva missió és protegir la integritat dels equips i mantenir-los en les condicions 

adequades per garantir un correcte funcionament. Per aquest motiu, disposen de 

sistema de climatització, ventilació, alarmes, alimentació elèctrica, xarxa de terres, 

detecció de fums,... 



32 Decàleg per a la planificació d'infr. de radiocom. multiservei en zones rurals 
La infraestructura de radiocomunicacions  

 

 

Les casetes solen ser prefabricades i és convenient que disposin de la modularitat 

suficient per possibilitar futures ampliacions d’espais.  

En funció de la normativa específica de cada emplaçament, es podria haver de 

recobrir la caseta d’acord a requeriments estètics o de mimetització amb l’entorn. 

Addicionalment, en alguns casos, per preservar la seguretat del seu contingut i 

prevenir el vandalisme, s’instal·larà un tancat perimetral. 

 

2.2.4. Altres 

Són part de l’obra civil tots aquells elements que no formen part del sistema radiant 

però que contribueixen en la seva fixació i mantenir la seva estabilitat (suports, 

màstil, anclatges, traves). 

 

 

2.3. Estació de radiocomunicacions 

Les estacions són els elements que conformen cadascun dels nodes de la xarxa de 

radiocomunicacions. En concret, el present treball es centra en les estacions de la xarxa 

d’accés, les quals possibiliten la connexió entre els terminals i la xarxa de troncal. Ara bé, 

quedi palès que una estació de radiocomunicacions també pot formar part exclusivament de 

la xarxa troncal, cas en el qual albergaria únicament radioenllaços pel transport de dades. 

  

 

Les estacions radioelèctriques de 
la xarxa d’accés, per a cada 
servei, doten de connectivitat 
entre els terminals i la xarxa 
troncal  

 

Figura 2. 4 Estació radioelèctrica 
de la xarxa d’accés 
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Les estacions de la xarxa d’accés, en un extrem disposen de connectivitat amb la xarxa 

troncal per mitjà de tecnologies via ràdio o cable i, en l’altre extrem, proveeixen el servei de 

radiocomunicacions als usuaris. Entre aquests dos extrems, per tal de permetre l’intercanvi 

d’informació, es disposen equips receptors i/o transmissors de senyals radioelèctrics.  

 

2.3.1. Equip 

Són dispositius electrònics encarregats de processar el senyal del servei de 

radiocomunicacions i l’habiliten adequadament per la difusió. Per a tal fi, disposen de 

connectivitat amb la xarxa troncal d’on obtenir el senyal i els recursos de xarxa, i són 

els responsables de la seva adequació per al subministrament del servei als 

terminals.  

Estan allotjats a la caseta, on disposen de l’alimentació elèctrica i les condicions 

necessàries que en garanteixen el bon funcionament, malgrat en alguns casos es pot 

tractar d’equips de funcionament d’intempèrie. 

Les estacions estan formades per diferents mòduls funcionals, de manera que 

cadascun realitza una determinada tasca de recepció i/o transmissió. Els mòduls 

receptors s’encarreguen de captar el senyal del medi de transmissió i de recuperar el 

senyal original. Els mòduls transmissors s’ocupen de tractar i, posteriorment, 

transmetre la informació a través del medi. En comunicacions unidireccionals 

(símplex), l’emissor i el receptor acostumen a ser dispositius diferents entre sí. En 

comunicacions bidireccionals (dúplex o half-dúplex), el transmissor i el receptor 

habitualment estan integrats en un mateix mòdul que s’anomena transceptor. 

Les especificacions tècniques més rellevants dels equips, a tenir en compte en la 

planificació d’una estació de radiocomunicacions, són:  

− Potència d’emissió 

− Freqüències d’emissió 

− Capacitat 

− Dimensions 

− Consum 
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En funció del tipus de connectivitat amb la xarxa troncal (fibra òptica/cable, 

radioenllaç, satèl·lit, captació directa de l’aire), es distingeixen dues tipologies 

bàsiques d’estacions: emissors/transmissors i reemissors/repetidors. 

 

En blau, la cobertura d’una estació emissora connectada a la xarxa de transport via 
satèl·lit. En verd, la cobertura d’una estació emissora connectada a la xarxa de 

transport via fibra òptica. En groc, les cobertures d’una estació emissora, 
connectada a la xarxa de transport via radioenllaç, i d’una estació repetidora que 

capta i reemet el mateix senyal 

Figura 2. 5 Esquema de funcionament de l’estació emissora i l’estació repetidora 

 

 

− Estació emissora/transmissora 

Estacions primàries que comuniquen els terminals directament amb la xarxa troncal 

a través d’una connexió dedicada, ja sigui via radioenllaç, satèl·lit, cablejada,... Estan 

pensades per a grans àrees de servei i acostumen a estar equipades amb equips de 

mitja o alta potència. 

 

Emissor en cas de comunicació unidireccional i comunicació amb la xarxa troncal 
via radioenllaç (també podria ser via satèl·lit, cablejada,... ) 

Figura 2. 6 Esquema general d’una estació emissora 
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− Estació reemissor

Estacions secundàries 

una estació emissora primària

ús dels recursos d

emissora primària. 

de cobertura. 

Atès que connecten amb la xarxa troncal 

l’aire, requereixen disposar de cobertura amb nivell i qualitat de senyal suficient.

Aquestes estacions secu

del servei per mitjà d’

tecnològicament més simples 

processen el senyal, només reemeten)

Reemissor en c
troncal via captació del senyal

Figura 2. 

 

Quan el cost econòmic i el consum siguin 

cobertura o capacitat sigui

repetidores quan sigui tècnicament viable

 

Figura 2. 
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reemissora/repetidora 

secundàries agregades, a través d’una comunicació terrestre via ràdio

estació emissora primària de la qual en són simples extensors de cobertura

els recursos de processat i de la intel·ligència de xarxa 

 Generalment són de baixa potència i disposen d’una reduïda àrea 

Atès que connecten amb la xarxa troncal captant el senyal terrestre directament de 

l’aire, requereixen disposar de cobertura amb nivell i qualitat de senyal suficient.

Aquestes estacions secundàries redueixen sensiblement els costos de 

del servei per mitjà d’estacions primàries. Els equips reemissors

més simples perquè no requereixen mòduls

processen el senyal, només reemeten) i són, generalment, menys

Reemissor en cas de comunicació unidireccional i comunicació amb la xarxa 
captació del senyal directament de l’aire, a través d’una antena yagi

Figura 2. 7 Esquema general d’una estació reemissora

Quan el cost econòmic i el consum siguin factors crítics, i les necessitats en quant a 

capacitat siguin limitats, s’optarà per la implementació d’estacions 

quan sigui tècnicament viable. 

  

Pel servei de TDT: equ
estació emissora (esquerra) i 
d’una estació repetidora (dreta) 
(Font: www.mier.es)

Figura 2. 8 Equips emissors i repetidors 
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, a través d’una comunicació terrestre via ràdio, a 

simples extensors de cobertura, fent 

xarxa propis de l’estació 

n de baixa potència i disposen d’una reduïda àrea 

senyal terrestre directament de 

l’aire, requereixen disposar de cobertura amb nivell i qualitat de senyal suficient.  

ndàries redueixen sensiblement els costos de desplegament 

reemissors són més econòmics, 

no requereixen mòduls receptors (no 

menys potents.  

 

comunicació amb la xarxa 
a través d’una antena yagi 

ació reemissora 

les necessitats en quant a 

s’optarà per la implementació d’estacions 

Pel servei de TDT: equips d’una 
estació emissora (esquerra) i 
d’una estació repetidora (dreta)  
(Font: www.mier.es) 
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2.3.2. Sistema radiant 

El sistema radiant està compost pels elements encarregats de mesclar, separar i 

distribuir el senyal per tal de possibilitar la seva transmissió o recepció. Està format 

pel multiplexor, el feeder (cable entre multiplexor i distribuïdor), el distribuïdor 

(repartidor de potència), els fuetons (cablejat entre distribuïdors i antenes) i les 

antenes. 

Tots els elements encarregats de la connectivitat i la distribució del senyal entre la 

torre i els equips de la caseta, han de ser eficients i evitar pèrdues en la transmissió 

dels senyals.  

Les antenes, en canvi, són l’element crític que defineix les principals característiques 

del sistema radiant, de manera que el seu disseny és específic i depèn del servei i la 

cobertura a subministrar. La representació gràfica de les característiques d’un 

sistema radiant és el diagrama de radiació.  

 

D’esquerra a dreta: 1) Antena yagi, 2) Diagrama de radiació 3D; 3) Diagrama de 
radiació amb tall horitzontal vs. graus d’azimut; 4) Diagrama de radiació amb tall 

vertical vs. graus d’inclinació (Font: proprojects.wordpress.com) 

Figura 2. 9 Anàlisi de la radiació d’una antena 

 

Amb el diagrama de radiació s’obtenen diverses característiques del sistema radiant. 

o Direcció d’apuntament o de màxima radiació 

o Guany: Relació entre la densitat de potència radiada per una antena i la que 

radiaria una antena de referència (isòtropa o dipol de ½ ona) en la mateixa 

direcció i distància, subministrant a ambdues la mateixa potència d’entrada. Es 

mesura en dBi (referència antena isòtropa) o dBd (referència antena ½ ona). 

o Amplada de feix: Angle entre els punts amb un guany superior a -3dB (50%) 

respecte al màxim guany. Per tant, com menor sigui més directiva serà l’antena. 
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No obstant això, hi ha altres paràmetres útils del sistema radiant. 

o Eficiència: Relació entre la potència elèctrica subministrada i la potència radiada. 

o Amplada de banda: Conjunt de freqüències de funcionament òptim. 

o Polarització: Figura que descriu el camp elèctric en la direcció de la propagació 

de les ones a través del temps, podent ésser lineal (vertical o horitzontal) i la més 

habitual, circular o el·líptica.  

Les especificacions tècniques més rellevants dels sistemes radiants, a tenir en 

compte en la planificació d’una estació de radiocomunicacions, són:  

− Guany (dBi) 

− Amplada de banda 

− Amplada de feix 

− Polarització 

 

La instal·lació del sistema radiant a la torre es realitza d’acord amb unes variables  

mecàniques bàsiques. 

o Alçada: Per a una correcta transmissió del senyal, ha de preservar, en la mesura 

que sigui possible, la línia de vista amb la zona a cobrir. 

o Orientació (azimut): Cal que el punt de màxima radiació apunti a la direcció de la 

zona a cobrir. 

o Inclinació (downtilt): Ha de fer que la màxima radiació apunti a la zona a cobrir. 

 

Tota antena pot ser utilitzada per a transmissió o recepció indistintament, però en 

una estació de radiocomunicacions es distingeix entre les antenes que conformen el 

sistema radiant encarregat de la difusió del servei (sistema radiant difusor) i el que 

intercanvia les dades amb la xarxa troncal (sistema radiant transmissor). En funció 

del servei es tractarà de transmissions unidireccionals o bidireccionals. 
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− Sistema radiant difusor 

Sistema radiant amb la funció d’emetre (servei unidireccional) o d’emetre i rebre 

(servei bidireccional) el senyal per establir una comunicació amb els terminals. 

Les antenes més esteses són les de tipus fil que, amb diverses variants i formes, 

estan constituïdes per un fil conductor amb una secció de magnitud molt més petita 

que la longitud d’ona del senyal.  

 

 
  

  

Panell (dipols) Yagi Logarítmica Graella Dipol en V 

Antenes amb diagrama de radiació directiu 
(Fonts: televes.es, www.somvalles.es, www.starmillenium.com, radioenlaces.es) 

 

 
  

 

Dipol Dipol plegat Col·lineal 

Antenes amb diagrama de radiació omnidireccional 
(Fonts d’esquerra a dreta: radioenlaces.es, ioc.xtec.cat) 

Figura 2. 10 Imatges de les tipologies típiques d’antena pel sistema 
radiant –  terminals 

 

Amb la combinació de diverses antenes (array), es pot modelar la forma del 

diagrama de radiació i, inclús, modificar-lo activament mitjançant la modulació de 

l’amplada i la fase del senyal de cadascuna de les antenes. Així, per exemple, amb 

l’agrupament de diversos dipols s’implementa una antena panell a utilitzar en una 

estació de telefonia mòbil, televisió,... 
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− Sistema radiant transmissor 

L’antena o el conjunt d’antenes que tenen la funció de connectar amb la xarxa troncal 

d’on obtenir els recursos del servei que subministra l’estació. 

Com ja s’ha comentat, l’estació també es podrà connectar amb la xarxa troncal via 

cable o fibra òptica, però en aquest treball es desestima aquesta solució per 

improbable en una zona rural. 

En casos d’estacions repetidores, és habitual utilitzar les mateixes antenes 

enumerades descrites per a la difusió del servei en el Sistema radiant – terminals. 

Ara bé, en el cas de radioenllaços o connexions satel·lital, on la directivitat és un 

factor crític, s’utilitzen antenes d’obertura amb superfícies parabòliques per 

concentrar el feix d’emissió i radoms per protegir els sistema radiant de les 

condicions exteriors. 

 

Per a recepció 
satel·lital  

  

Per a 
radioenllaços, 
sistema radiant 
protegit amb un 
radom 

 Parabòlica Tambor  

Font: 3aaeronavegacion.com, fotosdigitalesgratis.com 

Figura 2. 11 Imatges de les tipologies típiques d’antena pel sistemes 
radiants –  xarxa troncal 

 

 

2.4. Alimentació elèctrica 

Una vegada es disposa d’una infraestructura de radiocomunicacions degudament equipada, 

encara manca un requisit imprescindible abans de poder aprovisionar de qualsevol servei: el 

subministrament elèctric. 
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L’opció preferent és utilitzar la xarxa elèctrica convencional, sol·licitant una ramificació en 

mitja tensió fins l’emplaçament de la infraestructura. D’acord amb el Reial Decret 1955/2000, 

de l’1 de desembre, REE és l’operador del sistema, gestor de la xarxa, transportista únic, 

així com el responsable de valorar la viabilitat i planificar qualsevol ampliació de la xarxa. 

Ara bé, a la pràctica, el gestor de xarxa local (empresa homologada) és el responsable 

regional i efectiu de tramitar els procediments d’accés i connexió a la xarxa de distribució. 

Sigui com sigui, la Llei 6/1998, de 13 d’abril, estableix que en una zona rural de sòl no 

urbanitzable el sol·licitant es responsabilitzarà del cost d’implementar la ramificació de xarxa, 

assumint-ne la propietat, les responsabilitats de manteniment i d’operació. En conseqüència, 

si l’emplaçament rural de la infraestructura de radiocomunicacions està a diversos centenars 

de metres de distància de la xarxa elèctrica, caldria assumir l’elevat cost de desplegament 

de la línia de mitja tensió com a despesa pròpia.  

Davant d’aquest escenari amb un cost probablement inassumible, es podria recórrer a fonts 

d’energia alternatives per tal que la infraestructura de radiocomunicacions pugui abastir-se 

d’energia elèctrica de manera autònoma. Les fonts d’energia alternativa més utilitzades en 

l’actualitat són l’energia solar fotovoltaica, l’eòlica i els grups electrògens que, per motius de 

maduresa tecnològica i viabilitat econòmica, són les que millor encaixen en una instal·lació 

aïllada, de consum moderat i per a un pressupost d’implementació limitat. 

 

 

2.5. Normativa 

Per poder iniciar l’obra de construcció d’una nova infraestructura de radiocomunicacions, cal 

obtenir les llicències i els permisos dels diferents organismes involucrats. En aquest sentit, si 

es tracta d’un emplaçament rural genèric, seran necessàries les següents autoritzacions: 

A nivell d’organisme local (ajuntaments) 

o Llicència d’obra 

o Altres autoritzacions en funció de la normativa municipal 

A nivell d’organismes autonòmics 

o Comissió provincial d’urbanisme 

o Autorització D.G. Carreteres autonòmiques (en cas de proximitat a una via sota la 
seva titularitat) 

o Autorització a altres organismes autonòmics: patrimoni històric, arqueològic, 
confederacions hidrogràfiques, parcs protegits… (en cas d’afectació a un element 
sota la seva regulació i protecció) 
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A nivell d’organismes estatals 

o Autorització D.G. Carreteres Estatals (en cas de proximitat a una via sota la seva 
titularitat) 

o Autorització Aviació Civil (en cas de proximitat d’un aeroport civil) 

o Autorització Aviació Militar (en cas de proximitat d’un aeroport civil) 

o Altres organismes estatals: D.G. Agricultura, Medi Ambient,... (en cas de possible 
afectació a un element de la seva regulació i protecció) 

Taula 2. 1 Autoritzacions per construir una infraestructura de radiocomunicacions 

 

En el cas de terrenys amb qualificació especial, com Parc Natural o zona PEIN, les 

tramitacions necessàries seran excepcionalment més complexes i dependran de les 

autoritats mediambientals. 

En quant a la implementació del subministrament elèctric, en funció de a la tipologia 

d’instal·lació, es seguirà les pautes establertes per la normativa vigent: 

Subministrament mitjançant la xarxa elèctrica conve ncional 

o Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el Reial Decret 842/2002, 
de 18 de setembre 

o Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per 
a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Subministrament mitjançant fonts d’energia alternat ives 

o Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre la producció d’energia elèctrica 
per instal·lacions abastades mitjançant recursos o fonts d’energia renovables, 
residus i cogeneració 

o Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a 
Catalunya. Són únicament vigents els articles 5 i 6, relatius al Mapa d’implantació 
ambiental de l’energia eòlica a Catalunya 

o Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. És la normativa bàsica 
estatal relativa al procediment administratiu d’avaluació d’impacte ambiental dels 
projectes 

o Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments 
administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
fotovoltaiques a Catalunya  Diferencia els parcs eòlics constituïts per més de 5 
aerogeneradors (o una potència total superior a 10 MW) de les petites instal·lacions. 
També defineix les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) i estableix el 
procediment d’autorització i l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes. 

Taula 2. 2 Normativa per implementar el subministrament elèctric 
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CAPÍTOL 3. ELS SERVEIS DE RADIOCOMUNICACIONS 

 

3.1. Generalitats 

Els serveis de comunicacions electròniques són un aspecte clau en l’evolució de la societat 

actual, incentivant el desenvolupament del coneixement, globalitzant l’accés a la informació i 

cohesionant el territori.  

Per aquesta raó, a nivell polític es comença a parlar del Servei Universal de 

telecomunicacions i s’elabora la Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu (Directiva 

Servei Universal) i del Consell, de 7 de març de 2002, que tracta d’un conjunt de serveis de 

telecomunicacions de prestació obligatòria per a tots els ciutadans, amb independència de la 

seva localització geogràfica, amb una qualitat determinada i un preu assequible. 

A partir d’aquesta norma, a Espanya es defineix el Servei Universal obligatori, regulat per la 

Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (LGTEL). Ara bé, el Real Decreto 424/2005 

del Reglamento del Servicio Universal (RSU) concreta el reglament que delimita les 

obligacions de la LGTEL i estableix, entre d’altres condicions, que el govern haurà de 

garantir: connexió a la xarxa telefònica pública des d’una ubicació fixa, comunicació via fax i 

dades a velocitat suficient per accedir de forma funcional a Internet. 

El 2005, el Govern de la Generalitat de Catalunya revisa l’abast del Servei Universal i, 

esmentant el principi de neutralitat tecnològica, inclou: la televisió pública, la mobilitat en 

l’accés a la xarxa telefònica i l’accés a Internet en banda ampla. 

En addició a les consideracions anteriors, en el present treball es considera convenient 

incloure altres serveis bàsics: la radiodifusió sonora pública, pel seu ús àmpliament estès, i 

la xarxa de comunicacions de serveis d’emergències i seguretat, per la seva criticitat.  

En conclusió, en endavant es considera com a objectiu la provisió del conjunt global de 

serveis de comunicacions electròniques següents: televisió i radiodifusió sonora públiques, 

telefonia mòbil, accés a Internet en banda ampla i xarxa d’emergències i seguretat 

públiques.  

D’aquesta manera, a continuació s’expliquen les característiques rellevants de cadascun 

dels serveis, a tenir en compte per a planificar la seva instal·lació a la torre. 
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3.2. Espectre freqüencial 

Els serveis de radiocomunicacions impliquen la transmissió, l’emissió o la recepció d’ones 

radioelèctriques o electromagnètiques. Aquestes ones radioelèctriques, una combinació de 

camps elèctrics i magnètics oscil·lants, es propaguen fent ús del conjunt de freqüències de 

l’espectre radioelèctric . 

 

Espectre radioelèctric i classificació de les tipologies d’ones electromagnètiques (escala 
logarítmica [Hz]) 

Figura 3. 1 Espectre radioelèctric 

 

Les bandes de freqüències utilitzades per les radiocomunicacions estan compreses entre    

1 kHz i 300 GHz (longituds d’ona λ = 1 mm - 3·105 m).  

Per evitar interferències i permetre un ús eficient de l’espectre radioelèctric, s’ubiquen 

serveis similars en la mateixa banda i s’estableix un marc jurídic que assegura les 

condicions pel seu ús eficient. La UIT divideix el planeta en tres regions, on la distribució de 

les freqüències pels diferents usos i serveis són similars. A la Regió 1, on s’ubica Espanya, 

s’hi inclou Europa, Àfrica, Orient Mitjà, Mongòlia i les Repúbliques de la ex-Unió Soviètica.  

A Espanya, les competències estatals assignen les freqüències als serveis corresponents en 

el CNAF. De fet, l’espectre radioelèctric és un bé de domini públic de titularitat corresponent 

a l’Estat. Aquesta administració estatal exercirà la funció citada en conformitat amb el que es 

disposa a la Ley de Telecomunicaciones 9/2014,  la normativa de la UE y las recomanacions 

de la UIT y altres  organismes internacionals en los que España  forma part.  

Atès que existeixen diverses tecnologies diferents en el camp de les radiocomunicacions, es 

disposa de múltiples opcions tecnològiques per garantir l’accés als serveis objectiu. Ara bé, 
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d’acord amb les argumentacions que es descriuen als següents apartats, es consideren les 

següents tecnologies de radiocomunicacions i es detalla la seva corresponent assignació 

freqüencial: 

Tecnologies de 
telecomunicacions 

Banda de freqüències 
[MHz] Ús 

Radiodifusió sonora FM 87,5 - 108 Emissores públiques i comercials 

TETRA 380 - 400 
410 - 430 

Forces de seguretat 
Ús comercial 

TDT 470 - 790 Múltiples de canals públics i 
comercials 

Telefonia mòbil 2/3/4G 
900, 1800 
900, 2100 

800, 1500, 1800 

2G (GSM) 
3G (WCDMA) 

4G (LTE) 

WiMAX 3500 
5600 

Freqüències amb llicència 
Banda lliure 

(Font: CNAF, B.O.E. de 9 de maig de 2013, actualització de 16 d’abril de 2015) 

     Taula 3. 1 Freqüències assignades als serveis de radiocomunicacions 

 

 
3.3. TDT 

3.3.1. Descripció 

La tecnologia TDT o DVB-T és la tecnologia en la qual la CCMA emet els seus 

canals públics de televisió. Donada la difícil orografia i la distribució poblacional 

dispersa a Catalunya, la difusió d’emissions cablejada no és globalment possible. La 

TDT ha estat la solució tecnològica escollida per oferir un elevat número de canals, 

qualitat digital d’imatge i de so, així com la possibilitat de desconnexió territorial.  

 

3.3.2. Característiques tècniques del senyal 

No hi ha un estàndard mundial de senyal de televisió digital, però a Europa, 

Austràlia, part d’Àfrica i alguns països asiàtics es fa ús generalment del DVB-T. 

Utilitza una modulació COFDM per transmetre les dades, que es comprimeixen 

d’acord amb la norma MPEG-2. 
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Les emissions es realitzen en canals de 8MHz (20 Mbps) d’amplada de banda 

anomenats múltiplex, on s’hi realitza la transmissió multiplexada de diversos 

programes. El número de programes per múltiplex depèn de la compressió 

realitzada, de manera que es poden encabir fins a un màxim de 6 programes (4 en 

definició estàndard i 2 en alta definició).  

En el cas dels canals públics de la CCMA, es tenen en compte les emissions dels 2 

multiplexes vigents a dia d’avui: un primer múltiplex pels canals de TV3, Super3-33, 

324 i Esport3; un segon múltiplex per a TV3 HD, 8TV, Barça  TV, RAC105 i les 

emissores de ràdio RAC1 i RAC105. 

En quan a la planificació de xarxa d’estacions, les emissions d’un mateix múltiplex 

podran ser en isofreqüència. 

 

3.3.3. Nivell teòric de servei 

D’acord amb l’informe tècnic TR 101 190 de l’ETSI (Digital Video Broadcasting 

(DVB); Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects), 

per a les condicions de recepció es considera representativa una antena fixa 

muntada a 10 m d’alçada (nivell equivalent al terrat a l’exterior d’un edifici). Així 

mateix, la verificació de la cobertura va lligada a una probabilitat en el temps i 

d’emplaçament. 

En una modulació 64-QAM 2/3 en banda V (800 MHz), amb una location probability = 

95%, la recepció de qualitat requereix una relació senyal-soroll (C/N) ≥ 2 dB. En una 

geografia particularment accidentada, es tradueix en intensitat de camp mínima: 

 

Servei dB µV/m BER * 

TDT 800 MHz 58 1·10-11 

* Després del descodificador de Reed Solomon 

Taula 3. 2 Nivells TDT 
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3.4. Radiodifusió sonora FM 

3.4.1. Descripció 

La radiodifusió sonora en FM és la tecnologia més estesa per la majoria d’emissores 

de ràdio a Europa, amb la qual la CCMA difon les seves emissores de ràdio.  

Ocupa major amplada de banda que la tecnologia AM, però amb millor qualitat de so 

i possibilitat de difusió de dos canals (estèreo). També existeix l’estàndard DAB per a 

la transmissió digital, però el seu desplegament s’ha vist aturat per l’alt preu dels 

receptors, la baixa qualitat d’àudio causada per l’escàs espectre freqüencial 

disponible i la reduïda àrea de cobertura de les estacions. 

 

3.4.2. Característiques tècniques del senyal 

La radiodifusió sonora en freqüència modulada és una tecnologia analògica per a la 

transmissió d’informació a través de la variació de la freqüència d’una portadora. 

Permet transmissió de so en estèreo i de dades via RDS (Radio Data System). 

Les portadores de senyal estan separades 200 kHz i tenen una desviació màxima de 

75 kHz respecte la freqüència central (25 kHz de guarda amb bandes adjacents). 

Modulant directament els canals de so esquerre i dret, permet la difusió en estèreo. 

L’oferta del servei complet de canals públics de la CCMA inclou les emissores: 

Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i Catalunya Música.  

Atès que diferents emissions a la mateixa freqüència són interferents, no es poden 

assignar les mateixes freqüències en dos centres emissors propers. 

 

3.4.3. Nivell teòric de servei 

Anàlogament a la TDT, per a les condicions de recepció es considera representativa 

una antena fixa a 10 m d’alçada.  

En base a la recomanació ITU-R BS.412-9 (Planning standards for terrestrial FM 

sound broadcasting at VHF), es defineixen els nivells d’intensitat de camp mínims en 

zona rural. 
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Servei 
Serveis 

Mono [dB (µV/m)] Estèreo [dB (µV/m)] 

FM 87,5-108 MHz 48 54 

Taula 3. 3 Nivells FM 

 

 

3.5. GSM/GPRS 

3.5.1. Descripció 

El servei de telefonia amb condicions de mobilitat s’ofereix mitjançant diverses 

tecnologies, ara bé, per a l’objectiu de transmissió de veu són suficients els 

estàndards tecnològics GSM/DCS (2G). Òbviament, famílies tecnològiques més 

avançades (3G, 4G) també són adequades per prestar el servei de telefonia mòbil, 

però en aquest cas es considera idoni el servei de GSM/DCS atès que la seva 

cobertura rural és la més estesa i la que requereix menor inversió en equipament. 

 

3.5.2. Característiques tècniques del senyal 

GSM a 900 MHz i DCS a 1800 MHz són les tecnologies de transmissió de veu i 

dades en modulació GMSK. L’accés múltiple al medi es realitza per mitjà de les 

tecnologies TDMA, FDMA i SDMA.  

Utilitza dues bandes freqüencials, una pels canals descendents (downlink) utilitzada 

per rebre dades en el terminal mòbil, i una pel canal ascendents (uplink) per enviar 

dades des del terminal mòbil a la xarxa. Es transmeten senyals TDM en portadores 

que poden transportar fins a 8 conversacions simultànies. Cada canal té una 

amplada de 200 kHz (13 kbps pel canal vocal) amb un espaiat de 45 MHz entre els 

canals ascendent i descendent de la mateixa conversació.  

En la planificació de la xarxa, s’utilitzen diferents freqüències per a les cel·les 

adjacents i es reutilitzen en cas de cel·les no contigües. 
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3.5.3. Nivell teòric de servei 

Es pretén mesurar la recepció d’un terminal a l’exterior en condicions genèriques 

d’ús, de manera que es consideren el terminal a 1,5 m d’alçada. En aquestes 

condicions, segons l’especificació GTS (GSM Technical Specification)  05.05 de 

l’ETSI, per a una recepció de qualitat es consideren els següents nivells de 

sensibilitat mínims: 

Servei 
MS class1/class2/class3 

[dBm] 
BTS normal 

[dBm] 

GSM 900 MHz -102 -104 

DCS 1800 MHz -100 /-100 /-102 -102 

Taula 3. 4 Nivells telefonia mòbil GSM/GPRS 

 

 
Però això no és tot. En comunicacions mòbils, la disponibilitat del servei a l’interior 

dels edificis (indoor) és cabdal per assegurar les condicions de mobilitat amb 

independència de la ubicació. A més a més, si tenim en compte criteris de neutralitat 

entre operadors, es considerarà que el servei de telefonia mòbil és adequat quan es 

disposi de, com a mínim, cobertura d’un operador amb senyal de qualitat indoor. 

D’acord amb la recomanació ITU-R P.1238-8, es defineix teòricament l’atenuació a 

l’interior d’edificis: Lf  (floor penetration loss factor). El model de pèrdues d’un edifici 

residencial pot ser massa optimista perquè les edificacions rurals, en general, 

causaran més pèrdues que les residencials. Per tant, es pren el model de pèrdues 

d’edificis d’oficines, que és més restrictiu, amb 2 nivells de pisos (n=2). Aleshores, 

els nivells de sensibilitat mínims per a una cobertura indoor són: 

Freqüència L f = Pèrdues [dB] Sensibilitat MS per servei indoor 
[dBm] 

900 MHz 19 -102+19 = -83 

1800 MHz 15+4(n-1) = 19 -100+19 = -81 

Taula 3. 5 Pèrdues i nivell per cobertura indoor per n=2 pisos 
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3.6. WiMAX 

3.6.1. Descripció 

Quedi dit per avançat que les principals tecnologies per a l’accés a Internet en banda 

ampla són les basades en connectivitats físiques, via tecnologies ADSL, cable o fibra 

òptica, però el seu desplegament en zones rurals és escàs per costós i complex. 

També cal esmentar que les generacions de telefonia mòbil 3G i 4G clarament 

permeten la transmissió de dades alta velocitat, però no en aquest treball no es tenen 

en compte pel servei d’accés a Internet en banda ampla. El motiu és que el seu ús és 

recomanable esporàdicament, per la criticitat de l’ocupació de la xarxa i perquè els 

volums de dades estan limitats. 

Per aquestes raons, es considera que la provisió massiva d’accés a Internet en 

banda ampla en una zona rural es pot realitzar per mitjà de les tecnologies WiMAX i 

Wi-Fi.  A les àrees més disseminades la solució tecnològica preferible és el WiMAX, 

ja que pot assolir comunicacions a gairebé 50 km, sent de l’ordre de només alguns 

centenars de metres pel cas del Wi-Fi.  

En el present estudi s’estudia la provisió de cobertura WiMAX per mitjà del principal 

operador WiMAX amb disponibilitat de llicència a 3,5 GHz per a la distribució 

d’Internet rural a Espanya, Iberbanda. Malgrat això, també és possible la distribució 

d’aquest servei a través de solucions particulars i locals fent ús de freqüències lliures. 

 
3.6.2. Característiques tècniques del senyal 

WiMAX utilitza la modulació OFDM amb la transmissió d’un gran nombre de 

subportadores transmeses a diferents freqüències de manera simultània, optimitzant 

l’espectre de transmissió i evitant interferències entre canals. Cada subportadora pot 

anar modulada en BPSK, QPSK, 16QAM o 64QAM (modulacions de més a menys 

robustes). L’elecció de la modulació depèn de la distància i de les condicions 

meteorològiques i adapta conseqüentment la velocitat de transmissió. L’accés 

múltiple al medi es realitza per mitjà de les tecnologies TDMA i FDMA. 

És possible transmetre fins a 2048 subportadores simultàniament, amb una amplada 

de banda de cada canal variable entre 1’25 i 20 MHz, que representa una velocitat 

de transmissió màxima de 124 Mbps,  
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Una avantatge del WiMAX és que la cobertura no requereix explícitament visibilitat 

directa i es pot fer ús del rebot, difracció i refracció del senyal. Addicionalment, en un 

inici permetia únicament l’accés fix (IEEE 802.16d), ara bé, progressivament s’estan 

implantant serveis que permeten un accés mòbil total (IEEE 802.16e). 

Igualment que en la telefonia mòbil GSM, s’utilitzen diferents freqüències per a les 

cel·les adjacents i es reutilitzen en cas de cel·les no contigües. 

 

3.6.3. Nivell teòric de servei 

Anàlogament al cas de la TDT i a la radiodifusió sonora FM, es consideren les 

condicions de recepció representatives d’una antena fixa a 10 m d’alçada. 

Per a una recepció de qualitat en modulació QPSK 1/2 a la banda de 3’5 MHz, 

l’estàndard IEEE 802.16 defineix un nivell mínim de sensibilitat. Ara bé, es constata a 

nivell pràctic i d’acord amb el fabricant Alvarion, que una sensibilitat notablement 

menor és encara admissible pel correcte funcionament de la transmissió.   

Servei 
Sensibilitat [dBm] /  

Intensitat de camp [dB µV/m] 

Alvarion 
Sensibilitat [dBm] /  

Intensitat de camp [dB µV/m] 

WiMAX 3,5 GHz -88 / 60,1 -97 / 51,1 

Taula 3. 6 Nivells WiMAX 

 

 

3.7. TETRA 

3.7.1. Descripció 

La tecnologia TETRA és un estàndard de comunicacions mòbils digitals utilitzat per 

diversos organismes de l’administració pública. L’administració anomena aquesta 

xarxa com a Rescat i és utilitzada per Mossos d’Esquadra, Bombers, Guàrdia 

Urbana, Protecció Civil, Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), Agents Rurals,... 

Malgrat la telefonia mòbil ja ofereix servei de veu i dades, el TETRA és un sistema 

push-to-talk (PTT) que cobreix les aplicacions específiques requerides en els grups 
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d’usuaris privat: grups tancats d’usuaris; comunicació punt a multipunt; alta integritat 

de les transmissions; funció dels terminals com a repetidors, remetent el senyal a 

terminals que no estan sota la cobertura de l’estació base,... 

 

3.7.2. Característiques tècniques del senyal 

TETRA utilitza una variant de la modulació digital DQPSK, de manera que el senyal 

està encriptat per evitar poder ser interceptat. Per al repartiment freqüencial, 

igualment que en la tecnologia GSM, s’utilitza TDMA i FDMA. 

Igualment que GSM/DCS, tenen bandes uplink i downlink, amb amplada de banda 

dels canals de 25 kHz (velocitat de canal de 7’2 kbps) i sense interval de guarda 

entre portadores. Per portadora, s’admeten 4 canals amb TDM. Pot operar a 

freqüències baixes, i això li permet una major cobertura i resistència davant d’entorns 

crítics. 

En la planificació de xarxa, s’utilitzen diferents freqüències per a les cel·les adjacents 

i es reutilitzen en cas de cel·les no contigües. 

 

3.7.3. Nivell teòric de servei 

Es pretén mesurar la recepció d’un terminal a l’exterior en condicions genèriques 

d’ús, de manera que es consideren el terminal a 1,5 m d’alçada.  

Per a una recepció de qualitat, d’acord amb l’estàndard ETSI EN 300 392-2 

(Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air Interface 

(AI)), per tal d’aconseguir una qualitat de BER<4% de recepció es requereixen nivells 

de sensibilitat mínims, distingint entre el cas de MS i BS (EB). 

Servei MS [dBm] BS [dBm] 

TETRA 375 MHz -103 -106 

Taula 3. 7 Nivells TETRA 
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Igualment que en GSM/DCS, en TETRA és indispensable la disponibilitat del servei a 

l’interior dels edificis per assegurar el servei en condicions de mobilitat i amb 

independència de la ubicació. Així, anàlogament a la telefonia mòbil, la recomanació 

ITU-R P.1238-8 defineix l’atenuació teòrica a l’interior d’edificis.  

Freqüència Pèrdues [dB] Sensibilitat MS per servei 
indoor [dBm] 

375 MHz <19 * > -103+19 = -84 

* La recomanació ITU-R P.1238-8 no detalla pèrdues per sota de 900 MHz, només 
especifica que seran menors de 19 dB 

Taula 3. 8 Pèrdues i nivell per cobertura interior per n=2 pisos 

 

 

3.8. Síntesi dels nivells teòrics de servei 

Siguin MS (Mobile Station) i BS (Base Station) els nivells mínims per a una recepció 

correcta, des d’un terminal i una estació base respectivament, a continuació es resumeixen 

en una taula els criteris per a cada servei i tecnologia. 

Servei Estàndard MS BS 

TDT 800 MHz ETSI TR 101 190 E ≥ 58 dBµV/m 

FM 87,5-108 MHz ITU-R S.412-9 E ≥ 48 dBµV/m (Mono) 
E ≥ 54 dBµV/m (Estèreo) 

GSM 900 MHz ETSI GTS 05.05 PR ≥ -102 (Exterior) 
PR ≥ -83 (interior) PR ≥ -104 dBm 

DCS 1800 MHz ETSI GTS 05.05 
PR ≥ -100 dBm (Exterior) 

PR ≥ -81 (interior) PR ≥ -102 dBm 

WiMAX 3,5 GHz IEEE 802.16 PR ≥ -88 dBm PR ≥ -97 dBm 

TETRA 375 MHz ETSI EN 300 392-2 
PR ≥ -103 (Exterior) 
PR ≥ -84  (interior) PR ≥ -106 dBm 

Taula 3. 9 Resum dels nivells per a TDT, FM, GSM/DCS, WiMAX i TETRA 

 

Comparativament, cal remarcar que per a serveis unidireccionals, com la TDT i la 

radiodifusió FM, els nivells de recepció no varien per a MS i BS. Així mateix, els nivells de 

senyal per a ambdós serveis s’expressen en intensitat de camp, tractant-se de sensibilitat de 

potència per a la resta de serveis. 
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3.9. Normativa 

La normativa per a l’emissió de serveis de radiocomunicacions que ha de complir qualsevol 

instal·lació es descriu al Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembre. 

A més a més, cal obtenir les llicències d’operació per a la realització de l’activitat: 

A nivell d’organisme local (ajuntament) 

o Llicència d’activitat o ambiental 
o Llicència d’obertura i/o funcionament 

Taula 3. 10 Llicències d’operació per l’activitat radioelèctrica 
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CAPÍTOL 4. PLANIFICACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE 

RADIOCOMUNICACIONS MULTISERVEI 

 

4.1. Generalitats 

Una vegada descrits a nivell teòric tots els elements que cal dimensionar per implementar 

una nova infraestructura de radiocomunicacions, en el present capítol es detalla un cas 

real: un indret rural amb un accés deficient als serveis de comunicacions electròniques, 

mancança que es solucionarà mitjançant la utilització de tecnologies via ràdio.  

La posta en pràctica del projecte complet d’una nova infraestructura de radiocomunicacions 

requereix la participació de diversos agents especialistes, cadascun actuant en el seu 

àmbit professional: arquitectes per dissenyar el projecte d’obra civil, constructors per 

executar-lo, responsables de REE per estendre l’accés a la línia elèctrica, operadors de 

telecomunicacions per instal·lar les estacions pròpies, administració per certificar el 

compliment de la normativa, operadors per ocupar-se del manteniment del conjunt,...  

Tenint en compte un context tant divers, en cap cas es pretén descriure amb detall totes 

les tasques o incloure tota la documentació que requereix l’execució d’un projecte similar. 

La intenció és explicar les accions i criteris a tenir en compte a l’hora de planificar una 

solució per proveir de serveis de comunicacions electròniques a una zona rural. 

Així doncs, en el present capítol es relata tot el que s’ha de considerar en la implementació 

d’una infraestructura de radiocomunicacions, dimensionada i equipada, per subministrar 

diversos serveis de comunicacions electròniques. En forma de decàleg, l’explicació pretén 

ser ordenada, sintetitzada i explicativa, de manera que sigui extrapolable a un cas genèric. 

 

 

4.2. Pas I – Anàlisi de la deficiència de servei 

4.2.1. Anàlisi teòric: simulacions de cobertura 

En un territori com Catalunya, amb una orografia muntanyosa i una distribució 

poblacional molt disseminada, l’accés global als serveis de comunicacions 

electròniques és encara una realitat difícil d’assolir. No és complicat determinar una 
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zona amb mancances en l’accés als serveis de comunicac

bé, desplaçar-se al conjunt del territori per mesurar la disponibilitat dels serveis de 

comunicacions electròniques és una tasca difícilment abastable, de manera que 

s’utilitzen sistemes d’informació geogràfica 

anàlisi ràpidament.  

Es pot fer ús de diverses fonts d’informació 

serveis de comunicacions electròniques, ja sigui

Energía y Turismo, operadors

mapes de cobertura dels serveis de radiocomunicacions 

Catalunya ofereix en línea

terme municipal d’Estaràs (

de Gàver (176 i 51 hab.

 
 

Efectivament, realitzant un anàlisi d

teòric, es pot constatar 

als serveis de televisió i radiodifusió so

Internet en banda ampla
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en l’accés als serveis de comunicacions electròniques

se al conjunt del territori per mesurar la disponibilitat dels serveis de 

comunicacions electròniques és una tasca difícilment abastable, de manera que 

s’utilitzen sistemes d’informació geogràfica amb els quals poder r

diverses fonts d’informació públiques sobre la disponibilitat dels 

serveis de comunicacions electròniques, ja siguin des del Ministerio de Industria, 

operadors de telecomunicacions,... En aquest cas, 

mapes de cobertura dels serveis de radiocomunicacions que la Generalitat 

en línea. Així, s’identifica una zona amb dèficits de cobertura

terme municipal d’Estaràs (comarca de la Segarra), amb les poblacions d’Estaràs i 

. respectivament, segons IDESCAT 20014) afectades

 

 

 

 

 

 
176 habitants

 

 
 

Figura 4. 1  Zones objectiu amb 
cobertura deficient

itzant un anàlisi dels mapes de cobertura, a un 

 com ambdós nuclis disposen d’un accés parcial i irregular

televisió i radiodifusió sonora públiques, de telefonia mòbil 

a. 
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lectròniques. Ara 

se al conjunt del territori per mesurar la disponibilitat dels serveis de 

comunicacions electròniques és una tasca difícilment abastable, de manera que 

poder realitzar aquest 

públiques sobre la disponibilitat dels 

Ministerio de Industria, 

. En aquest cas, es fa ús dels 

que la Generalitat de 

amb dèficits de cobertura al 

cions d’Estaràs i 

afectades.  

 

Estaràs 
176 habitants 

Gàver 
51 habitants 

Zones objectiu amb 
cobertura deficient 

un nivell encara 

parcial i irregular 

telefonia mòbil i d’accés a 
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Televisió pública (TDT)  Ràdio pública (FM) 

 

 

 

Telefonia mòbil de, com a mínim, un 
operador (GSM/DCS en exterior) 

 Internet en banda ampla (WiMAX) 

Les àrees de cobertura (groc) són les zones on el servei és correcte, segons els 
estàndards de la ITU i l’ETSI detallades al Capítol 3 

(Font: Cercador de cobertura, empresaiocupacio.gentact.cat) 

Taula 4. 1  Mapes de cobertura dels diferents serveis de radiocomunicacions 

 

Pel que fa a la cobertura de la xarxa pública d’emergències i seguretat, cal destacar 

que no es disposa d’informació ja que, atesa la criticitat de la xarxa, són 

confidencials. Ara bé, per analogia als demés serveis i tenint en compte que 

habitualment s’utilitzen les mateixes infraestructures de radiocomunicacions per a la 

difusió dels diferents serveis, es pot suposar que també presentarà mancances en 

la recepció del senyal. Tanmateix, caldrà confirmar-ho amb mesures de camp. 
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4.2.2. Anàlisi pràctic: mesures de camp 

A continuació, es procedeix a confirmar la validesa dels resultats teòrics i a acotar 

les àrees amb cobertura deficient, de manera que es confirmi la conveniència 

d’implementar nous equipaments de radiocomunicacions. Per evitar un anàlisi amb 

un nombre indefinit de mesures de camp, es procedeix a concentrar- les a les 

zones de cobertura llindar on, segons les simulacions, la qualitat del senyal és 

pitjor. L’anàlisi de les zones crítiques permetrà confirmar l’existència del dèficit i 

estimar la magnitud de la zona deficient. 

D’acord a aquest criteri, s’escullen 2 punts de mesura a cadascun dels nuclis. 

     

Punts de mesura on s’han realitzat les 
mesures, ubicats a la zones llindar de 
cobertura  

Figura 4. 2  Punts on s’han realitzat les 
mesures 

 

Els resultats de les mesures (annex A) permeten confirmar un accés irregular a les 

radiocomunicacions i, avaluant l’orografia, s’estima la magnitud de la zona deficient. 

Serveis Qualitat a Estaràs Qualitat a Gàver 

Televisió pública 50% del nucli deficient 25% del nucli deficient 

Radiodifusió sonora pública Mono Mono 

Telefonia mòbil 50% deficient interior 100% deficient interior 

Internet en banda ampla 50% deficient 25% deficient 

Xarxa d’emergències 100% deficient interior 100%  deficient interior 

Taula 4. 2 Anàlisi de la disponibilitat de cada servei a les zones objectiu 

 

Davant d’aquest escenari, l’objectiu serà: 

o Resoldre les deficiències en l’accés als serveis de televisió pública (TDT) i 

Internet de banda ampla (WiMAX) 

o Millorar la qualitat del servei de radiodifusió sonora (FM) en estèreo 

o Dotar de cobertura interior dels edificis pels serveis de telefonia mòbil 

(GSM/GPRS) i la xarxa pública d’emergències i seguretat (TETRA) 
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4.3. Pas II – Ubicació de l’emplaçament 

Abans de res, cal analitzar l’existència d’infraestructures de radiocomunicacions al territori 

que puguin ser aprofitades per a la provisió dels serveis desitjats. Només en el cas que no 

existeixin o, per algun motiu, siguin inviables, es podrà justificar la construcció d’una nova 

infraestructura i obtenir les autoritzacions necessàries.  

Amb relació al cas en estudi, tenint en compte la mancança de qualsevol infraestructura 

existent, es procedeix a planificar una nova solució fent ús d’un programari de simulació 

radioelèctrica. En aquest cas, s’utilitza l’eina ICS Telecom d’ATDI (manual a l’annex B), 

seguint el procediment que es descriu en els punts següents. 

 

1) Senyalització, sobre cartografia, de les zones objectiu on proveir de cobertura. 

S’introdueixen sobre el mapa diversos punts 
que delimitin la zona on serà necessari proveir 

de serveis de radiocomunicacions.  

En aquest cas s’ubiquen 6 punts 
representatius, 3 a Estaràs i 3 a Gàver. 

 
Figura 4. 3 Delimitació amb punts de les 

zones objectiu a cobrir 
 

2) Càlcul, per mitjà del programari ICS Telecom, de les àrees del territori amb visibilitat 

directa sobre els punts assenyalats o, el que és el mateix, zones potencials on ubicar la 

infraestructura de radiocomunicacions.  

Zones amb visibilitat sobre: 6/6 punts (groc), 
5/6 punts (verd), 4/6 punts (blau clar), 3/6 

punts (blau fosc),...  

Així, des d’una estació ubicada dins de l’àrea 
senyalitzada en groc, es podrà proveir de 

cobertura radioelèctrica directa sobre el 
conjunt de 6 punts assenyalats.  

 
Figura 4. 4 Simulació de les àrees de 

visibilitat amb els punts assenyalats 
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3) Creuament de la cobertura actual del servei de TDT (informació de la Generalitat de 

Catalunya) amb l’àrea de visibilitat sobre els 6 punts generada en el punt anterior. La 

cobertura existent d’un servei de radiocomunicacions, TDT en aquest cas, s’utilitza per 

determinar els punts des d’on es disposa de connectivitat via ràdio amb una estació 

emissora existent. D’aquesta manera, les zones resultants del creuament són òptimes 

perquè, per una banda, tenen potencial per disposar de connectivitat amb la xarxa 

troncal i, d’altra banda, disposen de visibilitat directa sobre les zones on es requereix 

cobertura.  

En groc les zones geogràfiques amb visibilitat 
directa sobre els punts del mapa i amb 

disponibilitat de senyal de TDT directament des 
d’estacions emissores existents. 

 
Figura 4. 5  Zones tècnicament vàlides per a 

l’emplaçament 
 

En cas de no disposar de dades de cobertura actual d’algun servei de 

radiocomunicacions, es seleccionarien les zones geogràficament més elevades, amb 

més possibilitats de disposar de visibilitat i, en conseqüència, connectivitat via ràdio 

amb una estació emissora existent. 

 

4) Tenint en compte les àrees obtingudes, per determinar l’emplaçament òptim on ubicar 

la infraestructura, s’analitza la disponibilitat d’accés rodat. Finalment, les coordenades 

de l’emplaçament escollit són: 41º40'54.8N 001º22'38.3E (WGS 1984). 

Mitjançant un 
ortofotomapa, 

s’analitza l’accés 
rodat i s’elegeix 

emplaçament 

  

Figura 4. 6  Accés 
rodat i ubicació de 

l’emplaçament 
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Fotografia del tram final 
del camí que permet 

accedir a l’emplaçament 
mitjançant un vehicle 

rodat, fet que facilita les 
tasques de construcció i 

manteniment 

Figura 4. 7 Imatge de 
l’accés rodat a 
l’emplaçament 

 

5) La visibilitat directa, en

imprescindible per garantir

suficient ja que també es requereix 

Fent ús de l’ICS Telecom

nuclis de població d’Estaràs i Gàver, 

zona de Fresnel. Aquesta

emissions i, donat que és major

més crític per a la difusió de la ràdio FM a la banda de 100 MHz

En aquest cas, l’estudi del perfil es realitza 

considerant una alçada d’emissió

sistemes radiants i evitar obstacles

criteris de recepció de la TDT
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en algunes tecnologies de radiocomunicacions, 

imprescindible per garantir la correcta transmissió del senyal. Ara bé,

també es requereix preservar la zona de Fresnel lliure d’obstacles. 

l’ICS Telecom, s’analitza el perfil de visibilitat entre 

s de població d’Estaràs i Gàver, generant la línia de vista directa

Aquesta zona de Fresnel varia en funció de la freqüència

emissions i, donat que és major per les freqüències més baixes, presenta l’escenari 

més crític per a la difusió de la ràdio FM a la banda de 100 MHz.  

l’estudi del perfil es realitza únicament per a la tecnologia TDT

una alçada d’emissió de 10 m (cota mínima en una torre 

i evitar obstacles) i de recepció de 10 m (segons 

la TDT en l’informe TR 101 190 de l’ETSI). 
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algunes tecnologies de radiocomunicacions, és una condició 

Ara bé, no és condició 

lliure d’obstacles.  

 l’emplaçament i els 

la línia de vista directa i els anells de la 

zona de Fresnel varia en funció de la freqüència de les 

, presenta l’escenari 

a la tecnologia TDT, 

cota mínima en una torre on ubicar els 

epció de 10 m (segons estableixen els 

 



62 Decàleg per a la planificació d'infr. de radiocom. multiservei en zones rurals 
Planificació d'una infraestructura de radiocomunicacions multiservei  

 

 

 

Perfils entre emplaçament–Estaràs (superior) i emplaçament–Gàver (inferior). És 
observable com es preserven sense obstacles tant la línia de visibilitat directa com 

l’espai de la zona de Fresnel  

Figura 4. 8 Perfils de visibilitat i zona de Fresnel 

 

Malauradament no tots els obstacles del territori figuren en la cartografia, de manera 

que és necessari realitzar un anàlisi in situ, llevat que es tracti d’una situació amb 

visibilitat evident. Habitualment una comprovació de visibilitat sobre les zones a cobrir 

mitjançant uns prismàtics serà suficient. En casos crítics, la comprovació consistirà en 

elevar uns globus d’heli des de l’emplaçament, a l’altura del teòric sistema radiant, per 

comprovar que és visible des de la zona a cobrir. 

 

Figura 4. 9 Imatge de la visibilitat directa des de l’emplaçament 

 

Estaràs 
Gàver 
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Fotografies per a l’anàlisi de visibilitat in situ, des de l’emplaçament fins als nuclis 
d’Estaràs (esquerra) i Gàver (dreta). Es constata la presència d’un grup d’arbres que, 
atès que la seva altura màxima no arriba als 8 m i la seva densitat és baixa, no seran 

un impediment per la difusió dels serveis de radiocomunicacions des de la torre 

Figura 4. 10 Imatges de visibilitat des de l’emplaçament sobre Estaràs i Gàver 

 

 

4.4. Pas III – Connectivitat amb la xarxa troncal 

A les zones rurals, amb població poc nombrosa i disseminada, una infraestructura 

subministrarà servei a un nombre reduït d’habitants, qualsevol inversió implica un 

impacte i un retorn econòmic mínims. Així doncs, interessa instal·lar estacions 

repetidores, de menor cost i consum, que podran captar el senyal de l’aire i 

reemetre’l sense necessitat d’un radioenllaç punt a punt. 

Per certificar si és possible l’ús de repetidors, cal realitzar mesures radioelèctriques 

a l’emplaçament i, si el senyal dels serveis de radiocomunicacions té el nivell i la 

qualitat suficient, la seva reemissió serà possible. Per aquesta comprovació, 

s’utilitzen els llindars de recepció específics per a estacions de radiocomunicacions, 

definits en els estàndards (capítol 3): llindar MS en tecnologies unidireccionals 

(TDT, FM) i BS en tecnologies bidireccionals (GSM/DCS, WiMAX, TETRA).  

Així doncs, l’anàlisi de les mesures (annex A) permet determinar que serà possible 

instal·lar equips repetidors de tots els serveis, retransmetent directament el senyal 

captat de l’aire, amb el conseqüent estalvi en termes econòmics.  

 



64 Decàleg per a la planificació d'infr. de radiocom. multiservei en zones rurals 
Planificació d'una infraestructura de radiocomunicacions multiservei  

 

 

Serveis Qualitat a l’emplaçament 

Televisió pública Correcte 

Radiodifusió sonora pública Correcte 

Telefonia mòbil Correcte 

Internet en banda ampla Correcte 

Xarxa d’emergències Correcte 

Taula 4. 3 Situació de la disponibilitat del servei per a reemissió a l’emplaçament 

 

Si la qualitat del senyal no fos suficient per a permetre la seva reemissió, caldria 

accedir a la xarxa troncal a través d’una solució alternativa. Descartada la 

connectivitat a través de fibra òptica o cable com a solució per a zones aïllades, 

s’optaria per la connectivitat amb radioenllaç.  

 

 

4.5. Pas IV – Disseny dels sistemes radiants 

En la fase de disseny dels sistemes radiants, s’escolliran les antenes que han de 

possibilitar assolir la cobertura objectiu. En aquest sentit, s’elegirà el model comercial 

d’antena que millor s’adapti als requeriments del sistema. Més endavant, s’escolliran els 

equips transmissors corresponents i es concretaran els paràmetres d’instal·lació del 

sistema radiant (azimut, inclinació i cota). 

 

4.5.1. Sistema radiant difusor 

Les antenes del sistema radiant difusor han de permetre garantir la cobertura als 

nuclis d’Estaràs i Gàver. Des de l’emplaçament, aquests nuclis estan separats 

aproximadament 50º, per tant, l’obertura de feix dels sistemes radiants ha de ser 

igual o major. 

Les tecnologies TDT i WiMAX ofereixen serveis sense mobilitat, així que l’objectiu 

és cobrir les vivendes dels nuclis de població. Una obertura aproximada de 60º és 

adequada.  
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Pel que fa a les tecnologies FM, GSM i TETRA, atesa la mobilitat implícita 

requerida pels usuaris, és adequat que la cobertura s’estengui més enllà d’Estaràs i 

Gàver. Especialment per la criticitat de la xarxa pública de seguretat i emergències 

TETRA, interessa estendre al màxim la qualitat de la recepció en el territori, així que 

s’utilitzarà una antena omnidireccional. Amb relació a la telefonia mòbil i la ràdio 

FM, l’objectiu serà cobrir els dos nuclis de població i la carretera que els uneix, de 

manera que s’utilitzaran sistemes radiants amb una obertura de feix notablement 

superior a 50º. 

Servei Model d’antena Tipus d’antena Amplada de feix Guany 

TDT AT15-250 
(RYMSA RF) Panell 61º 13,5 dBi 

Ràdio FM AT12-512 
(RYMSA RF) 

Dipol 169º 3, 28 dBi 

GSM/GPRS 7161.41 
(SKYMASTS) Panell 120º 15 dBi 

WiMAX PRO-BS-1150-60 
(ALBENTIA) 

Panell 60º 23 dBi 

TETRA 420.06-405-Txx 
(SKYMASTS) Dipol 360º 6 dBi 

Taula 4. 4 Models d’antena difusora 

 

 

4.5.2. Sistema radiant transmissor 

El sistema radiant transmissor de cada servei apuntarà a l’estació emissora del 

senyal a captar i que els equips repetidors han de reemetre. Per tant, és adequat 

que els diagrames de radiació dels sistemes radiants siguin molt directius.  

Servei Model d’antena Tipus d’antena Amplada de feix Guany 

TDT DAT HD BOSS 790 
(TELEVES) Yagi 30º 15 dBi 

Ràdio FM Circular      
(TELEVES) 

Dipol circular 360º 3,28 dBi 

GSM/GPRS 7161.41 
(SKYMASTS) Yagi 40º 12 dBi 

WiMAX Pro-su-1150-23 
(ALBENTIA) 

Panell 23º 23 dBi 

TETRA ARL3A1011.1.Z 
(PROTEL) Logo-periòdica 60º 13 dBi 

Taula 4. 5 Models d’antena transmissora 
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Malgrat que en aquest cas no és necessari implementar un radioenllaç, igualment 

s’explica allò a tenir en compte pel seu disseny i, a títol d’exemple, s’exemplifica per 

al cas de la tecnologia TDT. 

 

1) Estació a enllaçar 

S’elegirà una estació de radiocomunicacions propera, tenint en compte que una 

distància habitual per un radioenllaç és d’aproximadament 25 km.  

Com ja s’ha esmentat prèviament, el criteri per a una correcta transmissió és 

mantenir la integritat de la línia de vista i la zona de Fresnel. En cas de presència 

d’obstacles en el trajecte o d’una distància excessiva, pot ser necessària una 

estació pont (repetidor), ja sigui passiva (reemet el senyal idèntic) o activa 

(reconstrueix el senyal i canvia la freqüència). En distàncies curtes, serà suficient 

una simple inspecció visual per realitzar aquesta comprovació, però en grans 

distàncies es requerirà un càlcul amb una eina informàtica de simulació. 

Tornant al cas en estudi, especialment per a la TDT, es planifica un radioenllaç amb 

l’estació emissora més propera amb visibilitat. Es tracta de l’estació de la 

infraestructura de Cervera-Eix, a les coordenades 41º40'57.1N 001º17'42.8E (WGS 

1984), ubicada a una distància de 6,9 km de l’emplaçament. 

 

Trajecte del radioenllaç des de l’estació TDT de Cervera-Eix fins a l’emplaçament 

Figura 4. 11  Situació de l’estació on realitzar un radioenllaç TDT 

 

2) Banda de freqüències 

Normalment s’utilitzen les bandes freqüencials de microones, ja que a altes 

freqüències els diagrames de radiació són molt direccionals, una característica ideal 

en comunicacions punt a punt. La recomanació ITU-R F.746 apunta a utilitzar 
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freqüències entre 1,5 i 55 GHz. 

A nivell pràctic, l’operador Cellnet empra diferents freqüències en funció de la 

distància del radioenllaç, que s’evitarà que sigui major de 20 km. Atesa l’elevada 

atenuació en altes freqüències, a major distància s’utilitzen freqüències menors. 

Distància  
[km] 

Freqüència del radioenllaç 
[GHz] 

0 – 3 38 

3 – 9 23 

10 – 14 18 

15 – 20 15 

Taula 4. 6 Freqüències segons distància utilitzades per l’operador Cellnet 

 

Així doncs, per a una distància de 6,9 km, serà adequat utilitzar una freqüència de 

la banda de 23 GHz. Una vegada coneguda la freqüència del radioenllaç, es 

comprova la conservació de la línia de visibilitat i la zona de Fresnel amb el 

programari ICS Telecom. Suposant els sistemes radiants instal·lats a 10 m 

d’alçada, s’obté l’azimut (270,74º) i la inclinació (-0,56º) per a l’antena en estudi.  

 

Perfil de visibilitat i zona de Fresnel entre l’emplaçament i l’estació de Cervera-Eix a 
una freqüència de 23 GHz, suposant una alçada pels radioenllaços de 10 m. Es 

constata com ambdues es preserven sense obstacles 

Figura 4. 12 Perfil de visibilitat i zona de Fresnel per al trajecte del radioenllaç 
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Per a la planificació concreta de la freqüència, en tot cas s’ha d’evitar causar 

interferències sobre altres sistemes o radioenllaços existents. És possible utilitzar 

una banda lliure o, per requeriments del servei o voluntàriament, adquirir una 

llicència freqüencial. L’adquisició d’una freqüència implica un cost econòmic, però a 

canvi permet controlar les freqüències interferents. 

Per sol·licitar la llicència cal preparar un informe tècnic per al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, amb informació detallada: coordenades dels transmissors, 

diagrames de radiació de les antenes, polarització, potència d’emissió, freqüència 

central dels equips transmissors, sensibilitat dels equips receptors, amplada de 

banda dels senyals a enviar,... 

 

3) Equip 

S’utilitzarà un radioenllaç digital (estan reemplaçant als analògics), que mitjançant 

transport sobre IP, ofereix flexibilitat en la transmissió de diversos senyals amb 

independència de la tecnologia. Aquest equip, ha de permetre la capacitat de 

transport suficient. 

La transmissió d’un múltiplex de TDT requereix una capacitat de 20 Mbps, així que 

2 múltiplex impliquen una necessitat mínima de 40 Mbps. Per tant, s’escull l’equip 

ODU Alcatel-Lucent 9500 (especificacions a l’annex C) amb una capacitat entre 37 i 

306 Mbps a 26 GHz, que implica un marge sobrant significatiu que ha de permetre 

incorporar el transport d’altres senyals. 

 

En aquest cas s’utilitza una ODU (Outdoor Unit) pel processat del senyal en RF i 
una IDU (Indoor Unit) pel processat, multiplexat i demultiplexat del senyal elèctric. 

L’ODU pot anar muntat directament sobre l’antena o connectat amb una guia 
d’ones curta 

Figura 4. 13 Esquema de la comunicació via radioenllaç 
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4) Antena 

L’antena ha de permetre que la potència de transmissió del radioenllaç sigui 

suficient per a possibilitat la transmissió. Per a realitzar el càlcul de potència de 

transmissió, es considera que el camp elèctric es comporta com una ona plana en 

regions llunyanes de la font de transmissió, així que és possible utilitzar equacions 

estimatives. Seguint la recomanació de la ITU-R BS.1698, es calculen les pèrdues 

de transmissió fent ús de les equacions de transmissió de Friis.  

��� = �� ∙ ��� [ 1 ] 

��� : �
�è��� ������ �����é� �� ������ �� � 
��: ������� �� �
�è��� � �������ó ��� �� � ! ��/ # � 
���: �����$í��� �&��'���� �� ������������
�� � #� 

 

��� = (#
4* +�: �����$í��� �&��'���� �� ������������
�� � #� [ 2 ] 

�� = �, ∙ +-4*�#  [ 3 ] 

�,: �
�è��� ��� �������� � �� $
� �� �������ó sense  �è����� ���  
+-: +��1 ��� ����� � ������ � � ����ó �������� �� ������
� ��
��ò��� 

�: ����à��� ��� �� �� $
� �� �������ó � � 
Aplicant [2] i [3] a sobre de [1] s’obté: 

��� = �, ∙ +-4*�# ∙ (#
4* +�       [ 4 ] 

Tenint en compte la relació amb la potència en recepció abans de l’antena: 

��� = +� ∙ �� [ 5 ] 

+�: +��1 ��� ����� � ������ � �������ó �������� �� ������
� ��
��ò��� 

��: �
�è��� � �������ó ���� �� ��������� 
Amb [4] i [5] s’obté la relació entre la potència del radioenllaç, la sensibilitat en 

recepció, la freqüència i la distància: 

�� = �, ∙ +-
44*� (5 6# = �, ∙ +-789  
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789 = 10 log ?4*�
( @#   ;   789��B� = 32,4 + 20 log $ + 20 log � [ 6 ] 

789: �è���� �à���� �� ���� ����ó � ������������� ��B� 
�: ����à��� �G � 
( = �

$ : 7
H���� ��
�� � 
$: I��&üè��� �KLM� 

Que traduït en decibels és: 

����B � = �,��B � + +-��B� − 789��B� = �OP!��B � − 789��B� [ 7 ] 

�OP!: �
�è��� O�
��ò���� P������ !&��'���� ��� 
S’estableix la condició que la potència transmesa, després de l’atenuació del medi, 

ha de ser major que la sensibilitat en recepció.  

����B � ≤ �,��B� + +-��B� − 789; 
Aplicant [5]: 

�′���B � − +���B� ≤ �,��B� + +-��B� − 789��B�; 
Es suposa que les antenes en emissió i recepció iguals (+- = +�): 

+-��B� ≥ �����B � − �,��B � + 789��B�
2  

Tenint en compte l’esquema de transmissió del radioenllaç punt-a-punt, tant la 

sensibilitat en recepció (PR) com la potència de transmissió (PT) són paràmetres 

tècnics corresponents al mòdul ODU. D’acord amb les especificacions del fabricant 

de l’equip del radioenllaç escollit, Alcatel-Lucent 9500 (annex C), a una freqüència 

de transmissió de 23 GHz i una modulació 32QAM, la capacitat és de 37Kbps, amb 

una sensibilitat en recepció de -78,5 dBm i una potència de transmissió de 17dBm.  

+-��B� ≥ −78,5 �B − 17 �B + (32,4 + 20 log(23 · 10YZ + 20 log(6,9ZZ
2 = 20,45 �B 

Així s’escull una antena amb el guany suficient: el model HPLPD1-23 de 

Radiowaves (especificacions a l’annex C), amb un guany de 34,5 dBi. Això 

permetrà disposar d’un marge de seguretat de 14,05 dB per mantenir la qualitat de 
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la comunicació. Atès que no s’han tingut en compte pèrdues en transmissió ni en 

recepció, aquest marge permetrà garantir la qualitat del senyal. A més a més, donat 

que la longitud del cablejat és curta i no hi ha connexions intermèdies, les pèrdues 

en transmissió i recepció habitualment seran de pocs dBs (1 - 5 dB). 

 

4.6. Pas V – Elecció dels equips 

Ja s’ha certificat com la qualitat del senyal rebut a l’emplaçament és adequada per a la 

instal·lació d’estacions repetidores, fet que permetrà subministrar un servei de qualitat amb 

un baix cost econòmic i un consum elèctric mínim. 

De manera anàloga al procediment de càlcul per al radioenllaç, per determinar la potència 

dels diferents equips també es considera que el camp elèctric es comporta com una ona 

plana en la regió de camp llunyà a la font de transmissió, així que es pot utilitzar equacions 

estimatives. Donat que són càlculs orientatius, no es tenen en compte les afectacions de 

l’atenuació i l’increment d’intensitat de camp originats per la reflexió i la difracció. 

El càlcul de la potència de transmissió dels equips es realitza a partir dels valors de 

recepció estàndard (capítol 3), expressats en intensitat de camp (TDT i ràdio FM) o bé en 

sensibilitat de potència (telefonia mòbil, WiMAX i TETRA).  

Aquests càlculs depenen de la freqüència i de la distància. Cada servei treballa a una 

freqüència determinada i, en quant a la distància, s’utilitza la que hi ha entre l’emplaçament 

i Gàver, que es tracta del major més gran i més restrictiu (d’acord amb els perfils de 

visibilitat de la figura 4.12, l’emplaçament dista 1.328 m de Gàver i 997 m d’Estaràs). 

 

4.6.1. Càlcul de PIRE a partir de S R 

Per a les tecnologies TDT i FM, l’estàndard mesura el nivell de recepció en 

intensitat de camp. Es considera la densitat de potència d’un camp electromagnètic: 

� = !#
]^  [ 8 ] 

!: O������� ��� �� � ��è����� �_/ � 
]^: O ���à��� ��������í����� � �′���� �Ω� 
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En condicions de recepció, es combina [3] amb [8] i s’obté: 

+- ∙ �,4*�# = !�#
]^    

Sigui Zo = 120π [Ω] a l’espai lliure: 

�OP! = +- ∙ �, = (!� ∙ �Z#
30  [ 9 ] 

 

Per tant, es calcula la PIRE a partir de la intensitat de camp mínima en recepció: 

Servei 
ER PIRE 

V/m dBµ V/m W dBm 

TDT 794,3·10-6 58 37,09·10-3 15,7 

Ràdio FM 251,2·10-6 48 3,71·10-3 5,7 

Taula 4. 7 Càlcul de PIRE a partir de ER 

 

 

4.6.2. Càlcul de PIRE a partir de P R 

Per a les tecnologies de telefonia mòbil, WiMAX i TETRA, l’estàndard de recepció 

es mesura en sensibilitat de potència.  

Partint de [6] i [7], les equacions utilitzades per al càlcul de la potència de 

transmissió d’un radioenllaç, s’obté: 

�OP!��B � = ����B � + 789��B� 
Així que es calcula la PIRE a partir de la sensibilitat mínima en recepció: 

Servei f [MHz] 
PR Lbf PIRE 

W dBm - dB W dBm 

GSM 900 5,01·10-12 -83 2,51·10-9 94,0 12,6·10-3 11,0 

WiMAX 5725 1,8·10-12 -88 1,01·10-11 110,1 161·10-3 22,1 

TETRA 390 19,95·10-12 -77 4,71·108 86,7 9,39·10-3 9,7 

Taula 4. 8 Càlcul de PIRE a partir de PR 
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4.6.3. Càlcul de P T  

Una vegada obtinguts el valor de la PIRE per a cada servei, es calcula la potència 

necessària en transmissió. En aquest cas es consideren les condicions particulars 

del guany de l’antena (Gi) i les pèrdues en transmissió (LT).El guany de cada 

l’antena depèn de les especificacions tècniques (annex C). En canvi, el valor de les 

pèrdues en la transmissió (LT) es calcula a partir de les pèrdues originades pel 

cable (Lc ~ 0,1–1 dB/m), pel protector contra descàrrega elèctrica (Lde ~1 dB) i pels 

connectors (Lcon ~ 0,25 – 0,5 dB/connector). O sigui: 

7, = K7 · 7a + 7b� + cd · 7aef [ 10 ] 

K7: K����� ������ �� ����� 

cd: cú ��
 �� �
���
�� 

Pel cas en estudi, es considera un cas molt crític, amb 23 m de cable (20 m de torre 

+ traçat fins a la caseta) amb pèrdues d’1 dB/m  i fins a 4 connectors. 

7, = 23 · 1 �B/ + 1 �B + 4 · 0,5 �B = 26 �B 

A la pràctica, aquest valor serà de 1 a 5 dB, però aquest sobredimensionament 

permetrà assegurar el funcionament del sistema en un cas extrem. Així, es calcula 

la potència de transmissió dels equips a partir del valor de PIRE. 

�OP! = +- ∙ �,7,  [ 11 ] 

�, = 7, · �OP!
+-    ;    �,(�B Z = �OP! (�B Z + 7,(�BZ − +-(�BZ 

Servei 
PIRE LT Gi PT 

W dBm dB dB i W dBm 

TDT 37,09·10-3 15,7 26 13,5 0,66 28,2 

Ràdio FM 3,71·10-3 5,7 26 3,28 0,70 28,42 

GSM 12,6·10-3 11,0 26 15 0,16 22 

WiMAX 161·10-3 22,1 26 23 0,32 25,1 

TETRA 9,39·10-3 9,7 26 6 0,93 29,7 

Taula 4. 9 Càlcul de PT a partir de PIRE i condicions de transmissió 
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Finalment, s’escullen els equips amb les especificacions (annex C) que garanteixen 

la una potència de transmissió i la capacitat adequades per a la provisió del servei. 

Servei Equip Capacitat Unit. 
PT 

W dBm 

TDT CGU-1/HG Sèrie Compact 
(MIER) 1 múltiplex 2 1 30,0 

Ràdio FM 
Rx MR PLATINUM +       

Tx EM 20/30                
(OMB BROADCAST) 

3 emissores 1 1 30,00 

GSM Outdoor Reflex 
(TELTRONIC) 

1 canal                    
(7 converses sim.) 3 6,31 38,0 

WiMAX RTP-58              
(ALBENTIA) 

37,7 Mbps            
(256 subportadores) 1 0,398 26,0 

TETRA Tb3HP 380           
(AIRBUS) 

1 portadora             
(4 converses sim.) 1 15 41,8 

Taula 4. 10 Model, capacitat i potència de transmissió dels equips a instal·lar 

 
 

4.7. Pas VI – Instal·lació 

L’objectiu no és oferir un manual detallat de muntatge, sinó que es tracta d’aportar una idea 

dels elements i les condicions a tenir en compte en la fase d’instal·lació de les estacions de 

radiocomunicacions.  

 

4.7.1. Equips 

La instal·lació dels equips es realitzarà prioritàriament sobre rack quan el seu 

disseny ho permeti. En altres casos, els equips poden formar per si mateixos un 

bastidor o bé tractar-se d’equips intempèrie (outdoor), que es fixen directament a 

terra o sobre la paret. 

En aquest cas, els equips de TDT i radiodifusió FM s’allotjaran en rack. En canvi, 

els equips GSM, WiMAX i TETRA estan preparats per una instal·lació intempèrie 

directament a sobre un mur, tot i que s’instal·laran a l’interior de la caseta on 

gaudiran la protecció i climatització adequades per preservar la seva integritat.  

Una vegada instal·lats els equips transmissors, es procedirà a fixar el cablejat 

distribuïdor de les transmissions i muntar els sistemes radiants a la torre.   
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4.7.2. Sistemes radiants 

La instal·lació es realitza en dues fases: primer la subjecció dels suports i, 

posteriorment, el muntatge de les antenes sobre ells.  

Per a la subjecció dels suports, cal determinar a quina vessant i a quina altura de la 

torre s’han d’ubicar. La vessant de la torre ha de correspondre amb l’azimut 

necessari del sistema radiant, de manera que la torre no sigui un obstacle per a les 

emissions en la direcció de màxima propagació. Posteriorment, el suport per 

l’antena permet establir l’azimut i la inclinació amb precisió perquè normalment 

disposa d’un mecanisme de subjecció graduat. 

A títol informatiu, hi ha dues formes d’inclinació de feix de radiació d’un sistema 

radiant: mecànica i elèctrica. L’elèctrica s’obté variant la fase relativa amb la qual 

s’alimenta cada antena individual, mitjançant la modificació de la longitud dels 

fuetons. Ara bé, implica una reducció de guany i varia amb la freqüència d’emissió, 

o sigui que diferents serveis emesos pel mateix sistema radiant tindran diferent 

inclinació elèctrica. Per simplicitat, normalment s’utilitza la inclinació mecànica. 

 

− Sistema radiant difusor 

Per calcular l’azimut, s’escull el punt mig de l’angle d’obertura entre ambdues 

poblacions. L’azimut és, doncs, 34º. 

L’azimut dels sistemes radiants és de 
56º respecte el nord, el punt mig de 

l’obertura angular per abastar els nuclis 
d’Estaràs i Gàver des de l’emplaçament 

 

 

Figura 4. 14 Mapa d’azimut 
 

Per calcular la inclinació (o tilt) de manera que l’apuntament es concentri sobre els 

nuclis de població a cobrir, a partir dels perfils obtinguts en la figura 4.8, des d’una 

cota mínima pels sistemes radiants (10 m) s’obtenen els angles d’apuntament al 
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nucli d’Estaràs (-3,4º) i Gàver (-2,6º), Així doncs, com a compromís, 

s’implementaran els sistemes radiants amb una inclinació intermèdia de -3º. En cas 

de generació d’interferències fora de la zona de cobertura, posteriorment pot ser 

necessari incrementar lleugerament la inclinació, sempre procurant mantenir un 

compromís entre la cobertura desitjada i dispersió excessiva de les ones. 

Per tant, els azimuts i inclinacions dels sistemes radiants seran: 

Servei Azimut Tilt Comentari 

TDT 34º -3º Antena sectorial de 61º, s’ubicarà a la vessant nord-est de la torre 

Ràdio FM 34º -3º Antena de 169º, l’azimut no és excessivament rellevant però 
evitarà que la torre sigui un obstacle en la difusió del senya 

GSM/GPRS 34º -3º Antena sectorial de 120º, s’ubicarà a la vessant nord-est de la 
torre 

WiMAX 34º -3º Antena sectorial de 60º, s’ubicarà a la vessant nord-est de la torre 

TETRA 34º -3º Antena omnidireccional, l’azimut no és rellevant però evitarà que 
la torre sigui un obstacle en la difusió del senyal  

Taula 4. 11 Apuntament dels sistemes radiants difusors 

 

A continuació, s’ajusta la polarització dels sistemes radiants d’acord amb l’aplicació 

de diversos criteris. 

Servei Polarització Comentari 

TDT H 
El Plan técnoco nacional de la TDT apunta que les emissions seran 
en polarització horitzontal, llevat casos excepcionals per motius 
tècnics 

Ràdio FM V 
El Plan técnico nacional de la radiodifusió sonora indica que les 
emissions seran verticals, horitzontals o mixtes. En aquest cas serà 
vertical, habitual en antenes omnidireccionals 

GSM/GPRS Dual 

Els Plans técnicos de desplegament de la telefonia mòbil assignen les 
bandes freqüencials i la possibilitat d’utilitzar polaritzacions vertical, 
horitzontal o circular. La polarització dual és habitual en les antenes 
per reduir les pèrdues del canal 

WiMAX Dual En freqüències per sobre de 3 GHz és habitual la polarització dual ja 
que, a causa de les multituds reflexions, la polarització es perd 

TETRA V És habitual la polarització vertical, habitual en antenes 
omnidireccionals 

Taula 4. 12 Polarització dels sistemes radiants difusors 

 

Per al càlcul de cota a la qual subjectar els suports, s’ha de garantir la difusió 

evitant els obstacles, de manera que els sistemes radiants difusors es subjectaran a 
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la part alta de la torre. Addicionalment, una cota elevada és útil per tal de permetre 

picar lleument l’angle vertical d’apuntament del sistema radiant, ja que un angle de 

radiació excessivament horitzontal propagaria en excés la cobertura. 

Pel que fa a la distància òptima de separació entre antenes, interessa que sigui la 

màxima possible per tal d’evitar la interferència entre equips que treballin a 

freqüències similars. Tot i que en el cas d’estudi totes les freqüències són invisibles 

entre si, tampoc és bona idea aproximar les antenes perquè es pot generar soroll 

entre els espectres i generar problemes. A més a més, una instal·lació amb antenes 

massa pròximes crea complicacions en les tasques de manteniment. En aquest 

sentit, no hi ha una fórmula, distància o equació que calculi la separació exacta que 

s’ha de conservar entre antenes, però a la pràctica es considera que ha de ser de 

1’5 a 3 metres aproximadament. Per aquest motiu, com més serveis es desitgi 

allotjar a la infraestructura, més alçada de torre es requerirà. 

La cota més alta està reservada al parallamps, que preservarà la integritat de la 

torre i només es podrà obviar en indrets amb un clima sense tempestes,  

Per sota, en un màstil per evitar 

perdre gens d’alçada de torre, es fixa 

l’antena de TDT (~600 MHz). La 

posició prioritària d’aquest servei es 

deu a la naturalesa isofreqüencial de 

la xarxa, que pot requerir incrementar 

el grau d’inclinació de l’apuntament 

vertical per acotar la propagació de 

les ones radioelèctriques i evitar que 

es rebin senyals interferents fora de la 

zona objectiu de cobertura. 

En un nivell inferior s’ubica l’antena 

TETRA (~400 MHz) que, pel fet de 

tractar-se d’un servei públic 

d’emergències i seguretat, requereix 

una cobertura territorial màxima. 

A una cota inferior, el servei de telefonia mòbil (~1.800 MHz) amb les antenes dels 

tres operadors separades de manera corresponent.  

 

Figura 4. 15 Localització dels sistemes 
radiants difusors en la torre 
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Tot seguit, l’antena WiMAX (~5.600 MHz) i, finalment, l’antena del servei de ràdio 

FM (~100 MHz) que, per tractar-se del servei en la freqüència més baixa, té una 

major propagació i, per tant, l’afectació per una cota de torra baixa és menor.  

 

− Sistema radiant transmissor 

Igualment que en el sistema radiant difusor, es calcula l’azimut i la inclinació. 

L’azimut coincidirà amb la direcció del l’estació d’on captar el senyal a repetir. 

L’azimut dels sistemes radiants transmissors 
és de 268º (TDT), 351º (FM), 180º 

(GSM/DCS), 302º (WiMAX) i 48º (TETRA)  
respecte el nord  

 

 

Figura 4. 16 Mapa d’azimut dels sistemes 
radiants transmissors 

 

Per tant: 

Servei Azimut Comentari 

TDT 268º Es repeteix el senyal emès des de l’estació d’Alpicat 

Ràdio FM 351º Es repeteix el senyal emès des de l’estació de Pic de l’Orri 

GSM/GPRS 180º Els millors nivells de recepció, per a tots els operadors, provenen de 
la l’apuntament cap el sud sense concretar l’estació emissora 

WiMAX 302º La transmissió es realitza amb l’estació d’Oluges 

TETRA 48º La transmissió es realitza amb l’estació de Pinós 

Taula 4. 13 Azimut dels sistemes radiants transmissors 
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La polarització del sistema radiant receptor serà la mateixa que la polarització en 

emissió, de no ser així hi hauria pèrdues addicionals. Així, a partir de les condicions 

de l’estació emissora, la polarització serà: 

Servei Polarització Comentari 

TDT H Emissió des de l’estació d’Alpicat en horitzontal 

Ràdio FM H 
La polarització del  des de l’estació de pic de l’Orri és dual, però la 
recepció es realitza en polarització horitzontal perquè presenta menys 
pèrdues de propagació 

GSM/GPRS H 
En cas que les estacions emissores siguin en polarització dual, 
s’utilitzarà recepció horitzontal perquè presenta menys pèrdues de 
propagació 

WiMAX Dual 
Les emissions en emissió de l’estació d’Oluges són en polarització 
dual, tot i que en altes freqüències la polarització es perd durant en la 
propagació 

TETRA V Les emissions de l’estació de Pinós són en vertical 

Taula 4. 14 Polarització dels sistemes radiants transmissors 

 

En quant a la cota d’instal·lació dels sistemes radiants a la torre, igualment 

interessa maximitzar la distància entre antenes per evitar soroll entre espectres. A 

la pràctica, com s’ha esmentat, seran suficients entre uns 1’5 i 3 metres.  

Ara bé, es requereix un tractament especial quan un reemissor opera en mode 

isofreqüència, com és el cas de l’estació repetidora de TDT, altrament anomenada 

Gap Filler, la qual retransmet les mateixes freqüències que rep. Quan el repetidor 

és regeneratiu (desmodula, regenera i modula la trama) el senyal acoblat té un 

retard superior al temps de guarda, de manera que crearà una interferència 

destructiva i el  desmodulador serà incapaç de recuperar la trama de transport. Per 

tant, en aquest tipus de configuració, és imprescindible minimitzar l’acoblament, o 

sigui,  evitar que el senyal emès pel sistema radiant difusor sigui captat pel sistema 

radiant transmissor. 

Esquema bàsic del 
funcionament d’un repetidor 

isofreqüència on el 
repetidor amb regeneració 

del senyal i guany G 

 

Figura 4. 17 Esquema 
d’acoblament entre antena 

emissora i receptora 
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Per minimitzar l’acoblament entre antenes, cal incrementar l’aïllament, o 

desacoblament. 

O��B� = �,��B � − �′� h�ij-k�flibi��B � [ 12 ] 

O: Aïllament o desacoblament (Isolation Z�dB� 
�,: �
�è��� �� ��1�� ���� è� ��B � 
�� h�ij-k�flibi: �
�è��� �� ��1�� ����� ��� ����� �����ó �� �,��B � 

 

L’aïllament és controlable mitjançant: 

o Tipus d’antenes: l’ús d’antenes en transmissió i recepció d’elevada directivitat o 

de polaritzacions diferents incrementa l’aïllament 

o Situació relativa de les antenes: l’efecte de separar les antenes és molt 

important, especialment en els primers 3 o 4 metres 

o Polarització: utilitzar diferents polaritzacions entre emissions i recepcions 

incrementa l’aïllament 

o Obstacles: ubicació d’aïllaments físics entre l’antena emissora i receptora 

 

El guany del repetidor isofreqüència es defineix per: 

+��B� = �,��B � − �′���B � [ 13 ] 
 

Per tal que una estació repetidora pugui funcionar adequadament, s’ha de complir 

que el guany sigui major que l’aïllament, tal que: 

K+��B� = +��B� − O��B� < 0 �B [ 14 ] 

K+: K��H� �� H��1 [dB] 

Amb MG = 0 dB el repetidor estarà a punt d’oscil·lar. Si MG > 0 dB, començarà a 

oscil·lar, generant variacions en l’amplitud, fase i distorsions en el senyal.  
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A l’esquerra, espectre de sortida d’un Gap-Filler amb MG = 0 i començant a 
oscil·lar. A la dreta, sortida d’un Gap-Filler amb MG < 0 dB 

(font: Mier Comunicaciones) 

Figura 4. 18 Espectres de sortida d’un Gap-Filler per MG = 0 dB i MG > 0 dB 

 

A efectes de càlcul, segons estableix Ramírez Luz R. (p. 164), la viabilitat d’una 

estació repetidora es pot determinar genèricament per la condició: 

K+ ��B� ≤ -10 dB 

El guany podrà ser major en cas d’utilitzar un repetidor amb cancel·lador d’ecos, 

que és un element que redueix les contribucions provinents dels diferents ecos del 

senyal originats per la realimentació. 

K+��B� ≤  +10 �B 

Tenint en compte que el Gap Filler escollit disposa de cancel·lador d’eco, en 

endavant s’utilitzarà aquesta condició. Així doncs, aplicant [13] en [14], i imposant la 

condició de viabilitat d’un repetidor amb cancel·lador d’ecos, s’obté: 

�,��B � − �′���B � − O��B� ≤  +10 �B  
O��B� ≥ �,��B � − �����B � − 10�B [ 15 ] 

 

En aquest cas, per a la TDT es disposa del nivell d’intensitat de camp [dBµV/m] 

mesurat a l’emplaçament, però cal calcular la conversió en potència de recepció 

[dB]. Per fer-ho, es pren [1] i s’hi substitueixen [2] i [8]: 

��� = !�#
]^   (#

4* +�     
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Tenint en compte [5], es calcula: 

�� = !�#
]^   (#

4*    ;    ����B� = 20 log(!�Z −  20 log($Z + 10 log y �#
4*]^z  ; 

����B� = !���B{_/ � − 20 log($�KLM�Z − 107,2 �B [ 16 ] 

Així, tenint en compte una intensitat de camp (ER) mesurada a l’emplaçament         

(64,1 dBµV/m) a la menor freqüència possible de la TDT (470 MHz), i més restrictiva, 

la conversió [dBm] de la potència mesurada a l’emplaçament és: 

����B� = 64,1�B{_/ − 20 log(470Z − 107,2�B = −96,54 �B ≡ −66,54 �B  

 

Per al càlcul de PT i P’R, la sortida i a l’entrada del transmissor respectivament, 

s’utilitza un valor d’atenuació en transmissió i recepció de 5 dB, considerant un cas 

desfavorable dins de les magnituds habituals (1 – 5 dB): 

7, = 7� = 5 �B 

Llavors, el càlcul de PT i P’R és: 

��,��B � = �OP! = +-��B� + �,��B � − 7, [ 17 ] 

�,��B � =  ��,��B � − +-��B� + 7, = 15,7�B − 13,5�B + 5�B = 7,2 �B  

�′���B � = +���B� + ����B � − 7� [ 18 ] 

�′���B � = 15 �B − 66,54�B − 5 �B = −56,54 �B  

 

Finalment, amb aquests resultats, a partir de [15] es calcula l’aïllament necessari: 

O��B� ≥ 7,2 �B − (−56,54 �B Z − 10 �B = 53,74 �B 

Així doncs, cal aconseguir que l’aïllament entre sistemes radiants sigui, com a 

mínim, de 53’74 dB.  

El càlcul analític de la distància requerida per assolir aquest aïllament depèn d’una 

multitud de factors i no és possible fer-lo de manera precisa. S’utilitzaran els criteris 

que apunta el document Rep. ITU-R M.2244 (annex D), on es descriu el 
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procediment de càlcul de l’aïllament d’una antena de panell per a distàncies majors 

de 10λ.  

Així, a partir de l’equació de Friis: 

���, = +,+� ? (
4*�@#

 [ 19 ] 

 

Que tenint en compte que O = }~
}�  , llavors: 

  O��B� = 22�B + 20 log ?�
(@ − (+,��B� + +���B�Z [ 20 ] 

�: ����à��� ���� ����� 

+,: +��1 �� ���� ����ó  
+�: +��1 �� �������ó  

Com s’apunta a ITU-R M.2244, s’utilitza un valor de GT = GR = -4,4 dBi per als 

guanys corresponents als lòbuls laterals en transmissió i en recepció, a causa de la 

separació vertical de les antenes. 

A partir de [20], es calcula la distància entre antenes per obtenir un aïllament de 

49’34 dB: 

 � =  ( ·  10�����(�~�����������Z
�� = 0,64 ·  10��,������(��,���,�

�� = 8,97   

 

En conclusió, cal distanciar l’antena difusora de la transmissora, com a mínim, 8,97 

m en vertical. En el cas que aquest aïllament no fos assolible mitjançant la 

separació vertical d’antenes, addicionalment es podria incrementar l’aïllament 

modificant els azimuts (~ +10 dB), polaritzacions (~ +20 dB) i incorporant obstacles 

separadors (~ +3 dB) (detalls a l’annex D). 

També és constatable que per a un Gap filler sense cancel·lador d’eco, l’aïllament 

hauria de ser de 73,74 dB, que implica una distància entre antena difusora i 

transmissora de 89,8 m. És constatable la complexitat d’utilitzar repetidors 

isofreqüència sense cancel·lador d’eco. 
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Per tal d’ubicar les antenes a la 

torre, inicialment es determina que 

el sistema radiant transmissor de 

FM es fixarà a la cota més inferior. 

Tractant-se de la freqüència més 

baixa i amb millor resistència a les 

pèrdues de propagació, es preveu 

que disposarà d’un nivell de 

recepció suficient. 

A un nivell superior, separat 1’5 m, 

s’ubicarà el sistema radiant de 

TDT. Això representa 16’5 m de 

distància respecte el sistema 

radiant difusor, que és més del 

valor mínim calculat     (8`97 m) 

per complir la condició de 

funcionament d’un Gap filler amb 

cancel·lador d’eco. 

A la cota més alta, atès que la transmissió es realitza a les freqüències més 

elevades (5’5 GHz), s’instal·larà el sistema radiant del servei TETRA.  

Just per sota s’ubicaran els sistemes radiants transmissors del servei de telefonia 

mòbil dels tres operadors, atès que la transmissió també es realitza a freqüències 

altes. 

Finalment, entre la telefonia mòbil i la TDT, s’ubica el sistema radiant transmissor 

del servei TETRA. 

 

 

4.8. Pas VII – Simulacions de cobertura 

Una vegada dimensionades totes les estacions de radiocomunicacions, cal certificar que es 

dóna solució a les deficiències de cobertura a través de la realització de simulacions 

radioelèctriques. Fent  ús del programari ICS Telecom d’ATDI, es procedeix a modelar les 

 

Figura 4. 19 Localització dels sistemes radiants 
transmissors de la torre 
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estacions dissenyades per a cadascun dels serveis de comunicacions electròniques i, 

posteriorment, a emular la  cobertura radioelèctrica corresponent.  

Així doncs, inicialment, cal crear i implementar degudament les estacions de 

radiocomunicacions sobre l’ICS Telecom. Es defineix la tecnologia i, per defecte, el 

programa configura bona part dels paràmetres relacionats amb la modulació del senyal. 

Manualment, s’han d’introduir els paràmetres de disseny de l’estació dissenyats: potència 

de transmissió (PT), freqüència (ƒ), guany de l’antena (Gi), pèrdues en transmissió (LT). Per 

considerar un cas crític, es consideren unes pèrdues de 5 dB, un valor desfavorable dins 

de les magnituds habituals (1 – 5 dB): 

Pel que fa al sistema radiant, s’introdueixen la cota, l’azimut i la inclinació, d’acord amb els 

càlculs realitzats prèviament. 

  

Finestres per a la introducció dels paràmetres de transmissió del servei de TDT: potència 
de transmissió, guany de l’antena, pèrdues, freqüència de transmissió, cota, amplada de 

banda (esquerra), sistema radiant i polarització (dreta)  

Figura 4. 20 Configuració de l’estació emissora per a la TDT 

 

Amb relació al diagrama de radiació, l’aspecte més important és definir el sistema radiant. 

L’ICS Telecom ofereix diversos models genèrics però, amb la voluntat que els sistemes 

radiants coincideixin amb es antenes comercials emprades, s’han dissenyat manualment a 

partir de les especificacions tècniques del fabricant. 

Aquest mètode és útil per modelar sistemes radiants simples, com són les antenes 

singulars en estudi. Ara bé, quan es tracta de modelar sistemes radiants molt específics o 

formats per arrays d’antenes amb distribucions complexes, l’opció més rigorosa és utilitzar 
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un programari específic (p.ex. SR4 d’Aldena). Els sistemes radiants generats posteriorment 

poden ser utilitzats sobre el programari de simulació.  

 

 
 

Eina per al disseny del sistema radiant, punt a punt (esquerra) i diagrama de radiació 
generat (dreta) per a implementar el panell de TDT utilitzat 

Figura 4. 21 Disseny manual del diagrama de radiació per a la TDT 

 

Abans de procedir a fer les simulacions, cal definir el model de propagació de les ones 

electromagnètiques. L’elecció del model de propagació es fa amb l’objectiu que els 

resultats obtinguts pel programa siguin el més propers a la realitat possibles. Es diferencia 

entre dos tipus de models: deterministes i empírics.  

Els models deterministes són algorismes matemàtics que modelen les emissions i, a partir 

d’un model digital del terreny, calculen els nivells de camp. Els models empírics, en canvi, 

són estimacions de pèrdues de propagació i intensitat de camp obtingudes a partir de 

campanyes de mesures i, a la pràctica, mostren molt poca exactitud en entorns urbans o 

amb orografia muntanyosa. 

Per a TDT, ràdio FM i WiMAX, s’utilitza el model de propagació ITU R.525/526, amb l’ITU-

R 526 Deygout per a la geometria de difracció. Aquest model es basa en el càlcul de les 

pèrdues per difracció, considerant els obstacles existents entre emissor i receptor. És molt 

adequat si es disposa d’un model digital del terreny, però no és recomanable per a entorn 

urbans i el seu temps de càlcul és elevat. És el mètode utilitzat per l’operador Cellnet i el 

CTTI, responsables del desplegament de la xarxa de la CCMA i d’Iberbanda a Catalunya, 

ja que a la pràctica s’ha demostrat el model més precís.  
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En canvi, per a GSM i TETRA, s’empra el model de propagació Okumura-Hata (també amb 

l’ITU-R 526 Deygout per a la geometria de difracció) que és generalment utilitzat per a 

comunicacions mòbils entre freqüències de 150 a 1920 MHz. El motiu és que Okumura-

Hata modela amb precisió la propagació de les ones radioelèctriques en entorns edificats, 

que són els medis on estudiar la correcta recepció des de dispositius mòbils, com els 

terminals de telefonia mòbil o TETRA. Addicionalment, aquest model disposa de tres 

varietats per a predir resultats en funció del grau d’edificació.  

 

 

 

Finestra per a la selecció del model de propagació (esquerra) i finestra per a definir els 
paràmetres per a la simulació de cobertura (dreta) 

Figura 4. 22 Configuració dels paràmetres de simulació per a la TDT 

 
S’utilitzen els criteris de recepció definits segons els estàndards (capítol 3). Es distingeix 

entre la disponibilitat de recepció a exterior, objectiu per a TDT, FM i WiMAX, i la 

disponibilitat de recepció a interior, objectiu de les tecnologies mòbils GSM i TETRA. 

Igualment, es distingeix entre la recepció fixa (a 10 m d’alçada) per a TDT, FM i WiMAX, i 

recepció portàtil (a 1,5 m d’alçada) per a GSM i TETRA.  

D’aquesta manera, s’obtenen els resultats que certifiquen la solució a les deficiències en 

l’accés als serveis de comunicacions electròniques als nuclis d’Estaràs i Gàver. A 

continuació es mostra el detall de les simulacions i es constata que les deficiències de 

cobertura dels serveis comunicacions electròniques desapareixen sobre els nuclis de 

població (mapes de cobertura detallats a l’annex E). 
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Televisió pública (TDT)

Telefonia mòbil (GSM)

Xarxa pública d’emergències i 
seguretat (TETRA)

Figura 4. 23 Detall dels m
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Televisió pública (TDT) Ràdio pública (FM)

 

Telefonia mòbil (GSM) Internet en banda ampla (WiMAX)

 

arxa pública d’emergències i 
(TETRA) 

Detall dels mapes de les simulacions de cobertura

com. multiservei en zones rurals 
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Ràdio pública (FM) 

 

Internet en banda ampla (WiMAX) 

 

es simulacions de cobertura 
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4.9. Pas VIII – Dimensionat de l’obra civil 

Una vegada es disposa del dimensionat de tots els elements de la infraestructura, és 

possible procedir a planificar les característiques de l’obra civil. 

 

1) Armaris / Racks 

El tipus més habitual de rack és d’una amplada de 19 polzades (482 mm) i una alçada amb 

capacitat per a 21 RU (unitats de rack, 44,5 mm), o sigui amb una alçada de 93,45 cm. La 

profunditat es determina d’acord amb la mida dels equips a instal·lar. 

Es calculen els racks necessaris pels equips, tenint en compte les especificacions 

tècniques (annex C). 

Servei Equip RU X Unit. RU total 

TDT CGU-1/HG Sèrie 
Compact (MIER) 4 2 8 

Ràdio FM 
Rx MR PLATINUM + 

Tx EM 20/30 
(OMB BROADCAST) 

4 1 4 

GSM Outdoor Reflex 
(TELTRONIC) 

N/A 
(intepèrie) 

3 - 

WiMAX 
RTP-58 

(ALBENTIA) 
N/A 

(intepèrie) 1 - 

TETRA 
Tb3HP 380 
(AIRBUS) 

N/A 
(intepèrie) 1 - 

    12 

Taula 4. 15 Taula amb espais de rack necessaris per a cada servei 

 

Per tant, per a les estacions de radiocomunicacions, serà suficient la instal·lació d’un rack 

(21 RU) on s’allotjaran els equips de TDT i ràdio FM (12 RU). La resta dels equips (GSM, 

WiMAX i TETRA), podran allotjar-se directament sobre la paret de l’interior de la caseta, ja 

que es tracta d’equips d’intempèrie que s’instal·laran a l’interior per incrementar la 

protecció. 
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2) Caseta 

En aquest cas, s’ubicarà una caseta modular de 3,98x2,48 m per allotjar els equips de 

radiocomunicacions en racks o instal·lats sobre la paret. 

En funció dels requeriments energètics del sistema, es podrien necessitar casetes 

addicionals. En cas que la infraestructura no disposi de connectivitat amb la xarxa elèctrica 

convencional, es podria requerir l’ús d’un grup electrogen, instal·lat en una casta, i un espai 

cobert pel dipòsit de gasoil. Si, es requerís una instal·lació de bateries, s’instal·laria a una 

caseta diferent. 

Les casetes podran allotjar 
(d’esquerra a dreta): el grup 

electrogen, el sistema de 
bateries, els equips de 

radiocomunicacions.  

 
Figura 4. 24  Casetes i 

espais 
 

 

3) Torre 

Es disposarà d’una torre de 20 metres reforçada, de base 1,65x1,65 m, que garanteix 

l’espai de torre suficient per sostenir els sistemes radiants de diversos serveis de 

radiocomunicacions, preservant les distàncies entre ells i, al mateix temps, permetre la 

visibilitat sense obstacles sobre la zona a cobrir. 

 

4) Superfície 

Suposant que la infraestructura disposarà de connectivitat a la xarxa elèctrica 

convencional, no es requerirà casetes pels sistemes de suport elèctric, Per tant, per a 

únicament una caseta, s’utilitzaran aproximadament 4 x 4 m ~ 16 m2 de superfície. 
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Pla vertical de la infraestructura de 
radiocomunicacions amb la caseta, la torre i un 

tancat perimetral per a preservar la integritat 
dels diferents elements 

 
Figura 4. 25  Distribució proposada dels 

elements de la infraestructura 

 
5) Alimentació elèctrica 

Per calcular les necessitats energètiques de la infraestructura, es llisten els receptors, amb 

les potències corresponents: 

 

Taula 4. 16 Relació equipaments i càrregues de potència 

 

Que significa unes necessitats energètiques de: 

�, = � �-
-

= 1,035 G� [ 21 ] 

 

Per tal de satisfer les necessitats elèctriques, es requereix estendre una línia elèctrica des 

de l’emplaçament fins a la línia de mitja tensió o el centre de transformació més propers a 

Equipament Unitats
Potència

[kW]

TDT (95%·85 VA) 2 0,162

FM (22 W) 1 0,022

Telefonia mòbil 1 (77 W) 3 0,231

WiMAX (20 W) 1 0,020

TETRA (130 W) 1 0,130

Enllumenat interior/exterior/d'emergència 1 0,050

Alarma d'intrusisme i incendis, vídeo de vigilància 1 0,080

Ventilació de caseta 1 0,140

Presa de corrent 1 0,200

1,035



92 Decàleg per a la planificació d'infr. de radiocom. multiservei en zones rurals 
Planificació d'una infraestructura de radiocomunicacions multiservei  

 

 

l’emplaçament. En aquest cas, es constata que la línia elèctrica de mitja tensió més 

propera està a una distància d’aproximadament 800 metres.  

 

 

 

Fotografia (esquerra) i imatge de satèl·lit 
(dreta) on es constata que l’emplaçament dista 

aproximadament uns 800 metres de la línia 
elèctrica de mitja tensió (blau) 

 

Figura 4. 26 Mapa de línies d’alta tensió i distribució 

 

L’alimentació elèctrica dels centres emissors normalment és trifàsica, tot i en el casos com 

l’actual, amb mínimes necessitats energètiques (<10 kW), és suficient una instal·lació 

monofàsica.  

Cada operador de la infraestructura contracta la potència i la tensió que requereixen els 

seus equips. Els comptadors són contractats en règim de lloguer i s’instal·len de manera 

centralitzada allà on determini la companyia subministradora. 

Ara bé, en casos on l’emplaçament està aïllat o l’estesa de la línia elèctrica és difícil, ja 

sigui per la complexitat tècnica o pels costos econòmics, pot ser necessari implementar un 

subministrament elèctric per mitjà de fonts d’energia alternatives. Ara bé, atès que una 

infraestructura de radiocomunicacions requereix nivells de servei de qualitat, un únic mitjà 

d’obtenció d’energia elèctrica alternativa podria ser insuficient. Per tant, tindrà sentit la 

utilització conjunta de diverses fonts d’energia alternativa. 

El fet que un vent fort sol coincidir amb cels coberts i que un sol brillant sol fer-ho amb dies 

calmats, convida a pensar que els sistemes eòlic i fotovoltaic són complementaris i 

permetrien optar a cobrir la major part de les necessitats. Addicionalment, un grup 

electrogen i  un sistema de bateries permetrien garantir el funcionament de la 

infraestructura en situacions crítiques. 
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6) Distribució elèctrica 

La instal·lació elèctrica estarà formada per conductors unipolars de coure no propagadors 

d’incendi, amb opacitat i emissió de fums reduïda, aïllament Cu RZI 0’6/1 kV, d’acord amb 

la normativa de la UNE, i amb seccions en funció del cable i la potència màxima 

admissible, de cable segons indica el REBT. L’estesa del cable es realitza de manera 

contínua, sense passar per cap regleta fins al punt de connexió amb l’interruptor general de 

baixa tensió. 

 

 

4.10. Pas IX – Pla de proves 

Els protocols de proves, que recullen totes les verificacions que s’han de realitzar sobre les 

instal·lacions, constitueixen una part fonamental de la documentació final del projecte i són 

necessaris abans de la integració dins la xarxa i l’acceptació final de la instal·lació.  

El pla de proves és responsabilitat del fabricant dels equips o de l’operador de 

telecomunicacions, que documentaran degudament els resultats obtinguts. 

Documentació del pla de proves 

o Nom estació/instal·lació 
o Marca, model i número de sèrie de tots els equips instal·lats 
o Marca, model i número de sèrie de tots els instruments de mesura utilitzats, així com 

la data del darrer calibratge 
o Llistat i resultat de totes les proves realitzades 
o Data, firma i nom del tècnic de l’empresa instal·ladora 

Taula 4. 17 Informació a incloure al Pla de proves 

 

En el marc del pla de proves, les accions principals que es realitzen són les mesures per a 

la verificació de la ROE, la potència i la cobertura.. 

 

4.10.1. Mesures de ROE 

La mesura de la ROE (Relació d’Ona Estacionària) és una comprovació 

imprescindible en una estació de radiocomunicacions. Consisteix en mesurar les 
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reflexions de senyal al cable entre el transmissor i l’antena, que són indicatives de 

l’adaptació d’impedàncies, l’atenuació del cable i les pèrdues de retorn. 

Es requereix un analitzador d’espectres amb funció de reflectòmetre. 

Segons estableixen García Rodrigo J. i Morales Santiago G. [2012, p. 137], 

generalment es considera acceptable un valor <1’5 (equivalent a una reflexió de 

potència del 4%). En cas contrari, la potència radiada disminueix i el transmissor 

pot danyar-se per la desadaptació d’impedàncies. 

 

4.10.2. Mesures de potència 

L’objectiu d’aquesta prova és verificar que l’estació emet a la potència adequada. 

Per aquest motiu, amb un mesurador de camp, es mesura la potència del senyal 

(PR) en un punt a una distància determinada (d) i a una freqüència concreta (ƒ). 

Tot segui, amb un dispositiu analitzador d’espectres, es mesura la potència 

transmesa (PT) al cable de sortida del transmissor. Amb el valor de les pèrdues de 

transmissió (LT) i del guany de l’antena (Gi), es calcula la PIRE fent ús de [10]: 

�OP! = �,(�BZ + +-(�BZ − 7,(�BZ  
Finalment, a partir de [6] es calcula PR a una distància d i a una freqüència f: 

����B � = �OP!��B� − 789 

789(�BZ = 32,4 + 20 log $ + 20 log � 

�: ����à��� �G � 
$: I��&üè��� �KLM� 

 

D’aquesta manera, si l’estació emet a la potència esperada, la PR mesurada i la PR 

calculada tindran valors d’ordre similar. 
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4.10.3. Mesures de cobertura 

L’objectiu d’aquesta prova és mesurar la cobertura per tal de: 

o Verificar la validesa de les prediccions realitzades per les eines de simulació de 

cobertura. 

o Verificar la conformitat amb la llicència d’activitat i la normativa de 

telecomunicacions (Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre). 

o Avaluar la recepció en zones amb recepcions múltiples i possible generació 

d’interferències. 

Amb relació a la realització de mesures, es fan dues tipologies d’estudis: 

− Sondeig 

S’estableixen 10-20 punts de mesura on la cobertura teòrica sigui més feble i, amb 

un mesurador de camp, es comprovarà que el resultat real s’ajusta al teòric. 

− Drive test 

Habitualment es realitza per a tecnologies amb requeriments de mobilitat, com el 

GPRS i el TETRA. Des d’un vehicle en moviment, s’utilitza un terminal i un receptor 

GPS, connectats a un ordinador portàtil equipat un software específic. Per a la  

telefonia mòbil es pot utilitzar el programari TEMS Investigation (Ericsson), i en 

TETRA el paquet d’eines R&S ROMES4. 

En el transcurs de la prova, el terminal realitza trucades de forma automàtica i 

continuada durant un trajecte. L’ordinador enregistra els resultats de cada trucada, 

de manera que podrà generar un mapa de la qualitat del servei en cadascun dels 

punts del recorregut. 

 

 

4.11. Pas X – Programa de manteniment 

Els sistemes de radiocomunicacions, així com les infraestructures que els sostenen, 

pateixen avaries i envelliment, provocant importants perjudicis socials i econòmics en els 

usuaris quan deixen de funcionar. Per evitar aquestes situacions, és fonamental el 



96 Decàleg per a la planificació d'infr. de radiocom. multiservei en zones rurals 
Planificació d'una infraestructura de radiocomunicacions multiservei  

 

 

manteniment dels elements i equips, una tasca que recau a diferents agents. Per aquest 

motiu, cal definir l’abast i les tasques que els correspon a cadascun.  

El responsable de l’obra civil és el seu titular i habitualment contractarà a un operador 

d’infraestructures per a la realització de les tasques associades al manteniment. Per 

exemple, a Catalunya, Cellnet és l’operador d’infraestructures dominant tant en qualitat de 

titular o concessionari de les infraestructures. 

Pel que fa a les estacions, cadascun dels operadors és responsable del manteniment dels 

seus equipaments, tasques que habitualment s’assignen a les mateixes empreses que han 

realitzat el desplegament (Huawei, Nokia, Ericsson, Alcatel,... ). Al mateix temps, és 

habitual que aquestes treballin amb subcontractes.  

Sigui com sigui, el programa de manteniment no és quelcom arbitrari ni aleatori i obeeix a 

criteris organitzats, metòdics i operatius. En funció de l’origen i l’objectiu de les tasques es 

distingeix entre manteniment correctiu i manteniment preventiu. 

 

4.11.1. Manteniment correctiu 

Conjunt d’accions que s’activen en el moment que es detecta una avaria, amb 

l’objectiu principal de restablir el servei en el menor temps possible, de manera que 

es preservin satisfactòriament els índex de disponibilitat de servei i els acords de 

nivell de servei (ANS). 

Els procediments de manteniment correctiu tenen en compte diversos aspectes: 

Criteris de planificació de les actuacions de mante niment correctiu 

o Càrrega de treball i recursos disponibles 
o Manuals dels fabricants 
o Parada i posta en marxa del/s servei/s 
o Procediment d’actuació, escalat i suport remot 
o Reparació/Intercanvi d’elements 
o Mitjans humans utilitzats 
o Historial de la incidència 
o Pla de contingència 
o Mesures de protecció 
o Documentació  
o Normativa vigent 

Taula 4. 18 Criteris de planificació de les accions de manteniment correctiu 
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Malgrat les tecnologies i el tipus d’instal·lacions utilitzades per les comunicacions 

via ràdio són molt diverses, es poden establir uns elements comuns que ocuparan 

la major part de les incidències i requeriran l’assistència d’accions correctives, 

distingint entre l’àmbit de l’obra civil i de l’estació. En aquest sentit, davant d’una 

incidència, les accions típiques a realitzar en el manteniment correctiu són: 

Comprovacions sobre l’obra civil en matèria de mant eniment correctiu 

o Equips generadors elèctrics i bateries 
o Aire condicionat i climatització 
o Torres i suport d’antenes 
o Equips de protecció 
o Elements d’accés: portes, pany, cadenat, bombins (dipòsit per a claus), camí 
o Il·luminació 
o Neteja i ordre 
o Preses de terra i arquetes 
o Quadre general de baixa tensió 
o Fibra òptica o cable coaxial de connexió amb la xarxa troncal (si s’escau) 

Comprovacions sobre l’estació en matèria de manteni ment correctiu  

o Sistema radiant 
ROE anormal (símptoma d’anomalia en la transmissió) causat per humitats, 
avaria a l’antena/transmissor, problema amb connectors,... 
Presència de gel, desalineació dels radioenllaços causada per vent, neu,... 

o Equips 
La detecció d’avaries es realitza amb la inspecció dels LEDs indicatius de l’estat 
dels equips o bé via diagnosi remota. Altrament: tensió d’entrada/sortida, 
temperatura, nivell de transmissió/recepció, ROE,... 
L’actuació sovint consisteix en substituir la targeta corresponent al mòdul 
funcional que està provocant el problema (cal registrar els símptomes de l’avaria 
per, si és possible, facilitar la reparació de la targeta). 

Taula 4. 19 Comprovacions en matèria de manteniment correctiu 

 

Sempre que sigui possible, s’aprofitarà una visita en motiu de manteniment 

correctiu per una avaria per tal de realitzar tasques de manteniment preventiu. 

 

4.11.2. Manteniment preventiu 

Accions que es realitzen de manera planificada, sistemàtica i periòdica, encara que 

no existeixi cap avaria coneguda, amb l’objectiu de reduir la possibilitat que es 

produeixin o minimitzar el seu impacte. Un manteniment preventiu adequat 
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presenta molts avantatges: augment de la vida útil dels elements, estalvi en 

operacions de manteniment correctiu, disminució del temps d’indisponiblitat del 

servei, reducció del número de desplaçaments dels tècnics,... 

Els programes de manteniment s’elaboren tenint en compte: 

Criteris de planificació de les actuacions de mante niment preventiu 

o Manuals dels fabricants 
o Procediments de parada i posta en marxa d’un servei 
o Mitjans humans i equips utilitzats 
o Historial de la instal·lació 
o Documentació a omplir 
o Normativa vigent 
o Tipus de procediment a realitzar 

Taula 4. 20 Criteris de planificació de les accions de manteniment preventiu 

 

S’utilitzen llistes de comprovació (checklists) on es detallen totes les tasques que 

haurà de realitzar el tècnic durant la visita de manteniment. Cadascuna de les 

tasques no té la mateixa periodicitat, de manera que poden oscil·lar entre 

freqüències mensuals fins a bianuals. Les principals i habituals tasques a realitzar 

són les següents: 

Comprovacions sobre l’obra civil en matèria de mant eniment preventiu 

o Comprovació de l’estat de l’accés: claus, cadenat, pany, bombins,...  
o Comprovació de la xarxa de terres i la seva resistència 
o Comprovació del nivell de combustible de grups electrogen, si s’escau 
o Comprovació del nivell de càrrega de bateries i proves de descàrrega 
o Neteja filtres d’equips de refrigeració i ventilació 
o Inspecció visual dels element de seguretat 
o Comprovació de l’stock de recanvis 

Comprovacions sobre l’estació en matèria de manteni ment preventiu 

o Mesura dels paràmetres de servei i ambientals, camp rebut per radioenllaços 
o aire, ROE de cables de transmissió, temperatura ambient, humitat,... 

o Neteja de l’estació 
o Comprovació de la retolació i etiquetat de cablejat i equips 
o Comprovació de l’stock de recanvis 

Taula 4. 21 Comprovacions en matèria de manteniment preventiu 
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4.11.3. Plans d’actualització 

Atès l’envelliment dels equips i la ràpida aparició de noves tecnologies i millors 

funcionalitats, sovint es requereix la substitució d’algun element per un de nou. 

Aquesta actualització evita l’obsolescència i disminueix la freqüència d’avaries 

motivades per l’envelliment dels materials.  

Es distingeix entre diferents accions en l’execució dels plans d’actualització: 

Actuacions en matèria d’actualització 

o Actualització del firmware 
Si l’estació disposa de cobertura GSM o connectivitat de dades, normalment 
es pot realitzar en remot 

o Actualització parcial del hardware (targeta o element) 
Es planifiquen amb dia i hora 

o Substitució dels equips del mateix fabricant (auto-swap) 
Es planifiquen amb un calendari i horaris d’interrupció del servei 

o Substitució d’equips pels d’un altre fabricant (swap) 
Normalment les dues tecnologies conviuran durant un cert període (p. ex: 
TDMA i GSM, TV analògica i TDT) i es planifiquen amb un calendari 

o Substitució d’equips d’una tecnologia per una altra 

Taula 4. 22 Actuacions en matèria de plans d’actualització 

 

4.11.4. Documentació 

Resulta molt important que totes les tasques de manteniment quedin correctament 

documentades. Aquesta documentació permetrà disposar d’un històric d’incidències 

que ha de permetre identificar entre errors puntuals o repetitius, facilitar el procés 

de diagnòstic d’avaries, justificar la decisió de renovació d’equipaments, planificar 

l’stock necessari per als recanvis,... 

L’ordre de treball i l’informe d’actuació són els documents principals que cal 

mantenir registrats. 

− Ordre de treball (OT) o WO (work-order) 

Document que, prèviament a l’actuació, indica les dades de l’equipament i descriu 

les accions que ha de realitzar el tècnic de manteniment, identificat amb el número 

d’ordre necessari per la seva gestió i traçabilitat. 
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Informació de l’OT/WO 

o Identificació amb número d’ordre necessari per la seva gestió i traçabilitat 
o Dades de l’equipament 
o Descripció de les accions que ha de realitzar el tècnic de manteniment 

Taula 4. 23 Informació inclosa a l’ordre de treball 

 

− Informe de l’actuació 

Document que, posteriorment a l’actuació, detalla la informació relativa a les 

accions de manteniment realitzades. 

Informació de l’informe d’actuació 

o Dia/hora de l’avaria: notificació, treballs, solució. 
o Classificació de la gravetat (crítica, regular, no urgent) 
o Descripció de l’avaria 
o Equip avariat (marca, model, número de sèrie) 
o Actuació del tècnic (detall de totes les feines realitzades i l’horari) 
o Elements substituïts. (marca, model, número de sèrie) 
o Elements utilitzats (marca, model, número de sèrie) 
o Nom del tècnic/s 

Taula 4. 24 Informació inclosa a l’informe de l’actuació 
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS 

 

En zones d’orografia complexa i població disseminada, les radiocomunicacions són la 

solució idònia per estendre l’accés als serveis de comunicacions electròniques, ja que 

permeten un desplegament ràpid i amb  costos reduïts. 

En el transcurs del decàleg per a la implementació d’una infraestructura de 

radiocomunicacions en zona rural, es constaten diverses deduccions que, de fet, 

constitueixen un extracte dels aspectes cabdals i més rellevants. A continuació, es 

resumeixen aquestes conclusions, classificades en cadascun els deu passos. 

I ) – Les recomanacions i estàndards d’organismes internacionals permeten fixar els 

criteris per determinar la qualitat del senyal en recepció. 

– En línea, es disposa de dades fiables sobre la disponibilitat teòrica de cobertura.  

– Cal comprovar els dèficits de cobertura i determinar el seu abast per mitjà de mesures 

de cap preses a les zones del llindar de cobertura. 

II ) – L’emplaçament ha de garantir la visibilitat tant a la zona a cobrir com a la xarxa 

troncal, així com possibilitar l’accés rodat i la disponibilitat de subministrament elèctric.  

III ) – En indrets rurals, es prioritza l’ús d’estacions repetidores, pel menor cost i consum. 

– Cal confirmar, amb mesures de camp, que el senyal és adequat per a la repetició. 

– La ubicació de l’emplaçament és un factor clau per  possibilitar d’ús de repetidors. 

IV ) – En l’elecció dels sistemes radiants cal tenir en compte, bàsicament, el funcionament a 

les freqüències de treball i que l’amplada de feix permeti abastar la zona a cobrir. 

V ) – A partir del nivell de senyal desitjat en recepció, fent ús de les equacions de Friis, es 

pot calcular el nivell de PIRE. 

– A partir de la PIRE, el guany de l’antena escollida i les pèrdues en transmissió, es pot 

calcular la potència de transmissió necessària. 

– S’escull l’equip comercial i el nombre d’unitats per cobrir la capacitat del servei. 

VI ) – Les cotes del tram superior de la torre es dediquen als sistemes radiants difusors . 

– S’estableix una separació de 1’5 a 3 m entre antenes per evitar interferències i soroll. 

– En cas de repetidors isofreqüència, cal garantir un cert aïllament addicional entre 

sistemes radiants difusor-transmissor per garantir el seu funcionament. 
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– El mètode més efectiu per augmentar l’aïllament és incrementar la distància vertical 

entre antenes.. 

VII ) – Cal certificar la resolució als dèficits de cobertura amb simulacions radioelèctriques. 

VIII ) – L’alçada de la torre ha de permetre allotjar tots sistemes radiants i superar els 

obstacles visuals 

– La caseta ha de poder albergar els equips en rack o en el mur. 

– El subministrament elèctric, via línia o fonts alternatives, ha de dotar la potència 

necessària pel funcionament dels equips i elements auxiliars de la infraestructura. 

IX ) – El pla de proves és responsabilitat de l’operador titular de cada servei. 

– Cal realitzar mesures de ROE, de potència i de camp. 

X ) – El manteniment és responsabilitat de l’operador titular de cada servei. 

– Un manteniment preventiu adequat redueix el cost del manteniment correctiu. 

– Cal establir els criteris per planificar les actuacions, les comprovacions a realitzar en 

cada actuació i com documentar-les. 

 

Planificar una infraestructura de radiocomunicacions en una zona rural, segons els passos 

establerts en el present document, requereix disposar de diverses eines i equipaments 

específics. Aquest és el factor limitant per poder realitzar l’estudi complet, en especial a 

causa del cost dels equips de mesura i el programari de simulació radioelèctrica.  

No obstant això, es disposa d’alternatives de baix cost com els emuladors de mesurador de 

camp o analitzador d’espectres per al pc, o un simulador radioelèctric en línia i gratuït. 

Encara que presentin funcionalitats més reduïdes, aquests elements permeten que la 

planificació de noves infraestructures estigui a l’abast de tothom. 
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Annex A. Mesures de camp dels serveis de radiocomunicacions

 

A. 1. Equipament 

Es farà ús de l’equipament descrit a continuació.

Servei 

TDT 
Mesurador de camp Prolink 4C+ de Promax

Antena UHF tipus logoperiòdica de FTE Maximal, guan

Màstil de 3 metres, diàmetre 48 mm i gruix 2mm 

Ràdio FM 
Mesurador de camp Prolink 4C+ de Promax (mesures TDT i FM)

Antena col·lineal FMUSER CA100 amb base magnètica, guany 2,15 dBi

GSM/GPRS Telèfon mòbil Nokia 3330 lliure amb mode enginyeria 

WiMAX 

PC portàtil 

Cable Ethernet RJ

Antena WiMAX ALVARION BMAX
GHz (unitat de recepció de client)

Programari específic (Aperto) 

Informació: IP estació base, Cell ID, Sector ID (proporcionat per Ib

Màstil de 3 metres, diàmetre 48 mm i gruix 2mm

TETRA 
Antena col·lineal amb base magnètica, guany de 2,15 dBi

Equip de mesura analitzador d’espectres R&S FSH

Taula A. 

 
 

 

D’esquerra a dreta: Prolinc 4C+ de Promax, Nokia 3330, R&S FS

 

 

D’esquerra a dreta: antena UHF logoperiòdica, antena col·lineal FM, antena WiMAX 
Alvarion BMAX

Decàleg per a la planificació d'infr. de radiocom. multiservei en zones rural

Mesures de camp dels serveis de radiocomunicacions

Es farà ús de l’equipament descrit a continuació. 

Equipament 

Mesurador de camp Prolink 4C+ de Promax 

Antena UHF tipus logoperiòdica de FTE Maximal, guany 13,5 dBi 

Màstil de 3 metres, diàmetre 48 mm i gruix 2mm  

Mesurador de camp Prolink 4C+ de Promax (mesures TDT i FM) 

Antena col·lineal FMUSER CA100 amb base magnètica, guany 2,15 dBi

Telèfon mòbil Nokia 3330 lliure amb mode enginyeria  

Cable Ethernet RJ-45 

Antena WiMAX ALVARION BMAX-CPE-ODU, amb un guany de 18 dBi a la banda de 3.4
GHz (unitat de recepció de client) 

Programari específic (Aperto)  

Informació: IP estació base, Cell ID, Sector ID (proporcionat per Iberbanda)

Màstil de 3 metres, diàmetre 48 mm i gruix 2mm 

Antena col·lineal amb base magnètica, guany de 2,15 dBi 

Equip de mesura analitzador d’espectres R&S FSH-3 

Taula A. 1 Equipament per a les mesures radioelèctriques

  

D’esquerra a dreta: Prolinc 4C+ de Promax, Nokia 3330, R&S FS

Figura A. 1 Equips de mesura 

  

D’esquerra a dreta: antena UHF logoperiòdica, antena col·lineal FM, antena WiMAX 
Alvarion BMAX-CPE-ODU, antena col·lineal TETRA

Figura A. 2 Antenes de mesura 
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Mesures de camp dels serveis de radiocomunicacions  

Antena col·lineal FMUSER CA100 amb base magnètica, guany 2,15 dBi 

ODU, amb un guany de 18 dBi a la banda de 3.4-3.7 

erbanda) 

Equipament per a les mesures radioelèctriques 

 

D’esquerra a dreta: Prolinc 4C+ de Promax, Nokia 3330, R&S FS-3, PC portàtil 

 

D’esquerra a dreta: antena UHF logoperiòdica, antena col·lineal FM, antena WiMAX 
U, antena col·lineal TETRA 
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A. 2. Criteris d’avaluació de la qualitat del serve i 

Per avaluar si el servei de radiocomunicacions és correcte, es realitzen les mesures 

corresponents de cada servei i es compara el nivell detectat amb el llindar teòric establert en 

els estàndards (Capítol 3).  

Cal tenir en compte que, de manera puntual, és possible que hi hagi accés a un servei de 

radiocomunicacions malgrat el nivell de senyal estigui per sota del llindar mínim. En aquest 

cas es conclou que la cobertura és limitada perquè, malgrat el servei estigui disponible, les 

condicions de recepció no reuneixen garanties òptimes. 

Els llindars de les mesures realitzades a l’emplaçament seran els llindars BS que, de ser 

correctes, garanteixen la viabilitat tècnica per instal·lar una estació repetidora. Amb aquest 

nivell mínim, l’estació repetidora serà capaç de captar el senyal i retransmetre’l, evitant la 

necessitat d’utilitzar un radioenllaç específic per l’intercanvi de dades amb la xarxa de 

transport. 

 

 

A. 3. Procediment de mesura 

S’escullen dos punts de mesura al nucli de població d’Estaràs i dos al nucli de població de 

Gàver (Coordenades en World Geodetic System 1984). 

Nucli de 
població 

Punt de 
mesura 

Coordenades 
(World Geodetic System 1984) 

Estaràs 
Punt 1 41º41'29.9N    001º22'42.3E 
Punt 2 41º41'29.3N    001º22'38.3E 

Gàver 
Punt 3 41º41'16.2N    001º23'31.9E 
Punt 4 41º41'17.4N    001º23'23.8E 

Taula A. 2 Punts de mesura 

 

Les mesures de TDT i WiMAX es realitzen emprant l’antena a una alçada el més propera 

possible als 10 m d’alçada, utilitzant un màstil de 3 metres i elements elevats del terreny. 

Les mesures de ràdio FM, GSM/GPRS i TETRA es realitzen a 1,5 m d’alçada. 
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A. 4. Resultats de les mesures 

D’acord amb els llindars i les valoracions establertes al punt 2, es mesura la qualitat de 

recepció de cada servei per justificar la necessitat d’una nova infraestructura. 

 

− TDT 

Punt Origen MUX Canal Pot [dbµV] BER 
MER 
[dB] 

Conclusió 

1 - - - - - - Deficient 

2 Alpicat TV3-1 58 42,4 <1·10-7 25,5 Limitada 

3 Alpicat TV3-1 58 44,4 <1·10-7 26,8 Limitada 

4 - - - - - - Deficient 

Emplaçament Alpicat TV3-1 58 64,1 <1·10-7 31,1 Correcte 

Taula A. 3 Mesures de TDT 

 

− Radiodifusió FM 

Punt Origen Emissora 
Freq 

[MHz] 
Pot 

[dbµV] 
Conclusió 

1 

Alpicat 
Alpicat 
Alpicat 

Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

100,7 
91,9 
97,0 

39,2 
39,4 
37,0 

Mono 
Mono 
Mono 

2 

Alpicat 
Alpicat 
Alpicat 

Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

100,7 
91,9 
97,0 

49,6 
48,3 
47,7 

Mono 
Mono 
Mono 

3 

Alpicat 
Alpicat 
Alpicat 

Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

100,7 
91,9 
97,0 

51,6 
47,4 
46,7 

Mono 
Mono 
Mono 

4 

Alpicat 
Alpicat 
Alpicat 

Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

100,7 
91,9 
97,0 

42,5 
40,0 
41,4 

Mono 
Mono 
Mono 

Emplaçament Pic de l’Orri 
Cat Ràdio 
Cat Música 

Cat Info 

95,4 
88,6 
87,6 

54,7 
55,2 

542,8 

Estèreo 
Estèreo 
Estèreo 

Taula A. 4 Mesures de ràdio FM 
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− Telefonia mòbil GSM/GPRS 

Punt Operador Cell ID 
Pot 

[dBm] 
BCCH Ratlles Conclusió 

1 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39245 
311 

26862 

-76 
-85 
-94 

808 
20 

118 

4/4 
4/4 
2/4 

Interior 
Exterior 
Exterior 

2 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39245 
311 

26862 

-84 
-80 
-85 

808 
20 

118 

4/4 
4/4 
4/4 

Exterior 
Interior 
Exterior 

3 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39245 
311 

26862 

-86 
-86 
-96 

808 
20 

118 

3/4 
3/4 
1/4 

Exterior 
Exterior 
Exterior 

4 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39242 
311 

26862 

-106 
-90 
-96 

808 
20 

118 

0/4 
2/4 
1/4 

Deficient 
Exterior 
Exterior 

Emplaçament 
Orange 
Movistar 
Vodafone 

39241 
581 

26862 

-74 
-73 
-79 

775 
4 

118 

4/4 
4/4 
4/4 

Interior 
Interior 
Interior 

Taula A. 5 Mesures de telefonia mòbil GSM/GPRS 

 

− WiMAX 

Punt Origen Polaritz. Freq 
[MHz] 

Pot 
[dbm] 

V puj. 
[Mbps] 

V baix 
[Mbps] 

Conclusió 

1 - - - - - - Deficient 

2 Oluges V 3447,75 -68 249 272 Correcte 

3 Oluges V 3447,75 -75 217 242 Correcte 

4 - - - - - - Deficient 

Emplaçament Oluges V 3447,75 -65 250 278 Correcte 

Taula A. 6 Mesures WiMAX 

 

− TETRA 

Punt Origen LA 
Freq 
[MHz] 

Pot 
[dBm] 

Ratlles Conclusió 

1 Pilar Almenara 1468 390,3375 -97 1/4 Exterior 

2 Bellmunt Segarra 1394 390,0875 -92 2/4 Exterior 

3 Almenar 1481 390,4125 -90 2/4 Exterior 

4 Bellmunt Segarra 1394 390,0875 -93 2/4 Exterior 

Emplaçament Pinós 1446 390,7625 -85 3/4 Correcte 

Taula A. 7 Mesures TETRA 
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A. 5. Conclusions 

Finalment, es resumeix la situació del nivell de recepció dels serveis als nuclis de població: 

Serveis 
Estaràs Gàver 

Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 

TDT Deficient Limitada Limitada Deficient 

FM 
1- Cat Ràdio 
2- Cat Música 
3- Cat Info 

 
1- Mono 
2- Mono 
3- Mono 

 
1- Estèreo 
2- Estèreo 
3- Estèreo 

 
1- Mono 

2- Estèreo 
3- Estèreo 

 
1- Mono 
2- Mono 
3- Mono 

Telefonia mòbil 
1- Orange 
2- Movistar 
3- Vodafone 

 
1- Correcte 
2- Exterior 
3- Exterior 

 
1- Exterior 
2- Correcte 
3- Exterior 

 
1- Exterior 
2- Exterior 
3- Exterior 

 
 

1- Deficient 
2- Exterior 
3- Exterior 

WiMAX Deficient Correcte Correcte Deficient 

TETRA Exterior Exterior Exterior Exterior 

Taula A. 8 Conclusions de les mesures 

 

Les mesures preses a l’emplaçament, permeten discernir la viabilitat d’un equip repetidor: 

Serveis Punt: Emplaçament 

TDT Correcte 

FM Correcte 

Telefonia mòbil 

1-Orange 

2-Movistar 

3-Vodafone 

 

1- Correcte 

2- Correcte 

3- Correcte 

WiMAX Correcte 

TETRA Correcte 

Taula A. 9 Conclusions mesures a emplaçament 
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Annex B. Manual ICS Telecom 

 

B. 1. Descripció 

Per al càlcul de la cobertura radioelèctrica s’utilitza un software de simulació que, 

implementat sobre un sistema d’informació geogràfica, reprodueixi el comportament dels 

equips radioelèctrics, fent ús d’algoritmes per la predicció de la propagació de les ones 

radioelèctriques en diferents entorns. Aquestes eines permeten: 

o Realitzar la planificació teòrica de la xarxa 

o Calibrar les simulacions amb mesures de camp 

o Analitzar diferents solucions i costos 

o Preparar documentació per a la sol·licitud de freqüències 

o Inventariar cobertura de serveis i estacions radioelèctriques 

Algunes eines comercials són: Atoll (Forsk), Sirenet i Xirio Online (Aptica), RadioTracer 

(Mobile Connect GmbH), EDX Signal Pro (EDX Wireless), TEMS CellPlanner (Ericsson), 

CelPlanner (CelPlan Technologies I)nc), Enterprise (Aircom), ICS Telecom (ATDI). En 

aquest cas, s’utilitzarà la darrera, l’ICS Telecom d’ATDI. 

El programari ICS Telecom d’ATDI permet dissenyar xarxes de ràdio de diverses 

tecnologies, incloses les perceptives en el present treball: TDT, ràdio FM, telefonia mòbil 

GSM/DCS, WiMAX, TETRA,...  No obstant això, a continuació es descriuen  les aplicacions 

per a la planificació de noves estacions de radiocomunicacions amb independència de la 

tecnologia. Tots els càlculs s’efectuen sobre la un sistema d’informació geogràfic basat en 

els mapes topogràfics (escala 1:250.000) i el model digital del terreny (resolució 15 m) creats 

per l’ICC. 

 

B. 2. Definició del model de propagació 

Per modelar el comportament de les ones radioelèctriques es disposa de la possibilitat 

d’utilitzar diversos models, estàndards i recomanacions, que per a cada cas s’ajusten en 

major o menor mesura a la realitat. 
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En funció de la tecnologia de 

radiocomunicacions a estudiar, és 

possible configurar el model de 

propagació més adequat entre una 

multitud d’opcions.  

En el cas de la TDT, una opció és 

cenyir-se a la recomanació ITU-R 

525/526, amb geometria de 

difracció ITU-R 526 Deygout.  

  

Figura B. 1 Menú per a l’elecció del model de 
propagació 

B. 3. Creació d’una estació de radiocomunicacions n ova 

Per a la generació de qualsevol simulació radioelèctrica, cal primerament crear les estacions 

emissores. En aquest procés, es defineix també el sistema radiant a utilitzar. 

A continuació, es desglossen els passos per a crear una nova estació: 
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 

1) Creació d’una estació sobre 

l’emplaçament escollit 

2) Definició de la potència nominal i l’antena 

3) Elecció del sistema radiant de l’antena 

4) Definició de les propietats de les 

emissions i nivells en recepció 

5) Estació creada a l’emplaçament 

Figura B. 2 Creació d’una nova estació de radiocomunicacions 

 
B. 4. Simulació 

Una vegada creada l’estació emissora, és possible generar la simulació de cobertura. 

 

 

Es defineixen les condicions de recepció  a 10 m 

d’alçada (segons recomanacions ITU-R) i s’estableix el 

valor de senyal mínim. 

Figura B. 3 Definició de les condicions de recepció en 
situació de cobertura 
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Utilitzant el sistema radiant directiu 

escollit a l’apartat anterior i un nivell 

de qualitat en recepció de 58 dBµV/m 

(ITU-R), es simula la cobertura del 

servei de TDT amb recepció a 10 m 

d’alçada. 

 

Figura B. 4 Cobertura TDT amb 
antena direccional 

 

 

 

 

Anàlogament, es realitza una 

simulació pel servei de TDT amb una 

sistema radiant omnidireccional 

Figura B. 5 Cobertura TDT amb 
antena omnidireccional 

 

 

 

B. 5. Càlculs de viabilitat 

Es disposa d’eines addicionals i molt útils per la planificació, fent ús de càlculs de visibilitat 

directa i perfils. 
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A partir d’una selecció de punts del 

territori, és possible obtenir les zones 

des d’on hi ha visibilitat directa (cada 

color significa visibilitat amb un 

número concret de punts: groc  = 6 

punts visibles; verd = 5 punts 

visibles,... ). Són zones potencials on 

ubicar una nova estació emissora.  
 

Figura B. 6 Simulació de zones amb visibilitat 
directa 

  

 

Seleccionant dos punts del territori i la 

freqüència de transmissió que 

escaigui, és possible elaborar un 

perfil on determinar que la visibilitat i 

la zona de Fresnel es mantenen 

íntegres. 

Figura B. 7 Perfil de visibilitat i zona de Fresnel 
entre dos punts 

 
B. 6. Càlculs de cobertura dels serveis de radiocom unicacions 

Les cobertures conjuntes generades per diferents estacions de radiocomunicacions, 

representen la cobertura total d’una tecnologia sobre el territori i n’indiquen la disponibilitat. 

Es disposa de diverses maneres de fer el càlcul conjunt per dotar-hi d’informació addicional. 
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Cobertura del servei de TDT amb 

recepció a 10 m, en groc els nivells 

de, com a mínim, 58 dBµV/m. És 

possible utilitzar diversos colors per 

visualitzar diversos nivells. 

 
Figura B. 8 Cobertura indicativa del nivell de senyal 

rebut 

  

 

És possible assignar colors a la 

cobertura en funció de l’estació 

emissora que ofereix un millor senyal 

(Best Server): en groc, l’estació 

emissora d’Alpicat, en blau, Pic de 

l’Orri,... 

Figura B. 9 Cobertura indicativa del Best Server 
(millor estació) 
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Annex C. Especificacions tècniques d’equips i antenes

 

C. 1. TDT 

CGU-1/HG Sèrie Compact (MIER)

Tecnologia: DVB-T/DVB-H
Capacitat: 1 múltiplex 
ƒTx/Rx: BIV/V (470-862 MHz)
Pin > - 50 dBm rms ± 20 dB
freq. imatge > 90 dB) 
Pout < 1.5 Wrms 
Consum: 85 VA 
Dimensions: 4RU 19” 

Figura C. 

 
C. 2. FM 

RECEPTOR MR PLATINUM + 
TRANSMISOR EM 20/30              

(OMB BROADCAST

Tecnologia: VHF FM Stereo
Capacitat: 3 emissores 
ƒTx/Rx: 87.5-108 MHz 
Pin > 100 mV (per 60dB SNR
Pout < 0-30 Wrms 
Consum: 22 W 
Dimensions: 4RU 19” 

Figura C. 2
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AT15

Guany: 
ƒ: 470
Amplada de f
Polarització: 

  

Sèrie Compact (MIER)  

H 

862 MHz) 
50 dBm rms ± 20 dB (rebuig 

 

DA

Guany: 15 dB
ƒ: 470 
Amplada de feix: 30
Polarització: 

Figura C. 1 Equips i antenes per a la difusió de la TDT

 

  

 

AT12

Guany: 
ƒ: 87.5
Amplada de feix:
Polarització: 

 
 

RECEPTOR MR PLATINUM + 
TRANSMISOR EM 20/30              

OMB BROADCAST ) 

VHF FM Stereo 

100 mV (per 60dB SNR)  

Circular (TELEVES)

Guany: 
ƒ: 87.5
Amplada de feix: 360
Polarització: 

2 Equips i antenes per a la radiodifusió sonora FM
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Especificacions tècniques d’equips i antenes  

AT15-250 (RYMSA RF) 

Guany: 13,50 dBi 
470-862 MHZ 

Amplada de feix: 61º 
Polarització: H 

DAT HD BOSS 790 
(TELEVES) 

Guany: 15 dB 
470 - 790 MHz 

Amplada de feix: 30º 
Polarització: V/H 

Equips i antenes per a la difusió de la TDT 

AT12-512 (RYMSA RF) 

Guany: 3,28 dBi 
87.5-108 MHz 

Amplada de feix: 169º 
Polarització: V 

Circular (TELEVES)  

Guany: 1 dBi 
87.5-108 MHz 

Amplada de feix: 360º 
Polarització: V/H 

Equips i antenes per a la radiodifusió sonora FM 
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C. 3. GSM/DCS  

Outdoor Reflex (TELTRONIC)

Tecnologia: GSM / DCS 
Capacitat: 1 canal GSM (7 converses)
ƒRx up/downlink: 890,2-902,8 / 1805,3
1829,9 MHz 
ƒTx up/downlink: 1710,3-1734,9 /
94,8 MHz 
Pin up/downlink > -103 / -103 dBm 
Pout up/downlink < 33 / 38 dBm 
Consum: 77 W 
Dimensions: 42x39x22 cm 

Figura C. 3 Equips i antenes per a la difusió de telefonia mò

 

 
C. 4. WiMAX 

 

RTP-58 (ALBENTIA) 

Tecnologia: IEEE802.16-2012 
Capacitat: 37,7 Mbps 
ƒRx: 3400-3800 MHz  
ƒTx: 5470-5725 MHz 
Pin > -97,5 dBm 
Pout < 3 dBm 
Consum: 20W 
Dimensions: 395 x 265 x 95 mm 

Figura C. 4 Equips i antenes per a la difusió de WiMAX
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HG913P-120 (L

Guany: 15 dBi
ƒ: 860-960 MHz
Amplada de f
Polarització: 

 
 

Outdoor Reflex (TELTRONIC)  

1 canal GSM (7 converses) 
1805,3-

/ 935,2-

103 dBm  

 

7161.41
(SKYMASTS)

Guany: 12 dBi
ƒ: 1710-188
Amplada de feix: 40
Polarització: 

Equips i antenes per a la difusió de telefonia mòbil GSM/DCS

  

 

PRO-BS
(ALBENTIA)

Guany: 23 dB
ƒ: 5470-5725 MHz
Amplada de feix: 60
Polarització: 

 

 

 

 

Pro-su
(ALBENTIA)

Guany: 23 dBi
ƒ: 3300-3900 MHz
Amplada de feix: 23
Polarització: 

Equips i antenes per a la difusió de WiMAX 
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120 (L-COM) 

15 dBi 
960 MHz 

Amplada de feix: 120º 
Polarització: dual 

7161.41  
(SKYMASTS) 

dBi 
1880 MHz 

Amplada de feix: 40º 
Polarització: V/H 

bil GSM/DCS 

BS-1150-60 
(ALBENTIA)  

dBi 
5725 MHz 

Amplada de feix: 60º 
Polarització: dual 

su-1150-23 
(ALBENTIA)  

23 dBi 
00 MHz 

Amplada de feix: 23º 
Polarització: dual 
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C. 5. TETRA 

 

Tb3HP 380 (AIRBUS)

Tecnologia: TETRA 
Capacitat: 1 portadora (X converses)
ƒRx: 380...385 MHz 
ƒTx: 390...395 MHz 
Pin > -119 dBm (TCH 7.2, BER 4%)
Pout < 15 W (42 dBm) 
Consum: 130 W 
Dimensions: 25 x 12 x 40 cm

Figura C.

 
C. 6. Radioenllaç 

Figura 4. 

Figura 4. 
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420.06
(

Guany: 
ƒ: 380
Amplada de feix: 360
Polarització: 

 
 

AIRBUS)  

1 portadora (X converses) 

119 dBm (TCH 7.2, BER 4%) 

25 x 12 x 40 cm 

 

ARL3A1011.1.Z 

Guany: 
ƒ: 350
Amplada de feix: 60
Polarització: 

Figura C.  5 Equips i antenes per a la difusió de TETRA

 

Alcat el-Lucent 9500 
(ALCATEL- LUCENT

 
Capacitat: 37,323 – 306,774
Modulació: 32 / 128 / 256 QAM
Amplada de banda: 10 / 30 / 40 / 50 MH
ƒTx: 6 / 11 / 15 / 18 / 23 GHz
Pin (23 GHz) > -78... -61 dBm
Pout (23 GHz): +13,5... +17

Figura 4. 27 ODU per un radioenllaç punt a punt

 

 

HPLPD1
(RADIOWAVES

 
Guany: 34,5 – 35,3 dBi 
ƒTx: 21,2 – 23,6 GHz 
Amplada de feix: “high performance”
Polarització: dual 

Figura 4. 28 Antena per a un radioenllaç punt a punt
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420.06-405-Txx 
(SKYMASTS) 

Guany: 6 dBi 
380-430 MHz 

Amplada de feix: 360º 
Polarització: V 

ARL3A1011.1.Z 
(PROTEL) 

Guany: 13 dBi 
350-470 MHz 

Amplada de feix: 60º 
Polarització: V-H 

Equips i antenes per a la difusió de TETRA 

Lucent 9500 ODU 
LUCENT) 

306,774 Mbps 
QAM 

Amplada de banda: 10 / 30 / 40 / 50 MHz 
: 6 / 11 / 15 / 18 / 23 GHz 

61 dBm 
(23 GHz): +13,5... +17 dBm 

per un radioenllaç punt a punt 

HPLPD1-23  
RADIOWAVES) 

Amplada de feix: “high performance” 

a punt 
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Annex D. Aïllament entre antenes 

 

La coubicació de sistemes radiants en una mateixa infraestructura presenta diversos 

avantatges: 

o Incentivar la competitivitat en condicions d’equitat entre operadors 

o Reduir el nombre d’infraestructures de radiocomunicacions 

o Reduir costos en el desplegament d’estacions 

o Reduir l’impacte visual de les infraestructures 

Ara bé, també implica l’obligació d’assegurar que la interferència entre diferents sistemes es 

manté a nivells acceptables. Una de les tècniques principals per reduir aquesta interferència 

entre sistemes és dotar de suficient separació física i de l’adequada orientació entre 

antenes. De totes formes, determinar la distància física suficient no és trivial, ja que 

l’aïllament és altament sensible al tipus d’antena, alçada, azimut, inclinació,... En el cas 

d’antenes operant a la mateixa freqüència, l’aïllament és un factor imprescindible per 

garantir que el funcionament de la radiocomunicació. 

Cal destacar que hi ha diverses fórmules empíriques o semiempíriques per al càlcul estimat 

de l’aïllament entre antenes, però calen ser utilitzades amb cura ja que són diversos factors 

els que hi intervenen. Les recomanacions útils al Report ITU-R M.2244 detallen mètodes de 

càlcul per a l’aïllament que, malgrat estiguin dirigits a estacions de telefonia mòbil terrestre, 

amb els matisos adequats són extrapolables a altres tecnologies de radiocomunicacions.  

La separació entre antenes és el paràmetre més adequat per incrementar l’aïllament entre 

antenes i, en especial, la separació vertical, més efectiva que l’horitzontal. 

 

 

D. 1. Aïllament per separació vertical 

A partir de l’equació de Friis, es calcula la següent relació entre la potència transmesa i la 

potència rebuda entre dues antenes. 

����,� = (+, ∙ �7(�Z,Z(+� ∙ �7(�Z�Z ? (
4*��@#
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�7(�Z,: +��1 ��� �ò��� ������� (���� 7
��Z �������� �� �������� �ò��� �� ���� ����ó �%� 
�7(�Z�: +��1 ��� �ò��� ������� (���� 7
��Z �������� �� �������� �ò��� �� �������ó �%� 

 
Figura D. 1 Representació de l’aïllament en 
antenes no alineades 

 

De manera que, considerant que l’aïllament O = }~�
}�� ,servirà per calcular l’aïllament en 

diferents posicions. 

  O��B� = 22�B + 20 log ?�
(@ − �+,,����B� + +�,����B�� 

+,,��: +��1 ��� �ò��� ������� � ���� ����ó��B� 
+�,��: +��1 ��� �ò��� ������� � �������ó��B� 

Per a dipols verticals, a una distància major de 10·λ l’equació de l’aïllament vertical és: 

  O��B� = 28�B + 40 log ?�
(@ 

Aquesta equació es basa en la condició que les antenes estan perfectament orientades de 

manera que mostren nuls del diagrama de radiació mútuament. 

A una freqüència de 300 MHz, les 
simulacions de l’aïllament per 

diferents tipologies d’antena es 
representen amb línies discontínues: 

dipol curt o short (blau), dipol de mitja 
ona o λ/2 (vermell), array de dipols 

(verd).  

Els resultats analítics es representen 
amb punts, utilitzant l’equació de Friis 

amb -4,4 dBi corresponents als 
guanys dels diagrames de radiació 

per a una separació vertical, o a 

  

Figura D. 2 Gràfic d’aïllament-distància vertical 
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Es constata com el comportament de l’equació de Friis per a antenes d’array és el més 

realístic. Ara bé, per a separacions petites, la fórmula calcularà uns valors excessivament 

elevats. 

 

D. 2. Aïllament per azimut 

Simulacions a freqüències de 900 MHz a 2100 MHz indiquen que, antenes ubicades al 

mateix pal, incrementen l’aïllament uns 3 dB quan l’angle entre antenes és de 60/120º i fins 

a uns 10 dB quan l’angle són 180º. 

 

D. 3. Aïllament per polarització 

En casos de polaritzacions desalineades 45º l’aïllament pot ser d’aproximadament 3 dB i, 

per a separacions de 90º l’atenuació pot arribar a ser de, com a mínim, 20 dB. 

 

D. 4. Aïllament per blindatge 

Addicionalment es poden utilitzar blindatges, “RF Armor”, els quals són fabricats a mida dels 

sistemes radiants. Aquests blindatges consisteixen en una xapa d’alumini que es col·loca 

adjacent al sistema radiant, bloquejant la radiació i reduint la influència sobre altres antenes 

instal·lades a la mateixa torre. En alguns casos, les mesures dels fabricants argumenten 

millores de fins un 50% (-3 dB). 
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Annex E. Mapes de simulacions de cobertura 

 

A continuació s’adjunten els mapes amb la cobertura per a cadascun dels serveis de 

comunicacions electròniques i diferents tecnologies de telecomunicacions. 

Les condicions de les emissions són les que s’han calculat en el disseny dels sistemes 

radiants difusors i dels equips  (Pas IV i V del decàleg), tal i com es descriu en la descripció 

de les simulacions de cobertura (Pas VII). 

Els criteris per determinar la qualitat del senyal en recepció són els que s’estableixen en el 

capítol 3 del present treball. D’aquesta manera, la qualitat de la cobertura es defineix amb el 

color segons el que especifica la llegenda de cada mapa. 

 


