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Resum del projecte 
 
Aquest projecte de fi de carrera té dos objectius principals que el conformen 
en dues parts diferenciades. 
 
D’una banda pretén ser un estudi tècnic de la Televisió Digital Terrestre 
(TDT) que n’analitzarà l’evolució històrica, el marc normatiu que l’ha 
desenvolupat i que contindrà també una descripció acurada dels estàndards  
DVB-T i DVB-T2 (a aquesta tasca es destinaran principalment els capítols 1 
a 3 del treball) i per finalitzar aquesta part de l’estudi també es realitzarà 
una comparativa tècnica d’aquests estàndards (capítol 4). 
 
Per altra banda aquest treball també vol ser un exemple pràctic d’aplicació 
d’aquests estàndards sobre un hipotètic projecte d’Infraestructura Comuna 
de Telecomunicacions (ICT) i se centrarà aquesta aplicació pràctica en 
l’apartat de ràdio-televisió, incidint en els efectes que el canvi de DVB-T a 
DVB-T2 pot originar (capítol 5). 
 
Per tal que aquesta segona part pràctica sigui complerta, s’ha afegit un 
apartat d’annexos, on trobarem plànols, càlculs i altres documents tècnics 
complementaris. 
 
Tot aquest treball m’ha permès extreure conclusions sobre la millora que 
han suposat els avenços tècnics en aquest àmbit, quina possibilitat de nous 
serveis s’albira a partir del moment actual i quin serà  l’impacte sobre el 
consumidor final de tot plegat. En aquest sentit alguna de les conclusions 
més rellevants ha estat que l’estàndard DVB-T2 permetrà fer viables totes 
les necessitats d’ús de l’espectre radioelèctric i que l’impacte econòmic del 
canvi sobre el consumidor final serà mínim. 
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Resumen del proyecto 
 
El presente proyecto final de carrera responde a dos objetivos principales 
que conforman  dos partes perfectamente diferenciadas del mismo. 
 
Por un lado éste pretende ser un estudio técnico de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) que analizará su evolución histórica, el marco normativo 
que la ha desarrollado y que contendrá también una detallada descripción 
de los estándares DVB-T i DVB-T2 (se destinarán a esta labor los capítulos 
1 a 3 del trabajo principalmente) y para finalizar esta parte del estudio 
también se realizará una comparativa técnica de dichos estándares (capítulo 
4). 
 
Por otra parte este proyecto también pretende mostrar un ejemplo práctico 
de aplicación de esos estándares sobre un hipotético proyecto de 
infraestructura común de telecomunicación (ICT) y se centrará esta 
aplicación práctica en el apartado de radio-televisión, incidiendo en los 
efectos que el cambio de DVB-T a DVB-T2 puede originar (capítulo 5). 
 
Con la finalidad de que esta segunda parte práctica sea completa, se ha 
añadido un apartado de anexos, donde se incluyen planos, cálculos y otros 
documentos técnicos complementarios. 
 
La realización de este estudio me ha permitido extraer conclusiones sobre 
las mejoras que han supuesto los avances técnicos logrados en este ámbito, 
cuál es la posibilidad de nuevos servicios que se dejan entrever a partir del 
momento actual y cuál será el impacto sobre el consumidor final de todo 
ello. En este sentido una de las conclusiones obtenidas más relevante es 
que el estándar DVB-T2 permitirá hacer viables todas las necesidades de 
uso del espectro radioeléctrico y que el impacto económico del cambio 
sobre el consumidor final será mínimo. 
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Abstract 
 
The following project has two principal targets that keep us distinguish two 
different parts. 
 
By the one side it wants to be a technical study of Digital Terrestrial 
Television (DTT) speaking of its history and regulations and witch contains 
the description of DTT-T and DTT-T2 standards too (chapters 1 to 3)   
ending with a comparative technical analysis  of them (chapter 4). 
 
By the other side this project wants to make a practical application study of 
these standards about a fictitious ICT project, focussing the radio-television 
section and having and impact on the effects of the change from DTT-T to 
DTT-T2 could cause. 
 
Just in order to complete this second part, we could find in it a practical 
section plans, calculations and other complementary technical documents. 
 
This project allows me draw conclusions about the improvements that the 
technological advances have brought us in this matter, analyse new 
services possibilities and evaluate the impact over the end-consumer. On of 
the most important conclusions that I get is the idea of the standard DVB-
T2 will make viable our present needs about the radio electric spectrum 
with a minimal economic impact on the final consumer. 
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Acrònims 
 
16-QAM:  Quadrature amplitude modulation (16 points constellation).  
64-QAM:  Quadrature amplitude modulation (64 points constellation). 
256–QAM:  Quadrature amplitude modulation (256 points constellation). 
QPSK:  Modulació per desplaçament de fase. 
BCH:   Bose, Chaudhuri, and Hocquenghem codes. 
CRC:   Cyclic Redundancy Check. 
DAB:   Digital Audio Broadcasting. 
DVB-T:  Digital Video Broadcasting Terrestrial 
DVB-T2:  Second generation Digital Video Broadcasting Terrestrial. 
DVB-S:  Digital Video Broadcasting for Satellite. 
EPG:   Electronic Program Guide. 
FEC:   Forward Error Correction. 
FEF:   Future Extensión Frame. 
FFT:   Fast Fourier Transform. 
FM:   Freqüència modulada. 
GI:   Guard Interval. 
GS:   Generic Streamm. 
HbbTV: Hybrid Broadcast Broadband TV. 
HD, HDTV:  High Definition Television. 
IFFT:   Inverse Fast Fourier Transform. 
LTE:  Long Terme Evolution. 
LDPC:  Low Density Parity Check. 
MISO:  Multiple Input, Single Output. 
MPEG:  Moving Picture Experts Group. 
MFN:   Single Frequency Network. 
OFDM:  Orthogonal Frequency Division Multiplex. 
PAPR:  Peak to Average Power Ratio. 
PLP:   Physical Layer Pipe. 
QEF:   Quasi Error Free. 
SISO:  Single Input, Single Output. 
SFN:   Single Frequency Network. 
SD, SDTV :  Standard Definition Television. 
TDT:   Televisió Digital Terrestre. 
UHD:   Ultra High Definition TV. 
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1. Introducció. [FCL-B] 
 
D’ençà de la primera transmissió de televisió, la tecnologia analògica va 
permetre durant més de 40 anys la difusió i transmissió de la senyal de 
televisió utilitzant les bandes VHF i UHF. Malgrat això, les limitacions 
tecnològiques van comportar problemàtiques en la emissió i en la recepció 
difícilment superables que afectaven directament a la qualitat de la 
recepció. 
 
El mitja de difusió de la televisió terrestre analògica era hostil per la 
quantitat de mecanismes de propagació indesitjats que provoca. Els més 
destacats: 
 
- El fenomen de la propagació multitrajecte amb l’aparició de dobles 
imatges. 
- L’efecte persiana. 
- Esvaïments de la senyal (fadings) que poden afectar a un important ample 
de banda i especialment crític quan afecten a la portadora de vídeo. 
- Neu a la imatge. 
 
Tot això, originava  la necessitat d’uns valors molt elevats de senyal-soroll 
(C/N>40 dB senyal analògica) i obligava a una distribució planificada dels 
canals i de la seva cobertura per evitar interferències. Per tant, l’eficiència 
espectral de la xarxa era molt baixa. 
 
Finalment, el sistema esdevenia molt rígid i no permetia l’ampliació de 
serveis addicionals. 
 
L’aparició de la televisió digital i la creació d’associacions i organismes que 
desenvolupessin estàndards, va resultar una resposta lògica a les millores 
de l’electrònica digital i la seva capacitat de processament.  

 
L’estàndard de televisió DVB-T va permetre eliminar l’efecte de propagació 
que més afectava la comunicació: la propagació multitrajecte. Alhora, les 
noves tècniques de processat d’imatge (MPEG-2 i H.264-MPEG-4 AVC) han 
possibilitat l’increment de serveis dins d’un mateixa canal sense modificar 
l’ample de banda. 
 
Addicionalment, la possibilitat de creació de xarxa SFN (Single Frequency 
Network) ha facilitat l’optimització de l’espectre i l’ús de bandes de 
freqüència per altres serveis, com per exemple, la telefonia mòbil. 
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Els avantatges de la televisió digital els podem sintetitzar en: 
 

- Permet transmetre 4 o més canals digitals a l’espai d’un analògic. 
- Aporta una gran qualitat d’imatge. 
- Permet veure format panoràmic (16:9). 
- Sense sorolls, interferències, neu ni imatge doble. 
- Versió original, elecció d’idioma i subtítols. 
- Guia electrònica de programació. 
- Serveis interactius. 
- Teletext digital 
- Visió multicàmara.  

 
La següent figura mostra les necessitats mínimes per oferir una qualitat de 
servei d’acord amb la tipologia de la informació [W @ntena]  : 
 

 
 
Figura1.1. Necessitats mínimes per qualitat de servei, font: Revista antena 162, novembre 

2005 
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2. Cronologia dels canvi tecnològic, implantació de la TDT i 
previsió futura. 
 

2.1 Cronologia tecnològica.  
[W TDT GENCAT] [W CNICE] [W TDT GENCAT] 
 
El naixement de la televisió a l’estat espanyol amb l’inici d’emissions 
regulars es va produir el 28 d’octubre de 1956. La cobertura inicial es 
limitava a la ciutat de Madrid. Les emissions eren analògiques i utilitzant la 
banda VHF. 
 
Al febrer de 1959, les emissions es van estendre a les ciutats de Barcelona 
i Saragossa. A partir d’aquest moment es va iniciar el pla d’ampliació de 
cobertura a la resta del territori. 
 
L’1 de gener de 1965 es produeix el primer avenç tècnicament significatiu, 
l’aparició d’un segon canal de televisió utilitzant la banda d’UHF. 
 
A l’any 1969, s’estrenen les emissions amb el sistema PAL i els centres 
emissors ja disposen de la capacitat per emetre en color. No es generalitza 
fins a l’any 1973 suposa el següent avenç tecnològic. Les emissions en 
blanc i negre i color coexistirien fins a l’any 1977. 
 
Es va haver d’esperar fins a l’any 1999 per arribar a la següent progressió 
tècnica i aquesta va ser de caràcter radical. Va néixer la Televisió Digital 
Terrestre (TDT) amb l’estàndard i norma DVB-T. S’opera sobre la banda 
d’UHF, en freqüències MFN i SFN (Multiple/Single Frequency Network). Les 
emissions es gestionaven mitjançant els anomenats múltiplex que es 
defineixen com la senyal composta per transmetre sobre un canal UHF amb 
la possibilitat d’emetre diversos canals de televisió o serveis. Les emissions 
analògiques  i les digitals s’han simultaniejat fins a la primavera del 2010. 
 
Durant aquest període i fins a l’actualitat, les emissions s’estan realitzant en 
format SD (Standard definition, MPEG-2, 576i, àudio MP2) i HD (High 
definition, H264.MPEG-4 AVC, 720 o 1080i, àudio AC-3). 
 
El servei de televisió digital terrestre es presta mitjançant 7 múltiplex 
digitals amb cobertura nacional. Són els anomenats RGE1, RGE2, MPE1, 
MPE2, MPE3, MPE4 i MPE5 (Red Global Estatal i Multi Protocol 
Encapsulation). A més a més, afegim els canals autonòmics públics i 
privats, els canals locals i els canals de servei cultural. 
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La figura [2.1.] mostra la distribució territorial dels canals TDT a Catalunya. 
 

 
 

Figura 2.1. TDT a Catalunya, font: Dep.d’Empresa i Coneixement. Dividend digital. [maig 
2016] 

 
L’1 de abril de 2015 s’estableix la reserva de les freqüències entre 794 y 
862 MHz, és a dir, els canals 61 a 69 (anomenat dividend digital), per altres 
serveis de comunicacions. Això ha suposat la reconfiguració de la majoria 
de las emissions de TDT actuals i ha obligat als usuaris a modificar la 
configuració de les seves antenes i equips d’amplificació. S’abandona el 
model de freqüència única per a tot el territori reubicant els múltiplex sobre 
la base de les freqüències utilitzades a les antigues emissions analògiques. 
 
La figura [2.2.] mostra de manera simplificada l’evolució i l’ocupació dels 
canals amb les transicions d’analògic a digital i l’aparició del dividend digital 
que obligava a alliberar la banda de canals 61-69. 
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Figura 2.2. Esquema dividend digital, font: Departament d’Empresa  i Coneixement. 

Dividend digital. [maig 2016] 
 
A la Conferencia Mundial de Radiocomunicacions 2012 (CMR-12) es va 
aprovar l’assignació del segon dividend digital a la sub-banda de freqüències 
698-790 MHz (canals de 50 a 60 d’UHF). Les operadores de telefonia mòbil 
disposaran de més espai per implantar la tecnologia LTE. 
 
2.2. Formats compatibles DVB-T i DVB-T2. [W WIKI] 
 
Definició estàndard (SD)  
 
La TDT amb definició estàndard 
(SD) s’emet comprimint el vídeo 
amb l’estàndard MPEG-2 a una 
definició de 576i, equivalent al 
format analògic PAL. Es tracta del 
mateix sistema utilitzat al DVD, 
amb una qualitat d’imatge una 
menor. L’àudio es codifica, 
utilitzant MP2, a 192 Kbps.          

 
Figura 2.3. Comparativa resolucions, font: Wikipedia. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:8K_UHD,_4K_SHD,_FHD_and_SD.svg. 
[Juny 2016] 

 
Alta definició (HD)  
 
La TDT en alta definició o HDTV utilitza l’estàndard H.264/MPEG-4 AVC de 
compressió de vídeo, amb una resolució de 720p o1080i. Permet la seva 
visualització als dispositius etiquetats com HD ready o Full HD. La utilització 
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de l’escaneig entrellaçat (1080i) i no del progressiu a Blu-ray o HD 
DVD (1080p) ve limitat per  l’ample de banda disponible a radiodifusió. 
 
Per a l’àudio pot utilizar-se el sistema definit per l’estàndard MPEG-4 Part 
3 ((HE-AAC)) o per codecs propietaris com Dolby Digital (AC-3) o Dolby 
Digital Plus (EAC-3). 
 
Alta definició (UHD)  
 
La TDT en ultra alta definició o  UHD (4K o 8K) utilitza 
l’estàndard H.264/MPEG-4 AVC de compressió de vídeo, amb una resolució 
mínima de 3840x2160 píxels. Proporciona una qualitat 16 vegades millor 
que el sistema HD 
 
Per a l’àudio pot utilizar-se el sistema definit per l’estàndard MPEG-4 Part 
3 ((HE-AAC)) o per codecs propietaris com Dolby Digital (AC-3) o Dolby 
Digital Plus (EAC-3). No obstant, està previst un estàndard 22.2 (22 
altaveus + 2 de baixos) molt superiors als actuals 5.1 o 7.1.  
 
2.3 Cronologia legislativa. [PLP-B] 
 
En paral·lel a la evolució tecnologia de la radiodifusió, el poder legislatiu ha 
anat dotant al sistema d’una sèrie de lleis i normes que regulin els serveis, 
acotin responsabilitat i marquin nivells de qualitat. Cal dir en aquest sentit, 
que l’Estat ha estat capdavanter a nivell europeu des de finals del anys 90 
en tot aquest tipus de legislació. 
 

Nota: El símbol davant d’alguns documents legislatius indica 
que la normativa de l’estàndard ha estat utilitzada com a referència de 
qualitat, de serveis a oferir o sobre els requisits tècnics que aquests 
documents regulen. 
 

� Llei 49/1966, de 23 de juliol, sobre antenes col·lectives. 
 
� Ordre ministerial de 20 de setembre de 1973 on s’aprova la 

norma NTE sobre antenes col·lectives. 
 

� Llei  37/1995, del 12 de desembre, Telecomunicacions per 
Satèl·lit. 

 
� Reial Decret 136/1997 del 31-1-97, on s’aprova el Reglament 

Tècnic i la seva prestació del servei de telecomunicacions per 
satèl·lit. 
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� Real Decret 1/1998 de 27 de febrer (B.O.E. 28-2-1998) sobre 

infraestructures comuns de telecomunicació als edificis per a 
l’accés als serveis de telecomunicació. 

 
� Real Decret 279/1999, de 22 de febrer (B.O.E. 9-3-1999) , pel 

qual s’aprova el reglament regulador de les infraestructures 
comuns de telecomunicació (ICT-1) per a l’accés als serveis de 
telecomunicació a l’interior dels edificis i l’activitat de la 
instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicació, aprovats pel 
Reial Decret 279/1999 del 22 de Febrer. 

 
� Real Decret 401/2003, de 4 de abril (B.O.E. 14-05-2003) , pel 

qual s’aprova el reglament regulador de les infraestructures 
comuns de telecomunicació (ICT-1b) per a l’accés als serveis de 
telecomunicació a l’interior dels edificis i l’activitat de la 
instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicació.  

 
� Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig  (BOE 27-05-2003) on es 

desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicació (ICT-1b)  per a l’accés als serveis de 
telecomunicació a l’interior dels edificis i l’activitat d’instal·lació 
d’equips i sistemes de telecomunicacions. 

 
� Reial Decret 439/2004, de 12 de març, (BOE 8/04/2004) on 

s‘aprova el Pla Tècnic Nacional de la televisió digital local. 
 

� Llei 10/2005, de 14 de Juny, de Mesures Urgents 
per a l’ impuls de la Televisió Digital Terrestre, de Liberalització de 
la Televisió per Cable i de Foment del Pluralisme. 

 

� Ordre ITC/2476/2005, de 29 de Juliol (BOE 
30/07/2005), on s‘aprova el Reglament Tècnic i de Prestació del 
Servei de Televisió Digital Terrestre. 

 
� Reial Decret 946/2005, de 29 de Juliol (BOE 30/07/2005), on 

s’aprova la incorporació d’un nou canal analògic de televisió en el 
Pla Tècnic Nacional de la Televisió Privada, aprovat pel Reial 
Decret 1362/1988, de l’11 de novembre (BOE 16/11/1988). 
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� Reial Decret 945/2005, de 29 de Juliol (BOE 
30/07/2005), on s‘aprova el Reglament General de Prestació del 
Serveis de Televisió Digital Terrestre. 

 

� Real Decret 346/2011, de 11 de març (B.O.E. 01-
04-2011) , pel qual s’aprova el reglament regulador de les 
infraestructures comuns de telecomunicació (ICT-2) per a l’accés 
als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis.  

 

� Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny on es 
desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicació (ICT-2) per a l’accés als serveis de 
telecomunicació a l’interior dels edificis.  

 
� Llei 9/2014, de 9 de maig , General de Telecomunicacions. 

 

� Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre (BOE 
24/09/2014), on s‘aprova el Pla Tècnic Nacional de la televisió 
digital terrestre. 
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3. Els sistemes DVB-T i DVB-T2.  
 
3.1 El sistema DVB-T: [FCL-B] [ETSI EN 300 744] [ETSI TR 101 190] 
 
3.1.A Què és DVB-T? 
 
El sistema DVB-T és un estàndard tècnic 
desenvolupat des de l’any 1993 per 
l’organització DVB que especifica 
l’estructura de les trames, la codificació i 
la modulació per a la radiodifusió digital 
terrestre. 
 

 

 
La primera versió de l’estàndard és de l’any 1997 i durant aquest temps ha 
estat el sistema majoritàriament adoptat arreu del món. És un sistema 
flexible que permet a les xarxes que l’utilitzen un ampli ventall de 
configuracions i serveis que poden anar des de la HDTV fins a la 
transmissió de múltiples canals estàndard (SDTV). 
 
3.1.B Característiques principals. 
 
El sistema DVB-T va haver d’esperar l’evolució dels sistemes digitals per a 
satèl·lits i per a cable. Les problemàtiques derivades d’un entorn amb 
varietat de soroll, interferències diverses i propagació multicamí van generar 
reptes superiors als altres sistemes.  
 
El sistema utilitza modulació OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplex). Aquesta modulació utilitza una gran nombre de subportadores 
que configuren una entrega robusta de la senyal transmesa amb condicions 
de canal de comunicació adverses. 
 
Algunes de les seves característiques tècniques són: 
 

� Modulació QPSK, QAM-16 i QAM-64 
� FEC (Forward Error Correction) sistema de correcció d’errors amb 5 

nivells de qualitat. 
� Guard Interval (GI) amb 4 possibilitats que permeten adaptar-se a les 

orografies i entorn de transmissió. 
 

� Configuració del nivell de subportadores a sistemes 2K i 8K. 
 

� Ample de banda que possibilitat l’operació en canals de 6, 7 i 8 MHz. 
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Amb la combinació conjunta de tots aquests paràmetres les xarxes DVB-T 
poden configurar-se per encaixar dintre de les necessitats dels operadors 
amb un compromís de robustesa i capacitat. Com ja s’ha comentat, les 
xarxes poden respondre a un ampli ventall de serveis que van des de la 
SDTV, radio, serveis interactius i HDTV. 
 
Les xarxes SFN (Single Frequency Network) poden operar en un mateix 
territori amb múltiples transmissors gràcies a la modulació OFDM i a una 
selecció adequada de l’interval de guarda (GI). Fins i tot, la instal·lació de 
Gap-Fillers pot millorar o donar servei a zones sense cobertura de manera 
innòcua. 
 
Actualment, utilitzant DVB-T en conjunció amb la codificació de vídeo 
H.264/AVC MPEG-4 permet el servei de HDTV. 
 
3.1.C Arquitectura del sistema DVB-T. 
 
El següent diagrama de blocs [Figura 3.1] il·lustra un esquema general que es 
pot aplicar als sistemes de difusió digital DVB-T: 
 

 
Figura 3.1. Esquema general DVB, font: Televisión y Radio.Televés, S.A. 

 
La senyal d’entrada font és en format MPEG-2 i els sistemes de correcció 
d’errors són comuns a estàndards de cable i satèl·lit. La modulació, en 
canvi, varia en funció del mitja de transmissió. 
 

 
3.1.C.1 Bloc Codi Font i Multiplexat 
 
Com ja hem comentat, el codi font del sistema està basat en el format 
MPEG-2. MPEG-2 és un sistema de codificació i compressió de la senyal de 
vídeo digitalitzada que permet multiplexar en un únic canal diversos 
programes en forma de trama de dades, l’anomenada trama de transport. 
 
És a dir, comprimeix i agrupa les senyals d’àudio i vídeo en paquets de 
longitud fixa (188 bytes) anomenats paquets de transport. Paral·lelament, 
afegeix la informació de servei necessària per identificar i classificar els 
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serveis que composen cada paquet. Amb això, el receptor és capaç de 
configurar-se o d’establir guies de programació electrònica (EPG).  
 
3.1.C.2 Bloc Codificació i Modulació 
 
El diagrama general del bloc és [Figura 3.2]: 
 

 
Figura 3.2. Esquema general DVB-T, font: Televisión y Radio.Televés, S.A. 

 
3.1.C.2.a Bloc Inversió de sincronisme i dispersió d’energia 
 
Inspirats en la recomanació de la UIT (Unió Internacional de 
Telecomunicacions) i amb l’objectiu d’assegurar les transicions binàries que 
evitin interferències es realitza aquest procediment. 
 
Més enllà de funcionament en detall del sistema, es tracta d’evitar una sèrie 
llarga de “1” o “0” que presenten una capacitat d’interferència major i 
aconseguir que el flux d’informació s’assembli a una seqüència pseudo-
aleatòria. Al mateix temps, aconseguim una dispersió d’energia de manera 
anàloga a la que es produeix als sistemes analògics de FM. 
 
3.1.C.2.b Bloc Codificació Reed Solomon 
 
La codificació de Reed Solomon és una protecció davant els errors que es 
produeixen a la transmissió i que s’aplica sobre els paquets de 188 bytes 
aleatoritzats. 
 
En essència, es tracta d’afegir bytes de redundància generats a partir dels 
bytes de cada paquet i afegir-los als originals. Es generen paquets de 204 
bytes que són capaços de detectar i corregir en recepció fins a 8 bytes 
erronis. 
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3.1.C.2.c Bloc Entrellaçat “Interleaving” 
 
El procés d’interleaving s’aplica a les trames resultats del sistema Reed-
Solomon amb l’objectiu d’evitar els errors provocats per les rafegues 
d’errors consecutius. Aquest errors són repartits pel paquet en el procés 
d’entrellaçat i poden ser tractades com a errors individuals que 
posteriorment són corregits. 
 
3.1.C.2.d Bloc Codificació de Viterbi 
 
El codi convolucional de Viterbi de correcció d’errors s’aplica a sistemes on 
la relació portadora/soroll és molt baixa o a sistemes on el canal és molt 
hostil. Entre les seves característiques, permet seleccionar el nivell de 
protecció per a cada servei. 
 
És un sistema de protecció de bit que afegeix informació redundant 
utilitzant l’anomenat codificador de  Viterbi. La redundància per defecte és 
de 1/2, cada bit d’entrada genera 2 bits de sortida. Ara bé, es poden 
generar codis de Viterbi amb taxes de 2/3, 3/4, 5/6 i 7/8. Cal recordar que 
això permet optimitzar la taxa binaria de transmissió on a major nivell de 
protecció, major taxa binaria i major ample de banda. 
 
3.1.C.2.e Bloc Modulador COFDM  
 
En funció de la modulació s’han de generar subfluxes d’informació per a la 
generació dels símbols 4 per 16QAM i 6 per 64QAM. És a dir, cada una de 
les portadores està modulada per paraules de “n” bits aleatoritzades que 
generen un mapejat i constel·lació determinat. 
 
Les portadores ocupen tot l’ample de banda del canal utilitzat (8 MHz) i 
cadascuna d’elles fora un subcanal on la suma de tots els subcanals origina 
la informació a transmetre. 
 
A COFDM la velocitat de símbol es fa coincidir amb la distància entre 
portadores. Com major sigui la distància entre portadores, menor serà la 
velocitat de símbol i major la duració del mateix. 
 
A mode d’exemple: 
 
BW=8MHz N=2000 N=8000 
Distància entre portadores 4 KHz 1KHz 
Velocitat de símbol 4 K símbols / s 1K símbols /s 
Duració de cada símbol 0.25ms 1 ms 
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Podem veure que ambdues situacions presenten una velocitat de 
transmissió Vt=2000 x4000 = 8000 x 1000 = 8 M símbols/s que equival 
a una velocitat de 48 Mbps on les portadores estan modulades en QAM 64. 
 
Com més portadores pugui encabir el sistema, més robust és davant el 
“fading” degut a ecos o a objectes en moviment. 
 
 
3.1.C.2.f Bloc Inserció de l’interval de guarda 
 
La introducció d’un temps de guarda entre dos símbols consecutius COFDM 
afegeix al sistema un mètode de robustesa davant les propagacions 
multitrajecte.  
 
La duració d’un símbol COFDM és la suma del temps de símbol més 
l’interval de guarda. 
 
Si el retard dels possible ecos que arribin és inferior a l’interval de guàrdia 
no es produirà interferència intersimbòlica. Això permet establir emissions 
SFN sempre i quan la diferència en els  temps de propagació dels senyals 
d’aquest transmissor sigui inferior al interval de guarda. 
 
Lògicament, un increment del valor de l’interval de guarda provoca una 
disminució de la taxa de transmissió binaria que obliga a un configuració de 
compromís. 
 
3.1.D Especificació televisió digital terrestre DVB-T a Espanya. 
 
Els paràmetres de transmissió adoptats a l’Estat Espanyol per a la 
implantació de la DVB-T donen resposta a les dificultats orogràfiques i de 
cobertura. Els trobem a la següent taula: 
 
Paràmetre Valor 
FFT 8K 
Interval de guarda (GI) ¼ 
Habilitació freqüència única 
(SFN) 

Sí 

Modulació  64-QAM 
Code rate (per FEC) 2/3 
Bit Rate  19.91Mbits/s 
(C/N) per QEF >18 dB 
(C/N) segons RD 401/2003 > 23 dB 
BW (1 canal) 8 MHz 



 

 

Evolució de la Televisió Digital Terrestre: Estàndards, 
Normatives, ICT i qualitat de servei. 

Pàgina 24 
 

 

   

3.2 El sistema DVB-T2: [ETSI EN 302 755] [ETSI TS 102 831]  
 
3.2.A Què és DVB-T2? 
 
El sistema DVB-T2 és el sistema digital de 
transmissió de televisió més avançat 
tecnològicament. Ofereix una robustesa, 
flexibilitat i millora de l’eficiència molt superiors al 
format precedent (DVB-T). Suporta els formats 
SD, HD, UHD, mobile TV i ràdio. 
 

 

 
3.2.B Característiques principals. 
 
El sistema DVB-T2 utilitza modulació OFDM amb l’ús d’un elevat nombre de 
subportadores que configuren una comunicació robusta i una varietat de 
modes d’operació que el converteixen en un estàndard molt flexible.  
 
Comparteix el sistema de correcció d’errors utilitzat a DVB-S2 i DVB-C2, 
LDPC (Low Density Parity Check) i BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquengham). 
 
Alhora, ha ampliat les possibilitats i permet l’ajust del nombre de 
portadores, intervals de guarda i senyals de pilot que permeten adaptar-se 
als requeriments de canal de transmissió. 
 
Paral·lelament, el sistema DVB-T2 utilitza aquestes noves tecnologies: 
 

� Multiple Physical Layer Pipes (PLP) que possibiliten l’ajust de 
diferents nivells de robustesa en els serveis dins d’un canal, adaptar-
se a les condicions de la recepció i reduir el consum d’energia dels 
receptors descodificant un únic servei dels oferts al multiplex. 

 
� Alamouti Coding estratègia de cofificació que possibilita una millora 

de la cobertura en xarxes SFN. 
 

� Constellation Rotation que proporciona robustesa addicional a les 
modulacions. 

 
� Extended interleaving (intercalació) a nivell de bit, cel·la, temps i 

freqüència. 
 

� Future Extension Frames (FEF) que permetran la millora de 
l’estàndard mantenint la compatibilitat.  
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En conclusió, el sistema DVB-T2 ofereix una millor taxa de transferència de 
dades o una senyal més robusta que els sistemes anteriors. 
 
 
3.2.C Arquitectura del sistema DVB-T2. 
 
El diagrama genèric de funcionament és el representat a la següent figura : 

 
Figura 3.3. Esquema general DVB-T2, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 

 

Les entrades al sistema poden ser una o més MPEG-2 Transport 
Streams(TS) o una o més Generic Streams(GS). La taxa de transferència 
màxima per qualsevol TS és de 72 Mbits/s o 50 Mbits/s amb inclusió o 
exclusiu respectivament de paquets nuls per un canal de treball de 8 MHz. 
 
3.2.C.1 Bloc “Input processing”. 
 
L’entrada de dades al sistema T2 pot estar formada per una o més trames 
de dades que es conformen de manera individual  per formar l’anomenada  
baseband frames (BBFRAME). Es diferencien clarament dos bloc: El Mode 
Adaption i el Stream adaption. 
 
 
3.2.C.1.a Bloc “Mode Adaption”. 
 
Aquest mode està format per l’input interface seguit de 3 elements opcional 
com són el input stream synchronizer, el null packet deletion i el CRC-8 
encoder. Finalment, es fragmenta la trama de dades (data stream) per 
convertir-la en un camp de dades (data field) i poder-li inserir una capçalera 
de senyalització baseband header (BBHEADER).  
 
Les figures [3.4] i [3.5] mostren el diagrama de blocs. Com es pot veure, el 
cas d’una Single input stream és una situació particular de la configuració 
general desglossada a la figura [3.5]. 
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Figura 3.4. Bloc “Input Processing” DVB-T2 (single), font: ETSI EN 302 755, ETSI. 

 
 

 
 

Figura 3.5. Bloc “Input Processing” DVB-T2 (multiple), font: ETSI EN 302 755, ETSI. 
 
Les entrades als diferents PLP poden ser: Transport Streams (TS) i diferents 
tipus de GS per permetre gestió i compatibilitats amb altres sistemes com el 
DVB-S2. 
 
Input Interface 
 
El subsistema Input Interface mapeja les entrades amb el format de treball 
de sistema. El primer bit rebut és el bit més significatiu. Aquest procés 
s’aplica a cadascun dels PLP’s. La longitud de la trama de dades rebuda 
dependrà de la configuració dels sistemes de control de errors. 
Concretament, de codi utilitzat al LPDC i BCH control de errors. 
 
Input Stream Synchroniser (Opcional) 
 
 
El subsistema Input Stream Synchroniser s’utilitza per evitar els retards 
variables en la transmissió de dades cap al usuari provocats per la 
modulació a DVB-T2 i permet garantir un Constant Bit Rate (CBR) i un 
retard de transmissió constant independentment de la tipologia de dades 
d’entrada.  
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Compensating Delay for Transport Streams (Opcional) 
 
El subsistema Compensating Delay for Transport Streams permet ajustar els 
retards al modulador d’acord amb la informació rebuda del Input Stream 
Synchroniser per permetre la recombinació al receptor de les trames de 
transport (TS) procedents de diferents PLP’S sense haver d’utilitzar 
memòria addicional. 
 
Null Packet Deletion (Opcional) 
 
El subsistema Null Packet Deletion incrementa la eficiència en la transmissió 
de Transport Stream que requereix un CBR i un retard constant. En alguns 
casos, el nombre de packets nulls per aconsenguir aquesta constància és 
molt elevat. Amb aquest sistema, s’evita la seva transmissió complerta i 
s’identifiquen amb un identificar que permetrà la seva reconstrucció al 
receptor sense necessitat d’enviar tota la informació irrellevant. 
 
CRC-8 encoding 
 
És un sistema de correcció d’errors que s’aplica a nivell de paquets útils 
(UP). Permet la detecció d’errors de transmissió al arribar al receptor. 
 
Baseband Header (BBHEADER) insertion 
 
Aquest subsistema insereix un paquet de 10 bytes davant del camp de 
dades per descriure el format del mateix (longitud dels paques, informació 
de sincronització i mode de treball del CRC) 
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3.2.C.1.b Bloc “Stream Adaption”. 
 
El bloc Stream Adaption [Figura 3.6] és el segon bloc del macro bloc Input 
Processins [Figura 3.5]. El seus objectius i funcions són l’ordenació-
programació de les diferents entrades de PLP’s (Scheduler), l’encoixinat de 
les dades (Padding) i la barreja de les mateixes per aconseguir la dispersió 
d’energia (BB scrambling. 
 

 
Figura 3.6. Bloc “Stream Adaptation” DVB-T2, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 

 
La trama d’entrada del bloc és un BBHEADER seguit d’un camp de dades 
(DATA FIELD) i la sortida hauria de ser un BBFRAME com el de la figura 
[3.7.]: 

 
Figura 3.7. Esquema “BBFRAME” DVB-T2, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 
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Scheduler 
 
El subsistema decideix que cel·les de la senyal T2 portaran dades i a quin 
PLP correspondran.  
 
Padding 
 
El subsistema permet completar la longitud de la trama BBFRAME en funció 
de la taxa d’error del FEC (Forward Error Correction) quan això sigui 
necessari. La complementació es realitza amb bits a zero per mantenir la 
longitud del BBFRAME constant. 
 
BB scrambling 
 
El BBFRAME de sortida ha de aleatoritzar-se. Realment, és una seqüència 
pseudo-aleatòria generada per un polinomi que es sincronitza amb les dades 
del BBFRAME.  
 
3.2.C.2 Bloc “Bit-interleaved and modulation”. 
 
A la [Figura 3.8], es troba representat el conjunt dels elements que configuren 
aquest sistema. Ens trobem amb una part inicial de protecció per permetre 
la correcció d’errors i d’una segona on aplicarem altres sistemes per donar 
robustesa a la transmissió, com l’intercalació de bits i cel·les o l’aplicació de 
la rotació de constel·lació QAM (novetat a DVB-T2). 
 

 
Figura 3.8. Bloc “Bit-interleaved coding and modulation”, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 
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FEC encoding 
 
El subsistema realitza processat BCH/LDPC i Bit Interleaving (intercalació). 
La senyal d’entrada està composada pel frame anterior i el BBFRAME. A la 
senyal de sortida se l’anomenarà FECFRAME. 
 
La senyal de sortida FECFRAME estarà formada per l’addició al bloc 
BBFRAME dels bits de sistema BCHFEC i LDPCFEC. Independentment dels 
algoritmes matemàtiques utilitzats, la taula següent [Figura 3.9.] mostra la 
longitud final de les trames FECFRAME en funció del codi aplicat. 
 

Figura 3.9. Longitud trames FECFRAME DVB-T2, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 

 
Es pot comprova que a mesura que s’incrementa la potència en la correcció 
d’errors el nombre de bits d’informació real disminueix ja que la sortida té 
un mida fixa. 
 
Bit Interleaver 
 
El subsistema Bit Interleaving (intercalació). La intercalació es produeix a 
dos nivells a nivell de paritat i a nivell d’intercanvi de columnes de dades. El 
nombre de columnes on s’intercalen els bits va en funció de la modulació 
posterior a utilitzar (16,64 o 256-QAM). L’escriptura de les dades es 
realitza en vertical i la lectura en horitzontal. 
 
Mapping bits onto constellations 
 
Cada una de les trames FECFRAME s’ha de mapejar i modular. Primer s’han 
de demultiplexar els bits d’entrada en paraules (cell words) i posteriorment 
mapejar aquestes paraules en valors a la constel·lació. 
 



 

 

Evolució de la Televisió Digital Terrestre: Estàndards, 
Normatives, ICT i qualitat de servei. 

Pàgina 31 
 

 

   

El nombre de cel·les d’informació i el nombre de bits efectius per cel·la es 
mostren a la següent taula [Figura 3.10.]: 
 

 
Figura 3.10. FEC, nombre de bits efectius er cel·la, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 

 
Aquest “cells words” (cel·les símbols) demultiplexats d’acord amb la 
modulació i la ràtio del codi de correcció d’errors hauran de ser modulats 
utilitzant QPSK, QAM-16, QAM-64 o QAM-256 per donar un punt a la 
constel·lació. 
 
A mode d’exemple, la següent imatge [Figura 3.11.] mostra la constel·lació a 
64-QAM: 
 

 
 

Figura 3.11. Model constel·lació 64-QAM , font: ETSI EN 302 755, ETSI. 
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Constellation Rotation and Cyclic Q Delay 
 
El sistema de constel·lació rotatòria aporta robustesa al sistema i consisteix 
en establir un gir al pla real i l’imaginari de la constel·lació amb un angle 
preestablert que depèn de la modulació utilitzada. La taula següent [Figura 

3.12.] estableix aquest paràmetres. 
 

 
Figura 3.12. Angle òptim de rotació en funció de la modulació, font: ETSI EN 302 755, 

ETSI. 
 
Gràficament, una constel·lació 16-QAM quedaria: 
 

 
Figura 3.13. Constel·lació 16-QAM rotada, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 

 
Intuïtivament, cada punt projecta dos valors als eixos real i imaginari. Sense 
rotació, quatre punts projectaven un únic valor sobre l’eix real i/o imaginari. 
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Si un escenari crític de funcionament fes perdre la projecció en un eix, la 
detecció encara fóra possible. 
 
Cell Interleaver 
 
El sistema d’intercalació de cel·les (CI) dispersa uniformement les cel·les 
com a mètode de correcció d’errors per garantir que al receptor li afectin en 
menor grau les distorsions del canal de comunicació i les interferències. 
 
Time Interleaver 
 
TI opera a nivell de PLP’s. Els paràmetres de cada PLP poden ser diferents 
al sistema DVB-T2. Existeixen 3 sistemes d’operació de les trames de 
temps intercalades. 
 
 
3.2.C.3 Layer 1 (generation, coding and modulation signaling) 
 
La capa de senyalització aporta la receptor la informació necessària per 
accedir a la informació dins de les T2-frames. L’estructura d’aquesta capa 
està dividida en tres seccions anomenades P1, L1-pre i L1-post. 
 
La secció P1 aporta informació sobre el sistema de transmissió i els seus 
paràmetres bàsics. La secció L1-pre permet la recepció i la descodificació 
de la secció L1-post que al seu temps permet al receptor accedir a les 
PLP’s. Al mateix temps, la secció L1-post es pot subdividir en quatre zones 
més (Configurable, Dynamic, Extension i CRC). Veure [Figura 3.14.}. 
 
 

 
 

Figura 3.14. Desglosament d’una trama de dades T2 , font: ETSI EN 302 755, ETSI. 
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Paràmetres rellevants que aporta la secció P1 són el nombre de portadores, 
l’interval de guarda o el format de transmissió SISO o MISO. 
 
La secció L1-Pre Signalling aporta camps d’informació que permeten 
determinar el tipus de stream, l’interval de guarda, el format de les 
constel·lacions a L1-Post, el Pilot Pattern utilitzats i el nombre de bits 
d’informació de la secció post entre d’altres. 
 
La secció L1-Post Signalling conté els paràmetres que necessita el receptor 
per descodificar. Els valors configurables sempre presenten la mateixa 
duració i els dinàmics aporten valors dinàmics a cada T2-frame. Alguns dels 
valors que configuren la secció són PLP tipus, els code rate de FEC, la 
modulació utilitzada a cada PLP i el mode d’ús de les PLP’s. 
 
 
3.2.C.4 Bloc “Frame Builder”. 
 
La funció d’aquest bloc és la de realitzar assemblatge de les cel·les que 
produeixen cadascun dels PLP’s  i les cel·les de la capa L1 per construir 
l’estructura T2. 
 
Estructura del Frame  
 
L’estructura del frame al sistema DVB-T2 consisteix a nivell alt en un 
conjunt de superframes que estan dividits en T2-frames i aquests estan 
dividits en símbols OFDM. Es contempla la possibilitat d’un espai per FEF 
(Future Extension Frames). El número de T2-frames és configurable i ve 
determinat per la informació rebuda a la senyal L1-pre. La següent figura 
[Figura 3.15.] il·lustra l’estructura: 

 
Figura 3.15. Macroestructura del frames (Super Frame), font: ETSI EN 302 755, ETSI. 
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Estructura del T2-Frame  
 
L’estructura del frame al sistema DVB-T2 incorpora un bloc P1, un bloc P2 i 
un nombre configurable de símbols d’informació. 
 
El Frame Builder mapeja les cel·les que arriben del time interleaver dels 
PLP’s amb la constel·lació que arriba del senyals L1-pre i L1-post dins de 
cel·les de dades de cada OFDM símbol. 
 
El diagrama de blocs que sintetitza el funcionament del Frame Builder és 
[Figura 3.16.]: 
 
 

 
Figura 3.16. Bloc “Frame Builder”, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 

 
Frequency interleaver 
 
El propòsit del sistema operant sobre les cel·les de dades d’un símbol OFDM 
és mapejar aquestes dades sobre una de les portadores disponibles. Les 
possibles permutacions de bits es realitzen d’acord amb el mode de 
funcionament 1k, 2k, 4k, 8k, 16k o 32k.  
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3.2.C.5 Bloc “OFDM generation”. 
 
La funció del bloc OFDM és la d’extreure les cel·les generades pel frame 
builder al domini de la freqüència, per inserir informació rellevant com els 
“pilots” que ajudaran als receptors a compensar la distorsió introduïda pel 
canal de transmissió. Alhora, inserirà els intervals de guarda i aplicarà PAP 
reducció. Veure [Figura 3.17.]. 
 

 
Figura 3.17. Bloc “Frame Builder”, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 

 
MISO Processing 
 
Inicialment, i com novetat del sistema DVB-T2 es pot treballar amb el 
processament MISO (Multiple Input Single Output) que permet implementar 
una estratègia de codificació amb l’anomenat Alamouti encoding  que 
ofereix la possibilitat de treballar amb 2 grups de transmissors sense 
interferències tot i utilitzar la mateixa freqüència. Està previst que tots els 
receptors puguin ser capaços de rebre les senyals MISO. Un esquema 
simplificat d’aquesta disposició és el representat a la [Figura 3.17.]. 
 
 

 
 

Figura 3.18. Model MISO de transmissió, font: ETSI TS 102 831, ETSI. 

 
La estratègia de codificació Alamouti [ETSI TS 102 831]  envia dos símbols 
consecutius (no han de formar part del mateix PLP) mitjançant el Tx1 i 
alhora, via el Tx2 envia el mateixos valors invertits en signe i/o conjugat. 
(Veure figura superior). 
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D’acord amb això, els components poden ser reconstruïts al receptor. El 
valors complexes rebuts per una “parella” de valors MISO venen donats 
per: 

 
On H1 i H2 descriuen la funció de transferència dels canals respectius, i n1 i 
n2 modelitzen el soroll. 
 
Representant vectorialment el parell de valors rebuts tenim: 

 
On: 

 
 
La recombinació de les senyals rebudes por efectuar-se segons: 

 
Aquest tractament, necessita com a premissa pel seu funcionament que les 
característiques del canal per als símbols OFDM sigui pràcticament les 
mateixes. 
 
Pilot insertion 
 
Diverses cel·les dins de l’OFDM frame estan modulades amb informació de 
referència que el valor de la seva transmissió és conegut pel receptor. 
Aquestes cel·les són transmeses amb un nivell de potència superior. La 
informació d’aquestes cel·les pot ser utilitzada per sincronitzar els frames, 
la freqüència, el temps, per identificar el mode de transmissió, per estimar 
el canal i per seguir el soroll de fase. 
 
Existeixen diferents tipologies de “pilots”. Les més rellevants són: 
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- Scattered pilots, Continual pilots, Edge pilots, P2 pilots i Frame Closing 
pilots. 
 
Dummy tone reservation 
 
Algunes cel·les OFDM poden reservar-se per poder implementar la reducció 
PAPR (Peak to Average Power Ratio) i han de establir-se a zero inicialment. 
 
IFFT - OFDM Modulation 
 
L’estructura d’aquest bloc especifica els paràmetres a utilitzar en funció del 
mode de transmissió. La senyal transmesa s’organitza en frames. La durada 
del frame determina el nombre d’OFDM símbols que conté. Cada símbol 
està constituït per un portadores que transmeten en un temps al que cal 
afegir el temps de  l’interval de guarda. L’interval de guarda consisteix en 
una repetició cíclica de la informació útil i s’insereix al seu davant. 
 
Els paràmetres OFDM i el període elemental en funció de l’ample de banda 
es relacionen a les següents taules [Figura 3.19.]: 
 

 
Figura 3.19. Paràmetres OFDM, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 
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PAPR (Peak to Average Ratio) Reduction 
 
Als sistemes OFDM es poden introduir modificacions per reduir el PAPR. 
Aquestes modificacions es poden introduir individual o conjuntament. L’ús 
d’aquestes tècniques queda indicat a la capa L1 de senyalització. Les dues 
tècniques utilitzades són l’Active Constellation Extension (ACE) i la Tone 
Reservation Tèchnique (TR) i s’han d’implementar en aquest ordre. L’Active 
(ACE) mètode té limitacions d’ús amb sistema MISO, sobre P1 símbols i si 
s’aplica la rotació de constel·lació.  
 
Guard interval insertion 
 
L’interval de guàrdia permet adaptar-se a les orografies del terreny i a la 
possibilitat d’establir xarxes SFN. Amb la combinació amb FFT grans, 
permet optimitzar proporcionalment la seva durada en funció de la durada 
del símbol. Veure [Figura 3.20.]. 
 
 

 
 
Figura 3.20. Millora en la reducció de l’efecte GI sobre FFT, font: ETSI TS 102 831, ETSI 
 
La inserció de l’interval de guarda  no ofereix totes les combinacions 
possibles. La taula següent [Figura 3.21.] mostra la combinatòria autoritzada: 
 
 

 
 
Figura 3.21. Duració interval de guarda (GI) en relació amb el període elemental, font: ETSI 

EN 302 755, ETSI. 
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P1 Symbol Insertion 
 
La inserció d’aquest símbol té 4 finalitats. La primera és que s’utilitza quan 
es realitza l’escaneig inicial per detectar ràpidament la senyal T2. La segona 
permet identificar-se com una preàmbul de trama T2. La tercera ofereix 
paràmetres bàsics de transmissió que ajuden durant la inicialització del 
procés. I finalment, la quarta possibilita al receptor detectar i corregir la 
sincronització de freqüència i temps. 
 
 
El sistema OFDM constitueix una juxtaposició de portadores ortogonals. 
L’amplitud i la fase de cada una de les portadores va variant símbol rere 
símbol d’acord amb el procés de mapejat. 
 
El conjunt de la densitat espectral de potència espectral és la que les 
portadores sumen. L’espectre d’una senyal DVB (8 MHz de canal) és el 
representat a la figura [Figura 3.22.]:  
 
 

 
 
Figura 3.22. Reducció en l’ample de banda en funció al nombre de portadores, font: ETSI 

EN 302 755, ETSI. 
 
Es pot observar que a mesura que incrementem el número de portadores 
l’espectre de la senyal és més abrupte. 
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3.2.D Exemple de bit-rates amb sistema DVB-T2 
 
La següent taula [Figura 3.23.] mostra els valors de funcionament del sistema 
per condicions de màxim nivell de portadores, mínim interval de guàrdia, 
mode ampliat i patrons pilots fixes. 
 
 

 
 
Figura 3.23. Bit-rates màxims i configuracions recomanades, font: ETSI EN 302 755, ETSI. 
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4.Comparativa DVB-T vs DVB-T2:  
[ETSI EN 302 755] [ETSI TS 102 831] [DVB-F-T2] [W HARRIS] 
 
 
Tot i les demostrades virtuts del sistema DVB-T sobre la tecnologia 
analògica, els sistema DVB-T2 busca, principalment, la millora de la 
robustesa del sistema, de la seva eficiència espectral i de la taxa de 
transmissió (bit rate). Això, permetrà la millora i l’increment dels serveis 
ofertats al consumidor. 
 
Una de les premisses bàsiques de disseny del nou sistema T2 és la 
compatibilitat dels sistemes captadors (antenes), dels sistemes transmissors 
i de l’amplificació en recepció. El rendiment del sistema és d’un 30-60% 
superior per a unes mateixes condicions de transmissió respecte a DVB-T. 
 
Ambdós sistemes utilitzen modulació OFDM però T2 ofereix més varietat de 
modes de funcionament que permeten adaptar-se millor a les zones 
d’implantació. 
 
Cal destacar l’aparició de nous modes (portadores), d’una millora dels 
sistemes de control d’errors (FEC) i d’una millora en l’energia consumida 
pels transmissors. 
 
Les especificacions de DVB-T2 permeten una elecció del nivell de robustesa 
i protecció per cada servei de la mateixa trama de transport que 
possibiliten, fins i tot, la tria d’un mode de modulació per cadascun d’ells. 
 
Cal no oblidar que les senyals d’entrada de l’estàndard passen de MPEG-2  
utilitzat a DVB-T a H.264/MPEG-4 AVC utilitzat a DVB-T2, cosa que ja 
implica un guany d’entrada en la potència dels sistema. 
 
La següent taula [Figura 4.1.] i imatge ens resumeix les característiques 
principals dels dos sistemes i ens permet establir un guió comparatiu. 
Destacar a la columna de DVB-T2 els valors que apareixen en negreta com 
a novetat i millora de les possibilitats del sistema. 
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Figura 4.1. Taula comparativa DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation 
Terrestrial), ETSI. 

 
 

 
 

Figura 4.2. Eficiència de les modulacions i codis FEC, font: Harris Broadcast, 
https://www.harris.com. 
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FEC (Forward Error Control): 
 

 
 

Figura 4.3. DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation Terrestrial), ETSI. 
 
L’eficiència dels nous codis [Figura 4.3.] utilitzats a DVB-T2 és molt més alta 
que els originals de T1, només la capacitat de processament ha permès 
“despertar” aquestes tècniques. A més la ràtio “bit útil-bit redundant” no 
s’ha vist incrementada gràcies a l’ús de procediments que eliminen 
informació que després el receptor és capaç de reconstruir sense necessitat 
d’enviar-la completament. Com és pot veure a la [Figura 4.2.] aquest codis 
forcen el sistema a valors pròxims als valors límits teòrics de transmissió 
sota una gran diversitat de valors C/N. 
 
Una mostra de la seva potència la podem observar a la següent gràfica 
[Figura 4.4.]: 
 

 
 
Figura 4.4. Efecte dels nous mètodes de correcció d’errors (FEC), font: ETSI TS 102 831, 

ETSI 

 
On obtenim valors similars de BER amb necessitats de senyal-soroll 5 dB 
inferiors que permetrien incrementar la taxa de transmissió o ampliar la 
cobertura dels emissors. 
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Modes: 
 

 
 

Figura 4.5. DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation Terrestrial), ETSI. 

 
En relació als modes [Figura 4.5.], el fet més destacat és l’aparició d’un mode 
256QAM (8 bits per símbol, +33%) que incrementa els nombre de bits per 
cada portadora de dades. Això pot fer pensar que disminuïm la robustesa 
del sistema ja que la proximitat dels símbols es redueix i faria preveure uns 
requeriments extra de C/N de 4 a 5dB. Sorprenentment, l’increment tan 
notable en l’eficiència dels sistemes de correcció d’errors (FEC) 
conjuntament amb la tècnica de rotació de constel·lació permet l’aparició 
d’aquest mode.  
 
El comportament del sistema amb rotació de constel·lació millora d’acord 
amb aquest gràfica [Figura 4.6.] en unes necessitats de senyal-soroll de 7.6 
dB inferiors per mantenir el mateix nivell de qualitat (BER): 
 

 
Figura 4.6. Millora del sistema amb rotació de constel·lació, font: ETSI TS 102 831, ETSI 
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GI (Guarda Interval): 
 

 
 

Figura 4.7. DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation Terrestrial), ETSI. 
 
Com ja és conegut, GI permet eliminar els errors generats per múltiples 
senyals i habilita els sistemes SFN que optimitzen l’ús de l’espectre. 
L’aparició de nous valors [Figura 4.7.]. permet flexibilitat d’adaptació a 
orografies específiques i la combinació amb l’interval de símbol [Figura 4.8.] 
(funció directa de FFT Size) estableix el compromís entre velocitat de 
transmissió i robustesa. Sense que sigui un propòsit específic del sistema 
DVB-T2, els nous intervals permeten una ampliació de cobertura dels 
transmissors. 
 

 
 
Figura 4.8. Duració interval de guarda (GI) en relació amb el període elemental, font: ETSI 

EN 302 755, ETSI. 
 
FFT Size (Número de portadores): 
 

 
 

Figura 4.9. DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation Terrestrial), ETSI. 
 
L’aparició de nous nivells de portadores [Figura 4.9.] i el seu increment 
provoquen automàticament una major duració del període de símbol que 



 

 

Evolució de la Televisió Digital Terrestre: Estàndards, 
Normatives, ICT i qualitat de servei. 

Pàgina 47 
 

 

   

combinat adequadament amb l’interval de guarda (GI) permet millorar els 
sistemes SFN i adaptar-se a les orografies accidentades. 
 
L’aparició de nous modes i la caiguda accelerada de l’espectre [Figura 4.10.] 

que ocupen permet crear la possibilitat d’afegir portadores “extra” i 
incrementar el flux d’informació (mode estès). 
 

 
 
Figura 4.10. Reducció del “roll-off” en funció del nombre de portadores, font: ETSI TS 102 

831, ETSI 
 
S’estima que un ús adequat d’aquest paràmetres amb la incorporació del 
mode Alamouti que permet treballar amb dos emissors sense interferència 
(MISO) incrementa la capacitat del sistema en més del 60% respecte al T1 
en condicions similars. 
 
Pilots (Portadores de senyalització): 
 

 
 
Figura 4.11. DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation Terrestrial), ETSI. 

 
Al igual que al sistema DVB-T1, és necessària la utilització d’aquests 
senyalitzadors per facilitar als receptors la compensació de canvis en els 
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canal. Ara bé, DVB-T2 estableix i redueix el nombre de pilots amb la 
selecció de vuit d’ells predefinits en funció del nombre de portadores i 
l’interval de guarda [Figura 4.11.]. 
 
El sistema DVB-T1 aplicava el mateix nombre de patrons estàtics 
independentment de la mida de la FFT i de l’interval de guarda. Per contra 
DVB-T2 ha definit els patrons en funció dels mateixos. Gràficament: 
 

 
Figura 4.12. Recció del nombre de patrons de senyalització T1 vs T2, font: ETSI TS 102 

831, ETSI 
 
Es produeix una reducció del 8% al 4% amb aquest patró sobre el total. 
 
Ample de Banda: 
 

 
 
Figura 4.13. DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation Terrestrial), ETSI. 

 
Les noves configuracions d’ample de banda [Figura 4.13.] estan en la línea  
de poder oferir usos professionals de transmissió entre radio càmeres i 
estudis mòbils amb l’opció de 10 MHz. A l’altra banda, els 1,7 MHz estan 
dissenyats per treballar amb serveis de dispositius mòbils. 
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Taxa de transmissió: 
 

 
 
Figura 4.14. DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation Terrestrial), ETSI. 

 
DVB-T2 és capaç de millorar la taxa de transmissió notablement per les 
mateixes condicions de treball i el mateixa nivell de C/N que DVB-T1. 
A la taula [Figura 4.14.] podem observar els valors típics i els valors màxims 
estimables per la mateixa amplada de canal. 
 
A la imatge següent [Figura 4.15.], s’observa que amb els mateixos 
paràmetres de funcionament T2 necessita valors menors de C/N i aporta 
major velocitat de transmissió. Tot i que les premisses de disseny no 
buscaven aquest efecte, això implica la possibilitat ampliar la zona de 
cobertura d’un emissor. 
 

 
 
 
Figura 4.15. Millora de les necessitats C/N per mantenir els nivells de funcionament, font: 

Harris Broadcast, https://www.harris.com. 
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Relació C/N: 

 
 
Figura 4.16. DVB-T vs DVB-T2, font: DVB Fact Sheet (2nd Generation Terrestrial), ETSI. 

 
Les condicions de C/N en un sistema digital impliquen un valor llindar de 
servei a diferència de la degradació progressiva que patien les senyals 
analògiques. Aquest valor llindar estableix un tot o res de recepció. 
 
La taula [Figura 4.16.] mostra la millora en les necessitats de C/N del sistema 
T2 envers el T1 millorant les prestacions globals del sistema. 
 
Els valor de C/N depenen de la modulació de treball d’acord amb el que 
mostra les següents taules per DVB-T [Figura 4.17.] i per DVB-T2 [Figura 4.18.]: 
 

 
Figura 4.17 Valors C/N per a diferents tipus de modulació DVB-T, font: Televisión y 

Radio.Televés, S.A. 
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Com es pot veure a la columna de canal Ricean (recepció estàtica) per a 
unes mateixes condicions (64-QAM, ¾) de transmissió el nivell de C/N 
requerit disminueix dels 18.6 dB a DVB-T1 fins al 15.4 dB a DVB-T2. 
Aquesta situació es manté amb tota la combinatòria possible de 
modulacions, code rates i tipologies de canal de comunicació. 

 
 
Figura 4.18 Valors C/N per a diferents tipus de modulació DVB-T2, font: ETSI TS 102 831, 

ETSI 
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5. Impacte DVB sobre la implantació d’una ICT (Ràdio i TV).  
[RD 346/2011] [O 1644/2011]  
 
L’objectiu d’aquest punt és implementar un document d’exemple pràctic 
d’aplicació (ICT) de l’estàndard DVB sobre un model fictici d’edificació. La 
següent taula mostra els valors i els nivells de qualitat que han de presentar 
les instal·lacions sota la normativa ICT (RD 346/2011) i (O 1644/2011). Es 
desenvoluparà un document simplificat d’aplicació amb els plànols 
corresponents (Annex D) i s’incidirà en els punts on pugui tenir alguna 
repercussió l’entrada en vigor del nou estàndard DVB-T2.  
 
Quadre de mesures normativa ICT (R.D. 346/2011 i Ordre ITC/1644/2011) 
 

Quadre de mesures a satisfer a les preses de 
televisió terrenal incloent el marge de l’espectre radioelèctric entre 950 i 
2150 Mhz.  
 

Banda de freqüència Paràmetres Unitat 
47-790 Mhz 950-2150 Mhz 

Nivell de senyal 
AM-TV 

64QAM-TV 
QPSK-TV 
FM Radio 

DAB Radio 
COFDM-TV 

 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 

 
57-80 
45-70 
47-77 
40-70 
30-70 
47-70 

Resposta amplitud / freqüència en 
canal 

 
FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV 

 
FM-TV, QPSK-TV 

 
COFDM-DAB, COFDM-TV 

 
 
 

dB 
 

dB 
 

dB 

± 3 dB a tota la 
banda; ± 0.5 dB 
amb un ample de 
banda de 1Mhz 
≤6 
± 3 dB a tota la 
banda 

± 4 dB a tota 
la banda; ± 
0.5 dB amb 
un ample de 
banda de 
1Mhz 

Resposta amplitud / freqüència en 
banda de la xarxa 

 
dB 

≤16 ≤20 

Relació Portadora/Soroll aleatori 
FM Radio 
AM-TV 

QPSK-TV (DVB-S,DVB-S2) 
64QAM-TV 
COFDM-DAB 
COFDM-TV 

8PSK DVB S2 

 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
≥38 
≥43 

≥11,12 
≥28 
≥18 
≥25 
≥14 

Desacoblament entre preses de 
diferents usuaris 

dB 
47 - 300 Mhz ≥ 38 
300 - 790 Mhz ≥ 30 ≥20 
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Relació Portadora/Interferència a 
freqüència única  

AM-TV 
64QAM-TV 
QPSK-TV 

COFDM-TV 

dB 
dB 
dB 
dB 

≥54 
≥35 
≥18 
≥10 

Relació d’intermodulació 
AM-TV 

64QAM-TV 
QPSK-TV 

COFDM-TV 

dB 
dB 
dB 
dB 

≥54 
≥35 
≥18 
≥30 

BER QAM  Millor que 9x10-5 
VER QPSK  Millor que 9x10-5 

BER COFDM-TV  Millor que 9x10-5 
MER COFDM TV dB ≥21 

 

Nota: Els símbols  i  indiquen els 
elements sobre es quals la implementació de l’exemple pràctic han tingut o 
tindrà en compte els paràmetres tècnics dels estàndards i les normatives. Al 
mateix temps, els valors marcats en color blau als apartats on figurin 
aquests símbols indiquen la possibilitat de la seva variació quan aparegui la 
normativa que reguli la implantació de DVB-T2. 
 
A mode d’aproximació i d’acord amb l’estudi fet als capítols 3 i 4 cal 
preveure la següent evolució: 
 

- A nivell de senyal seran possibles valors inferiors als actuals ja que 
les necessitats de portadora-soroll també seran inferiors. Els efectes 
que això originarà aniran des de l’augment de la cobertura de centres 
emissors fins a la reducció de la sensibilitat necessària dels receptors. 

- En relació a les necessitats de portadora-soroll i com s’ha apuntat al 
punt anterior, es veuran reduïdes. Els FEC (Forward Error Control) 
han ajudat en aquest aspecte. 

- Els paràmetres de qualitat per garantir la qualitat es veuran 
increments també gràcies als FEC. Es podran establir valors 
equivalents de BER al voltant de “Millor que 9x10-7” com a nivell de 
qualitat mínim. 

- Finalment, en relació a les intermodulacions, com el seu problema 
s’accentua quan els amplificadors treballen al seu nivell màxim 
(saturació), la reducció de les necessitats de nivell de senyal mínim 
afavorirà que no sigui necessari l’ús en aquestes condicions i aquest 
paràmetre no esdevindrà crític. 

 
Tot això, haurà d’estar confirmat amb l’aparició de la normativa específica 
que reguli la implantació de DVB-T2. 
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5.1 Document ICT: 
 
5.1.A. Dades generals del promotor. 
 

 

Universitat Politècnica de Catalunya(UPC)  
C/ Jordi Girona, 31        

 08034 Barcelona (Barcelona) 
Telèfon 93 401 68 00 

 
 
5.1.B. Descripció de l’immoble (La descripció respon a un edifici fictici).  
 

 
Edifici de 6 plantes, 18 habitatges i 2 locals. 
C/ Jordi Girona, 31 
08034 Barcelona (Barcelona) 
   

 
La configuració és:  

 
BLOC 1 

P.COBERTA RITS 

P.PRIMERA Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 

P.PRIMERA Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 

P.PRIMERA Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 

P.TERCERA Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 

P.SEGONA Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 

P.PRIMERA Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 

P.BAIXA Local 1 Local 2 

P.SOTERRANI RITI 

 
La descripció dels tipus d’habitatges és: 
 

Habitatges Tipus 1 i 3 

Saló Bany Cuina Habitacions Altres 
1 2 1 3 -- 
 

Habitatges Tipus 2  

Saló Bany Cuina Habitacions Altres 
1 1 1 2 -- 
 
 



 

 

Evolució de la Televisió Digital Terrestre: Estàndards, 
Normatives, ICT i qualitat de servei. 

Pàgina 56 
 

 

   

5.1.C. Aplicació de la llei de propietat horitzontal. 
 

L’edificació descrita a l’apartat anterior estarà acollida al règim de 
propietat horitzontal regulat per la Llei 49/1960, del 21 de juliol, de 
Propietat Horitzontal, modificada per la Llei 8/1999 del 6 d’abril. 

  
Es preveu en aquesta instal·lació la utilització d’elements no comuns 

de l’edificació, concretament els que es troben a l’interior de la xarxa 
d’usuari. Respecte a l’arqueta d’entrada i la canalització externa que 
s’ubicarà a l’exterior de l’edifici ocuparan la zona de domini públic. 

 
En conclusió, no existeixen servituds de pas als habitatges per als 

serveis d’instal·lació i manteniment de la ICT. 
 

5.1.D. Objecte del projecte tècnic. 
 

 Aquest projecte dóna compliment i dissenya la Infraestructura Comú 
de Telecomunicacions d’acord amb el REAL DECRETO LEY 346/2011 I AL 
REGLAMENT QUE EL DESENVOLUPA APROVAT A L’ORDRE  
ITC/1644/2011 DEL 10 DE JUNIO amb l’objectiu de garantir als usuaris una 
òptima qualitat dels senyals de televisió terrestre i telefonia i alhora, 
realitzar la previsió per a la incorporació de televisió via satèl·lit i 
comunicacions via cable. 
 
La instal·lació dotarà a l’edifici de: 
  
- Captació, adaptació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrestre. 
 
- Captació, adaptació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i 
televisió per satèl·lit. 
 
- Accés al servei telefònic disponible al públic (SDTP). 
  
- La infraestructura necessària per a l’accés als serveis de banda ampla dels 
diferents operadors d’aquest serveis. (TBA) 
 

5.2 Elements que constitueixen la Infraestructura comuna de 
Telecomunicacions. 
 
 La ICT consta en un principi dels elements necessaris per a satisfer 
les següents funcions: 
 

• Captació i distribució de radiodifusió sonora i televisió terrenal. 
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• Previsió de captació. Processament i distribució de senyals de 
televisió i radiodifusió sonora provenint de satèl·lit. 

• Accés i distribució del servei STDP  
• Accés i distribució del serveis de Banda Ampla (TBA). 
 
La ICT està fonamentada en una infraestructura de canalitzacions 
adequada per garantir la possibilitat d'incorporar nous serveis futurs 
en matèria de telecomunicació. 
 
Alhora, aquesta instal·lació permetrà el compliment de la norma UNE-
EN 50083-1 i UNE-EN 50083-8 en matèria de seguretat elèctrica i de 
compatibilitat electromagnètica amb aquest tipus d’instal·lacions.. 
 
Finalment, la distribució dels senyals dintre de la instal·lació permetrà 
que la incorporació de nous serveis no afecti a aquests senyals ja 
existents i que es realitzi pels canals previstos. 

 
5.2.A Captació i distribució de radiodifusió sonora i televisió 
terrenal. 

 

5.2.A.a. Consideracions sobre el disseny. 
 

 Després de realitzar la presa de dades dels nivells d’intensitat de 
camp presents a l’emplaçament i després dels càlculs inicials es determina 
una ICT per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió 
sonora i televisió terrestre formada per: 
 
  - Elements de captació. 
  - Equipament de capçalera. 
  - Xarxa  (Distribució i d’usuari). 
 
Els elements de captació de radiodifusió sonora i televisió terrestre s’han 
ubicat a la planta COBERTA de l’edifici d’acord amb el plànol corresponent. 
El seu dimensionat s’ha realitzat d’acord amb els nivells d’intensitat de 
camp de les senyals rebudes, l’orientació per a la recepció i els possibles 
senyals d’interferència. 
 
Les senyals captades per diferents antenes dels serveis de radiodifusió 
sonora i televisió terrestre arriben al recinte de telecomunicació situat a la 
planta COBERTA de l’edifici. 
 
Les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre obtingudes després 
d’amplificar-se pels elements de capçalera són mesclades amb les senyals 
de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. Aquestes senyals són ofertes 
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per la capçalera mitjançant dos cables coaxials on trobarem la senyal 
terrestre i una senyal de FI de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit 
diferent per a cada coaxial. 
 
Per al funcionament correcte de les xarxes de distribució i dispersió, totes 
les preses de distribuïdors i PAU no utilitzades s’hauran de carregar amb 
càrregues resistives de 75 Ω. 
 
La xarxa interior d’usuari comença als PAU i finalitza a les bases terminals 
(BAT). La interconnexió es realitza amb estrella de manera que cada coaxial 
té la seva tirada independent. 
 
Totes les xarxes de distribució que configuren la instal·lació permetran la 
distribució de forma transparent de la banda de 5 a 2150 Mhz des de la 
capçalera fins a la presa d’usuari. 
 
5.2.A.b. Senyals  de radiodifusió sonora i televisió terrenals que es reben a 
l’emplaçament de l’antena. 

 

A l’emplaçament de l’edifici i a nivell de carrer es preveu la 
recepció dels senyals de les següents entitats: [W TDT1] [W CANALTDT] 
 

Múltiplex/Emissions CANAL Freq.central (MHz) S (dBµµµµV) 

TV digital 

MPE5 (3 HD) 23 490 60 
LOCAL (3 SD /3 Ràdio) 26 514 62 
MPE2 (2 HD / 3 SD) 27 522 60 
MPE4 (4 HD/ 4 Ràdio) 29 538 61 
RGE1 (1 HD/ 4 SD/3 Ràdio ) 31 554 62 
AUT2 (1 HD/ 3 SD/2 Ràdio ) 33 570 63 
MPE3 (2 HD/ 4 SD) 34 578 55 
RGE2 (1 HD/ 3 SD/4 Ràdio ) 41 634 57 
AUT1 (5 SD /4 Ràdio) 44 658 59 
MPE1 (3 SD /5 Ràdio) 47 682 62 
LOCAL (2 SD /1 Ràdio))  48 690 63 
DAB 

DAB 11D 222.64 --- 
Radiodifusió sonora 

FM  89.8 68 
 
Els serveis de televisió terrenal terrestre presenten una modulació del 
tipus COFDM i l’ample de banda dels canals és de 8 MHz tal i com 
s’ha comentat a l’apartat 3 d’aquesta memòria. 
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No serà necessària la manipulació ni la conversió de freqüència dels 
anteriors senyals. 
 

5.2.A.c. Selecció de l’emplaçament i paràmetres de les antenes receptores. 
 

L’emplaçament triat per al suport de les antenes per als serveis de 
radiodifusió i televisió terrestre s’indiquen al plànol corresponent. 
Aquest suports, estaran formats per 3 m de pal amb un diàmetre 
mínim de 45mm i un gruix de 2 mm. 
 
Els pals es fixaran als elements d’obra resistents a les ubicacions, 
mitjançant dos suports en paret de 300 mm de longitud de perfil 
tipus “U”. La separació mínima d’aquest elements serà d’un metre. 
 

Tots els materials  que formen part de la instal·lació de captació de 
senyals de la ICT seran resistents a la corrosió. Els cargols o 
elements de subjecció es protegiran de la corrosió amb pasta de 
silicona no àcida. 
 
Els pals de l’antena es taponaran de forma permanent per tal 
d’impedir l’entrada d’aigua al seu interior. 
 
Finalment, tots els elements restaran connectats a la presa de terra 
de l’edifici mitjançant un conductor de coure aïllat de 25 mm2 de 
secció. 
 
En relació a les antenes de captació, la instal·lació presentarà una 
antena Yagi de guany nominal >18 dB per a la recepció de les 
senyals de televisió terrestre a les bandes IV i V de la UHF i una 
antena dipol plegat de guany 0 dB per a la recepció de les senyals de 
radiodifusió sonora terrestre (FM). 
 
Aproximadament a 15 cm de la part superior del pal es situarà 
l’antena Yagi orientada correctament amb l’ajuda d’un mesurador de 
camp. L’antena dipol circular es fixarà al pal a 1,25 m de l’antena 
Yagi i per sota de la mateixa. Les característiques omnidireccionals de 
l’antena impossibiliten la seva orientació. 
 
Els paràmetres de les antenes de la instal·lació i les seves 
corresponents imatges són: 
 

FM 
TIPUS Ommidireccional 
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ELEMENTS 2 
GUANY (dB) 0 dB 
RELACIÓ D/A (dB) 0 

 
 
 Antena FM: 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1. Antena FM-200, font: Alcad, S.A. 
http://www.alcad.net.[Març 2016] 

 
 

 
 

 
 

UHF-LTE 
TIPUS Directiva 
ELEMENTS 42 
GUANY ≥ 18 dB 
CANALS 21-60  
RANG FREQÜÈNCIES (MHz) 470-790MHz 
ANGLE D’APERTURA 
HORITZONTAL 

< 30 º 

RELACIÓ D/A > 32 
  

 
D’acord amb  l’apuntat al capítol 2, el marge de freqüència de treball 
de l’antena ja respecta l’ús del canals per part del dividend digital. 
 
Si com s’espera, apareix un segon dividend digital, és possible la 
necessitat de reduir el rang de freqüències per establir unes 
condicions òptimes de treball. 
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Antena UHF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2. Antena UHF Neo-088, font: Alcad, S.A. http://www.alcad.net.[Març 2016] 
 

DAB 
 
TIPUS Directiva 
ELEMENTS 3 
GUANY ≥ 6 dB 
CANALS 5A-3F 
RANG FREQÜÈNCIES (MHz) 174-240 
ANGLE D’APERTURA 
HORITZONTAL 

< 30 º 

RELACIÓ D/A > 32 
 
Les antenes es connectaran a la capçalera del RITS mitjançant cable 
coaxial de 75 Ω d’impedància per a instal·lacions d’exteriors. 
L’entrada a l’edifici d’aquest cables es realitzarà pels passamurs 
corresponents. 
 

5.2.A.d. Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores. 
 
Tots els elements captadors de les senyals i tots els elements que els 
componen, hauran de suportar velocitats de fins a 130 km/h. Com és 
lògic, l’element més crític és el pal de suport de les antenes. Per tal 
d’estimar el càlcul, utilitzem les dades dels paràmetres aportats per 
un fabricant genèric amb els següents valors: 
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Moment Flector 355 N·m 
2·Longitud (2·1.5 m) 3 m 
Diàmetre 45 mm 

 
Les dades de càrrega al vent de les antenes són: 
 

Antena Yagi Fy 9 N 
Antena FM Fo 7 N 
Pv=785 N/m2 (120 km/h) 

 
 
Prenent els valors més desfavorables de pressió de vent sobre les 
antenes i sobre tota la superfície del pal, la carrega de vent que 
suporta el pal és: 
 

NxxSmPvFm 65.70045.02785 ==⋅=  
        

on Sm és la superfície “útil” del pal que ve determinada pel diàmetre 
del propi pal i la longitud que queda per sobre dels suports. 
 
Finalment, considerant el pitjor cas amb les forces degudes a la 
pressió del vent aplicades sobre l’extrem superior del pal, el mòdul 
del moment en el punt de subjecció presenta un valor: 
 

mNLFmFoFy ⋅=⋅++=⋅++= 3.1852)65.7079()(ϕ  
 

En conclusió, el moment és inferior al moment flector màxim del pal. 
 
5.2.A.e. Pla de freqüències. 

 
S’estableix un pla de freqüències en base a les freqüències utilitzades 
per als senyals que es reben a l’emplaçament de l’antena, siguin útils 
o interferents. Com es pot comprovar, la banda destinada al dividend 
digital no s’utilutza. 
   

En aquest cas concret: 
 
 Banda III Banda IV Banda V 
Canals ocupats  23,26,27,29,31

,33,34 
41,44,47,48 

Canals 
interferents 
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D’acord amb les restriccions tècniques a les que estan subjectes les 
distribucions de canals, resulta el següent quadre pla de freqüències: 
 

Banda Canals 
Utilitzats 

Canals 
interferents 

Canals 
utilitzables 

Serveis 

Banda I     
Banda II    FM 
Banda S (alta 
i baixa) 

  Tots menys 
S1 

TVSAT A/D 

Banda III   Resta dels 
canals 

TVSAT A,/D 
Radio D 
terrestre 

Hiperbanda   Tots TVSAT A/D 
Banda IV 23,26,27,2

9,31,33,34 
 Resta dels 

canals 
TVSAT A/D 
Terrestre 

Banda V 41,44,47,4
8 

 Resta dels 
canals 

TVSAT A/D 
Terrestre 

950-1446 
Mhz 

  Tots TVSAT A/D 
(FI) 

1452-1492 
Mhz 

  Tots Radio D 
Satèl·lit 

1494-2150 
Mhz 

  Tots TVSAT A/D 
(FI) 

 
Nota: Els canals utilitzables s’establiran per tal d’evitar canals 
adjacents. 
 

5.2.A.f. Nombre de preses. 
 
Les preses s’instal·laran mitjançant la xarxa interior amb configuració 
d’estrella respecte al corresponent PAU. 
  
Habitatges  

Nombre de preses per habitatge  
(1 per espai) 

Mínim 2 

Nombre d’habitatges 18 
Nombre de locals/oficines 2 
Total 86 
 
Total:         86 
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5.2.A.g. Càlcul de paràmetres bàsics de la instal·lació 
5.2.A.g.1. Nombre de repartidors, derivadors, segons la seva ubicació a la 
xarxa, PAU i les seves característiques, així com les dels cables utilizats.  
 

Nota: Veure plànol corresponent (Annex E) i plec de condicions 
(Annex A).  

 

La capçalera està situada al RITS de i està formada pels  mòduls 
amplificadors de FM, UHF i TV digital terrestre. 
 

El sistema d’amplificadors de capçalera utilitza el multiplexat en 
“Z” a l’entrada i a la sortida oferint 2 sortides amplificades. Les 
pèrdues estimades en aquest procés es situen al voltant dels 4 dB.  

 
Donat que l’edifici presenta menys de 30 preses, es pot 

considerar la utilització d’un sistema d’amplificació basat en 
centraleta programable.  

 
Aquestes sortides s’introdueixen als mòduls d’amplificació FI-

SAT on es realitza la mescla de les senyals amplificades procedents 
del servei de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. Les pèrdues 
s’estimen en 1 dB. Per tant, obtenim 2 cables coaxials de sortida 
amb les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre i una 
senyal de FI diferent a cadascun dels coaxials. 

 
Als registres secundaris de cada planta de l’edifici, els senyals 

dels cables coaxials passen pels corresponents derivadors que 
mantenen la continuïtat de la senyal i alhora la dispersen cap als 
habitatges. Els PAU estan dotats de dues entrades per als cables 
coaxials de tal de poder seleccionar la senyal per part de l’usuari. 

 
Els PAU’S hauran de disposar de les sortides suficients per 

donar servei a totes les preses potencials de l’habitatge. A les 
sortides dels PAU es connectaran els distribuïdors necessaris per tal 
de poder arribar a donar servei a totes les estances dels habitatges si 
el nombre de sortides del PAU utilitzat no arriba a totes les preses 
potencials dels habitatges.  
 
Per tal d’evitar dubtes, els PAU a utilitzar són de 4 i 5 sortides. Si el 
nombre de preses “potencials” a oferir servei supera aquest nombre, 
s’utilitzaran i s’instal·laran distribuïdors a la sortida dels PAU fins 
arriba a les sortides necessàries. 
 
La relació de distribuïdors, derivadors i PAU és:  
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PLANTA TIPUS DERIVADOR 

P.6 D3 

P.5 D3 

P.4 D2 

P.3 D2 

P.2 D2 

P.1 D2 

P.BAIXA D1 

 
Habitatges Tipus 1 i 3 

Saló Bany Cuina Habitacions Configuració 
1 2 1 3 PAU 5 
 

Habitatges Tipus 2  

Saló Bany Cuina Habitacions Configuració 
1 1 1 2 PAU 4 
 
Les característiques d’aquests elements: 

 
DERIVADORS 

Tipus D1 D2 D3 

Nº Sortides 2/4 2/4 2/4 

Banda treball 47-2150 
Mhz 

47-2150 
Mhz 

47-2150 
Mhz 

Pèrdues derivació V/U 15 18 24 

Pèrdues inserció V/U 3 1 1 

  
DISTRIBUÏDORS  

TIPUS DIS2 DIS4 

Nº SORTIDES 2 4 

BANDA TREBALL 47-2150 Mhz 

PÈRDUES DISTRIBUCIÓ V/U O 
ESTRELLA (PAS) 

< 4,5 <9 

 
PAU 

TIPUS PAU 3 PAU 4 PAU 5 

Nº SORTIDES 3 4 5 

B.TREBALL 47-2150 Mhz 47-2150 Mhz 47-2150 Mhz 

PÈRDUES 
DISTRIBUCIÓ  
V/U O 
ESTRELLA 
(PAS) 

7.5-10.5 
 

10.5-12 
 

11.5-15 
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5.2.A.g.2. Càlcul de la atenuació des de els amplificadors de capçalera fins 
a les preses d’usuari, a la banda 5 MHz – 790 MHz (Suma de las 
atenuacions a les xarxes de distribució, dispersió e interior d’usuari). 
 

A les atenuacions, s’ha tingut en compte que l’atenuació entre la 
capçalera i la presa d’usuari és: 
 
A.total = At(Z) + Ai(Mescla) + At(Cables) + Ad(Distribuïdor) + 
Ai(Derivadors Anteriors) + Ad(Derivador) + Ai(PAU+DIS) + Ai(BAT)  
 
Nota: A l’atenuació del PAU s’ha considerat l’efecte d’afegir un 
distribuïdor de dues sortides a cadascuna de les seves sortides. 

 
 

5.2.A.g.3. Resposta amplitud freqüència (Variació màxima de l’atenuació a 
diverses freqüències a la millor i pitjor presa). 
 

En tota la instal·lació, la resposta d’amplitud/freqüència de canal no 
superarà els següents valors: 
 
Servei 47-790 Mhz 950-2150 Mhz 

FM - Radio  ± 3 dB a tota la banda 
± 0.5 dB en un ample 
de banda d’un Mhz 

 

AM - TV ± 3 dB a tota la banda 
± 0.5 dB en un ample 
de banda d’un Mhz 

 

COFDM - TV ± 3 dB a tota la banda  

QPSK - TV  ± 4 dB a tota la banda 
± 1.5 dB en un ample 
de banda d’un Mhz 

 
La resposta dins de la banda de 15 a 790 Mhz és: 
 
Amplitud/Freqüència (dB) a la millor presa. 6.5 
Amplitud/Freqüència (dB) a la pitjor presa. 3.4 
 

Comprovem, que el valor és inferior als 16 dB establerts al Reial Decret 
346/201 i que s’ha realitzat un ajustament correcte dels valors de sortida 
dels amplificadors de capçalera. 
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5.2.A.g.4. Amplificadors necessaris (nombre, situació a la xarxa i tensió 
màxima de sortida). 
 

En aquest punt, es realitzarà una previsió inicial de les atenuacions 
produïdes a la xarxa de distribució i l’avaluació de la presa més 
favorable i més desfavorable a les diferents freqüències de les 
senyals procedents de les emissions terrestres.. 
 

Donat que segons l’apartat 4.5 de 
l’Annex I del Reial Decret 346/2011 del 11 de març és necessària 
una senyal a la presa d’usuari de: 
 

Nivell FM Radio 40-70 dBµV 
Nivell AM-TV 57-80 dBµV 
Nivell COFDM-TV 47-70 dBµV 

 
Aquest valors a CODFM, conjuntament amb la relació portadora-soroll 
determinen nivells llindar on els receptors han de poder demodular i 
decodificar la senyal. Com indica la comparativa entre DVB-T1 i DVB-
T2 es preveu valors menys selectius amb la irrupció del nou 
estàndard. 
 
La determinació del nivell d’amplificació és: 
 

Smax = At (min) + STU max 
Smin = At (max) + STU max 

 
on: 
 
Smax = senyal màxima a la sortida de l’amplificador 
Smin  = senyal mínima a la sortida de l’amplificador 
STU max = senyal màxima a la presa d’usuari 
STU max = senyal mínima a la presa d’usuari 
 
D’acord amb això, els nivells de senyal definitius a la sortida de la 
capçalera són per a cada amplificador: 
 
Senyal a la sortida dels amplificadors 

 
Canal FM 23 26 27 29 31 33 34 41 44 47 48 

S(dBµµµµV) 105 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 
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Amb tot això, els nivells de senyal que s’esperen a les diferents 
preses per al millor i pitjor cas són: 
 
 PLANTA SENYAL (dBµµµµV) –

(UHF) 

Millor Presa Hab 1; P. 3 62.7 
Pitjor Presa Local; P.Baixa 55 
 
Aquest nivells es troben dins de l’establert a l’apartat 4.5 de l’annex I 
del Reial Decret 346/2011 del 11 de març. 

 
5.2.A.g.5. Nivells de senyal en presa d’usuari en el millor i pitjor cas. 
 

Els valor s’ha obtingut d’acord amb la fórmula ja mencionada: 
 
A.total = At(Z) + Ai(Mescla) + At(Cables) + Ad(Distribuïdor) + 
Ai(Derivadors Anteriors) + Ad(Derivador) + Ai(PAU+DIS) + Ai(BAT) 
 
ATENUACIONS 
 

MILLOR PRESA HAB 1; PLANTA 3 

  F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz)

HAB  PRESA 50 98 490 522 538 554 570 578 634 658 682 690 

A(dB)   44.9 44.9 48 48 48 48 48 48 48.1 48.1 48.3 48.3 

  

PITJOR PRESA LOCAL 1; PLANTA BAIXA 

  F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz)

HAB  PRESA 50 98 506 562 586 610 682 698 706 730 770  

A(dB)   49.5 49.5 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.7 55.7 56 56 

 
5.2.A.g.6. Relació senyal / soroll a la pitjor presa. 
 

El soroll tèrmic produït per una resistència de 75 Ω que és la 
impedància que apareix al circuit equivalent d’un dipol de mitja ona 
es calcula de la següent forma: 
 
 La potència de soroll tèrmic ve donada per l’expressió: 
     

                                   BTkPr ⋅⋅=  on 

 
   K= Constant de Bolztman (Jules/°K) 
   T= Temperatura en graus Kelvin 
   B= Ample de Banda del senyal (Hz) 
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Al nostre cas: 
 
   
                   K=1.38·E(-23) J/ºK  ; T=293 ºK    ; B=8 Mhz 
 
  Pr=1.38·E(-23)·293·8E(6)=3234.7E(-17) W 
 
Per a una resistència de 75Ω, la tensió de soroll és: 
 
  Pr=Vr2/75 ; Vr=1.557E(-6) volts ; Vr=1.557 µV 
 
i en dB:4.92-7 
 
 Vr(dB)= 3.84 dBµµµµV on normalment seleccionem 4dBµµµµV 
   
Per tal de calcular la relació s’estableix que: 
 
 S/N=Si-N-Feq on 
 
 Si= Nivell de senyal a l’antena del canal més desfavorable 
d’UHF (dBµV) 
 
 N= Soroll tèrmic ( Càlcul anterior ) 
 
 Feq= Figura equivalent de soroll  
amb 
 
 Feq=f1+(f2-1)/g1+(f3-1)/(g1·g2)+.....+(fn-1)/(g1g2....gn-1) 
on  

f1, f2, ...., fn= Figura de soroll dels diversos blocs de la 
instal·lació. 
 
  
Finalment, substituint a la fórmula els valors obtinguts de calcular les 
atenuacions s’obté un Feq d‘uns 8.9 dB i el senyal a la pitjor presa té 
un nivell de 55 dBµV. 
 
Per tant, la relació S/N final queda: 
 
   

S/N (AM-TV): 55-8.9 ≥≥≥≥ 43 dB mínims exigits. 
S/N (COFDM-TV): 55-8.9 ≥≥≥≥ 25 dB mínims exigits. 
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5.2.A.g.7. Productes d’Intermodulación. 
 

Els productes d’intermodulació de tercer ordre 
poden estimar-se de manera teòrica amb senyals AM-TV. Amb modulacions 
del tipus FM-TV, 64 QAM-TV, QPSK-TV i COFDM-TV no existeixen 
expressions valides. El càlcul d’aquest, ens donarà una estimació dels altres 
casos. 
 
En AM-TV es defineix la intermodulació simple com la relació en dB entre el 
nivell de la portadora d’un canal (la de vídeo) i el nivell dels productes 
d’intermodulació de tercer ordre provocats per les 3 portadores presents al 
canal (vídeo, àudio i color). Respon a l’expressió: 
 

C/Isimple(dB)= (C/Isimple)amp+2(V0 max-V0) 
 
on: 
 (C/Isimple)amp = Nivell d’intermodulació simple del amplificador 

V0 = Nivell de tensió real a la sortida de l’amplificador 
V0 max = Nivell de referència de sortida màxima de l’amplificador, pel 

mètode de les dues portadores. 
 
Als amplificadors de capçalera que s’utilitzaran en aquest projecte, es 

troben els següents valors: 
 
(C/Isimple)amp = 35 dB 

 V0 max = 120 dBµV 
 V0 = 111 dBµV 
 
i aleshores,  
 

C/Isimple(dB) = 54+2(120-111) = 72 dB 
 
Valor que es troba per sobre dels 30 dB especificats a l’apartat 4.5 de 
l’annex I del Reial Decret 346/2011. 
 
No s’estimen els efectes de la intermodulació de tercer ordre ja que tots els 
amplificadors utilitzats a la instal·lació són amplificadors monocanals (o 
sistema de característiques similars). 
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5.2.A.g.8. Nombre màxim de canals de televisió incloïen els considerats el 
projecte original, que pot distribuir la instal·lació. 
 

Donat que a la xarxa de distribució no ens trobem amb amplificadors de 
línea, no té sentit aquesta consideració.  
 
5.2.A.h Descripció dels elements components de la instal·lació. 

 
5.2.A.h.1. Sistemes captadors. 

  

1 Antena Yagi 
Banda de UHF, canals 21 a 69, guany de 
14 dBi 

1 Antena dipol Circular FM/BI, guany de 1 dBi 
1 Pal de subjecció 

d’antena 
Diàmetre mínim 45mm , gruix mínim 2mm 

21m Cable coaxial 75 Ω per a exteriors, dielèctric PE 

7m Cable de Cu 
Aïllat per a la connexió amb terra de 
25mm2 

Elements de subjecció Cargols, brides suport, etc. 

 

5.2.A.h.2. Amplificadors. 
 

1 Cofre amplificadors --- 
1 Font d’alimentació Fins a 14 mòduls 
1 Mòdul amplificador  FM, guany de 30 dB 

9 Mòduls amplificadors Monocanals, UHF, guany de 50 dB 

 -- Mòduls amplificadors 
TV (UHF), guany 32 dB 
Amplificador Banda Ampla 

 321m Cable coaxial 75 Ω per a interiors, dielèctric PE. 
Altres Connectors, ponts, càrregues, etc. 

 
5.2.A.h.3. Mescladors. 
 

 --- Mòdul amplificador 
Banda de FI-SAT, mesclador MATV, 
alimentador LNB, guany de 40 dB 

 
5.2.A.h.4. Distribuïdors i derivadors. 

 
 2 Derivador D1 Atenuació 15 dB 
6 Derivador D2 Atenuació 18 dB 
4 Derivador D3 Atenuació 24 dB 

3 Distribuïdor DIS2 Pèrdues < 4.5 dB 
12 PAU 5 Pèrdues  11 – 15 dB 
6 PAU 4 Pèrdues  10.5 – 12 dB 
2 PAU 3 Pèrdues  7.5 – 10.5 dB 
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Distribuïdors Preses Cables 

Tipus Quantitat Tipus Quantitat Tipus Long(m) 

D4 - 

D3 6 
P1 86 

 
C1 

1219 m 
(+4%) Cable 

coaxial 

D2 4 P2 0   
D1 2     

 
5.2.A.h.5. Cable. 

 
1219m de Cable Coaxial 75 Ω per a interiors, dielèctric PE 

 
5.2.A.h.6. Materials complementaris. 
 

86 preses d’usuari Sortides TV-FM i SAT amb filtres. 

 
5.2.B. Distribució de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 
 
 Amb aquest punt es realitzarà l’estudi del dimensionat necessari per 
tal de deixar previst la distribució d’aquest servei a les preses dels usuaris. 
 Es descriuen a continuació els càlculs de les instal·lacions i els 
elements necessaris per a la seva realització. 
 
5.2.B.a. Selecció de l’emplaçament i paràmetres de les antenes receptores 
dels senyals de satèl·lit. 
 
 L’emplaçament previst per a la instal·lació de les antenes 
parabòliques ha de permetre la fixació d’almenys dues d’aquestes i la seva 
ubicació a la coberta ve donada per la necessita de disposar d’una total 
visibilitat cap al sud.  
 
ORIENTACIÓ DE LES ANTENES I CÀLCUL DE L’ENLLAÇ DESCENDENT. [FCL-B] 

 
El pas previ es conèixer la latitud del lloc de recepció respecte a 

l’equador (q), la longitud del lloc de recepció menys la longitud del satèl·lit 
(d), la relació entre el radi de La Terra i el de la òrbita del satèl·lit (p) i la 
latitud del lloc de recepció. Amb aquestes dades, trobarem l’elevació, 
l’azimut i la distància. 
 
Donat que: 
 
  

Elevació (E) (°) : 

    
)(

)]()[cos(

bsen

pbarctg
E

−=  
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 on 
 
    )]cos()(arccos[cos dqb ∗=  

 
 
 Azimut (A) (°) : 

    A=180° + arctg [
)(

)(

qsen

dtg
] 

 
 Distància (D) (Km) : 
 

   D= 35786 * ))cos(1(*41999.01 b−+  

 
 
Al nostre cas, ens trobem a la localitat de Barcelona amb les 

següents dades geogràfiques: 
 
    Longitud (Est) : 2.1° 
    Latitud (Nord): 41.4° 
  

Si considerem el càlcul respecte a Hispasat que es troba a una 
longitud de 30° W tenim: 
   

 d = (2.1°) - (-30°) = 32.1 ° 
  

b= arc cos [cos (41.4) * cos (32.1)] = 50.54° 
 
i finalment l’elevació, azimut i distància són : 

 

E = arctg °=−
09.32

54.50

)15127.054.50(cos

sen
 

 

A= 180°+ arctg( °= 48.223)
4.41

1.32

sen

tg
 

 

D= 35786* 39.38427)54.50cos1(*41999.01 =−+ km 

 
 

Per a calcular les pèrdues que pateix  el senyal provinent del satèl·lit i el 
nivell de senyal teòric que arriba al nostre sistema de recepció, s’han de 
valorar els següents aspectes: 
 

• La potència emesa pel satèl·lit. 
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• El guany de la seva antena. 
• Les pèrdues provocades pel recorregut. 
• El guany de l’antena receptora i el soroll introduït per antena i 

conversor. 
 

El concepte de PIRE, engloba als paràmetres potència transmesa i guany 
de l’antena, definint-se com: 

 
      PIRE= Gt * Pt 

 

Les pèrdues originades pel recorregut de l’antena es calculen en funció 
de la distància i de la freqüència: 
 

 P= 20 log 
λ
πD4

 dB (on D és la distància entre l’antena receptora i el 

satèl·lit) 
 

D’aquesta forma, el nivell de senyal que arriba a l’antena té un nivell de 
potència determinat per: 
 

         Pr(dB) = PIRE – 20 log(
λ
πD4

) 

 
Refinant aquesta expressió, obtenim una relació amb la portadora que 

envia el satèl·lit : 
 

C= PIRE + G + 20 log ( )
4 2
Dπ
λ

- Att (dB) 

 
on Att seran les pèrdues addicionals de l’enllaç i que es valoren amb uns 

0.5 dB per un dia tipus. 
 

Per una altra banda, l’antena rebrà soroll atmosfèric que generarà un cert 
nivell de soroll que s’avalua amb l’expressió de potència de soroll: 
 

     N = K*T*B  
 

on: 
 
  B = Ample de banda en Hz del filtre de FI del receptor 
  K = Constant de Boltzman 
  T= Temperatura en graus Kelvin del conversor i l’antena. 
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Amb aquest dos paràmetres, ja podem definir la relació portadora/soroll 
C/N amb l’expressió: 
 

    C/N = PIRE + G + 20 log ( −)
4 Dπ

λ
10log (K*T*B)- Att 

 
Amb aquesta expressió i en funció de la C/N desitjada, s’obté el guany i 

la mida de l’antena requerida. 
 

Particularitzant al nostre cas a la localitat de Barcelona: 
  

   C/N = PIRE + G + 20 log ( −)
4 Dπ

λ
10log (K*B*T)- Att 

 
Al diagrama de cobertura de l'antena transmissora d’Hispasat DBS tenim : 

  
                            PIRE = 52 dBW 

 
El terme de pèrdues a l’espai lliure queda: 
 

   λ =
12

30
= 2.5 cm i D = 38427.39 Km 

 
El terme de soroll serà: 
 
   10 log (1.38*10 23− *174*27*10 6 ) = -131.8 dB 
 
on suposant una Att=0.5 dB: 
 

     C/N= 52 + G – 205.7 + 131.8 – 0.5 
 
d’on: 
 
         G = 22.4 + C/N 
 
Si sabem que per obtenir una òptima recepció necessitem una C/N d’uns 13 
a 15 dB necessitem una antena d’uns  37.4 dB. 
 
I d’acord amb aquest paràmetre, necessitem una antena d’uns 1000 mm de 
diàmetre amb un LNB de menys d’1.1 dB de figura de soroll. 
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5.2.B.b. Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores 
dels senyals de satèl·lit. 
 
 Les antenes receptores per a la captació de les senyals de 
radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit s’emplaçaran als llocs indicats al 
plànol d’instal·lacions. S’ha previst un suport de tipus “T” per al terra. 
 
El conjunt dels elements de captació de la ICT haurà de suportar velocitats 
de vent de fins a 130Km/h. 
 
Les dades del fabricant respecte a les càrregues de vent per a cada una de 
les antenes amb una pressió de vent de 1100 N/m2 són: 
 

Hispasat 1016.4 N 
Astra 1584 N 

 
Si considerem que els suports de tub de les antenes tenen 1 metre de 
longitud, els moments tindran un valor de: 
 

Hispasat 1016.4 N·m 
Astra 1584 N·m 

 
Els esforços de càrrega vertical per pes són petits respecte a la resistència 
de càrrega del forjat. 
 
Els elements que formen part de la instal·lació seran materials resistents a la 
corrosió o tractats convenientment. La part superior del suport s’obturarà 
per evitar l’entrada d’aigua i tots els elements d’unió es protegiran amb 
pasta de silicona. 
 
Tant els tubs de suport com tots els elements captadors restaran 
connectats a la presa de terra de l’edifici utilitzant un cable de secció 
mínima 25mm2. 
 
5.2.B.c Previsió per a la incorporació de senyals de satèl·lit. 
 
 Com ja s’ha comentat, es deixa l’espai per a la fixació de les antenes 
i posteriorment, al RIT (Recinte d’infraestructura de Telecomunicació) 
corresponent es reserva el suficient espai per a la col·locació dels elements 
de recepció, processament i mescla dels senyals de satèl·lit (analògiques i/o 
digitals) (950-2150Mhz) amb les terrestres ja establertes. 
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5.2.B.d. Mescla dels senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit 
amb les terrenals. 
 
 L’estructura en dos canals de baixada que delimita la ICT determina 
la combinació dels senyals terrenals de TV amb les corresponents als 
satèl·lits. Aquest mescla es realitzarà amb els mescladors tal com 
determinen els plànols corresponent i d’aquesta manera, obtenim les 
mateixes senyals de TV terrestre pels dos ramals. El sistema utilitzat permet 
la inserció dels senyals FI-SAT procedents de dos fonts diferents a 
cadascun dels ramals de la instal·lació. La mescla la realitza el mòdul 
amplificador de les senyals FI-SAT amb una pèrdua de senyal de només 1 
dB respecte de les senyals terrestres originals. 
  
5.2.B.e. Càlcul de paràmetres bàsics de la instal·lació. 
 
5.2.B.e.1. Càlcul  de l’atenuació des dels amplificadors de capçalera, fins a 
les preses d’usuari, a la banda de 950-2150 Mhz 
 

Els valors calculats d’atenuació a la banda de FI s’han trobat utilitzant 
la següent expressió i la seva resolució es pot comprovar als annexos 
(Veure annex C) que acompanyen aquest memòria. 
 

A.total = At(Z) + Ai(Mescla) + At(Cables) + Ad(Distribuïdor) + 
Ai(Derivadors Anteriors) + Ad(Derivador) + Ai(PAU+DIS) + Ai(BAT)  

 
 
5.2.B.e.2. Resposta Amplitud Freqüència a la banda de 950 a 2150 Mhz. 
 

 A tota la xarxa, la resposta amplitud/freqüència de canal no 
superarà els següents valors: 
 

Servei 15-790 Mhz 950-2150 Mhz 

QPSK – TV/FI-SAT  ± 4 dB a tota la banda 
± 1.5 dB en un ample 
de banda d’un Mhz 

 
La resposta dins de la banda de 950 a 2150 Mhz és: 
 
Amplitud/Freqüència (dB) a la millor presa. 3.7 
Amplitud/Freqüència (dB) a la pitjor presa. 7.1 

 
Confirmant els valors inferiors a 20dB d’acord amb la normativa vigent. 
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5.2.B.e.3. Amplificació necessària. 
 
 El nivells d’amplificació necessaris a les senyals de radiodifusió sonor 
ai televisió per satèl·lit, per a que el nivell de senyal sigui adequat a 
cadascuna de les preses d’usuari, s’haurà d’ajustar amb els amplificadors 
FI-SAT (950-2150 Mhz) de la capçalera ja que els mòduls LNB tenen un 
guany fix de 55dB. 
 

 Segons el que especifica l’apartat 4.5 de l’annex I, del Real 
Decret 346/2011, de 11 de març, els nivells de senyal a la presa d’usuari, 
per als tipus de modulació utilitzada són:  
 

FM  47-77 dBµV 
QPSK-TV 47-77 dBµV 

 
Per una altra banda, la millor i pitjor presa dins de les bandes terrestres, no 
coincideixen amb la millor i pitjor presa per als serveis de satèl·lit. 
 
Per tant, les atenuacions a les bandes de 950-2150 Mhz són: 
 
 

MILLOR PRESA HAB 1; PLANTA 3 

  F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) 

 PRESA 950 1550 1750 2150 

A(dB)   47.2 49.1 49.7 50.9 

  

PITJOR PRESA LOCAL 1; PLANTA BAIXA 

  F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) 

 PRESA 950 1550 1750 2150 

A(dB)   54.8 58.3 59.5 61.9 

  

 
Prenent aquest valors i els valors de senyal màxim i mínim a les preses 
d’usuari, es determina els valors màxims i mínims a la sortida dels 
amplificadors FI-SAT: 
 

Smin amp = Atmax+47 dBµV= 108.9 dBµV 
Smax amp = Atmin+77 dBµV= 124.2 dBµV 

 
 
i els valors mitjos de sortida són: 
 

Smed amp= 116.55 dBµV 
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Per tant el valor final a configurar per a tots dos satèl·lits el triarem a: 
 

Samp= 110 dBµV 
 
L’ajust es realitza una vegada s’han apuntat correctament les antenes 
parabòliques de tots dos satèl·lits, mesurant una de les senyals centrades 
en banda i regulant la sortida de l’amplificador fins al nivell indicat. 
 
El nivell de sortida dels amplificador és inferior al valor mitja per tal d’evitar 
efectes d’intermodulació entre les diferents portadores que es reben 
simultàniament i que l’amplificador  processa simultàniament. 
 
Amb els nivells seleccionats, ja poden trobar el valors reals a la millor i pitjor 
presa d’usuari: 
 
 

MILLOR PRESA HAB 1; PLANTA 3 

  

 PRESA 

S(dBµV) 62.8 

  

PITJOR PRESA LOCAL 1; PLANTA BAIXA 

  

 PRESA 

S(dBµV) 48.1 

  

 
Una vegada determinat el nivell de sortida dels amplificadors  de FI-SAT, es 
pot determinar el seu guany si es coneixen els nivells d’entrada. 
 
Per a les senyals de satèl·lit (Hispasat) tenim: 
 

C= PIRE + G + 20 log ( )
4 2
Dπ
λ

- Att (dB) 

C= 52 + G – 205.7 – 0.5 =56+36.4-205.7-0.5=-113.8 Dbw 
 

 
Per a les senyals de satèl·lit (Astra) tenim: 
 

C= PIRE + G + 20 log ( )
4 2
Dπ
λ

- Att (dB) 

C= 50 + G – 205.6 – 0.5 =56+42.4-205.7-0.5=-107.8 dBW 
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A la sortida dels LNB(55dB) la potència de la senyal té un valor de: 
 

C’=-58.8dBW 
 
Les pèrdues al cable coaxial que alimenta l’entrada dels amplificadors des 
de LNB disminueix la senyal en una 2 dB aproximadament: 
 

C’=-60.8dBW 
 
és a dir: 
 

C’=8.29e-7 
 
Tenint en compte que tot el sistema treballa amb 75Ω i que tots els 
elements estan adaptats, la tensió d’entrada als amplificadors té un valor 
de: 
 

=⋅= RPV 7.88 mV 
=)( VdBV µ 77.93 dBµV 

 
Per tant, el guany dels dos amplificadors FI-SAT serà: 
 

G= 110 – 77.93= 32.07 dB 
 
5.2.B.e.4. Nivells de senyal a la presa d’usuari en el millor i pitjor cas. 
 
Els nivells a la millor i pitjor presa d’usuari, en funció de la freqüència és: 
 

Senyal Amplificador FI=110 dBµµµµV  

MILLOR PRESA HAB 1; PLANTA 3 

  F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) 

 PRESA 950 1550 1750 2150 

A(dB)   47.2 49.1 49.7 50.9 

Senyal  62.8 60.9 60.3 59.1 

PITJOR PRESA LOCAL 1; PLANTA BAIXA 

  F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) F(Mhz) 

 PRESA 950 1550 1750 2150 

A(dB)  54.8 58.3 59.5 61.9 

Senyal  55.2 51.7 50.5 48.1 

 
Per als càlculs s’ha tingut en compte els valors de senyal de sortida i les 
atenuacions de la xarxa millor i pitjor. 
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L’ajust del sistema es farà de manera que siguin el més semblant possible 
les senyals a les freqüències més baixes i a les mes altes. 
 
5.2.B.e.5. Relació Senyal- Soroll 
 

 Com ja es va veure a apartats anteriors, la relació senyal - soroll 
ve determinada per l’expressió: 
 

   C/N = PIRE + G + 20 log ( −)
4 Dπ

λ
10log (K*B*T)- Att 

 
Com és lògic, el nostre càlcul de les antenes es fonamenta en el pitjor del 
supòsits i per tant les mínimes exigències de relació senyal soroll que 
determina el reglament respecte als 15 dB en FM i 11 dB en QPSK es 
compleixen àmpliament a tota la instal·lació. 
 
5.2.B.e.6 Productes d’Intermodulació 
 
 Com es comentava anterior, l’ajust definitiu del nivell se sortida dels 
amplificadors de FI-SAT, ha estat triat de manera que es minimitzin els 
efectes d’intermodulació múltiple de tercer ordre de totes les senyals de 
satèl·lit que s’han d’amplificar. El nivell de sortida de les senyals és:  
 

Samp= 110 dBµV 
 
No existeixen expressions que permetin calcular els nivells d’intermodulació 
de tercer ordre, produïts en l’amplificació de banda ampla de diverses 
senyals amb modulacions com les utilitzades a les senyals de satèl·lit QPSK-
TV i FM-TV. 
 
Existeixen expressions aproximades d’aquest efectes per a senyals de TV 
analògiques. En serviran d’aproximació: 
 
El valor de la relació entre qualsevol de les portadores i els productes 
d’intermodulació múltiple produïts per “n” canals, en un amplificador de 
banda ampla ve donat per l’expressió: 
 

C/XM=C/XMref+2(Smax amp-Samp)-15log(n-1) 
 
on: 
C/XM = relació portadora productes d’intermodulació múltiple 
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C/XMref = valor de referència de la relació portadors – productes 
d’intermodulació a la sortida del amplificador, per al nivell de sortida màxim, 
quan només s’amplifiquen dos canals. 
Smax amp = nivell màxim de sortida de l’amplificador 
Samp = valor de la senyal de portadora a la sortida de l’amplificador 
n= número de canals 
 
Al cas de l’amplificador de FI-SAT en trobem amb: 
 
C/XMref =35 dB 
Smax amp = 124 dBµV 
Samp = 110 dBµV 
n=40 
 
aleshores, 
 

C/XM=35+2(124-110)-15log(40-1)= 35.07 dB 
 

 Valor que compleix l’establert al Real Decret 346 on es fixen uns 
valors de: 
 
 

FM TV ≥ 27dB 
QPSK TV ≥ 18dB 

 
5.2.B.f. Descripció dels elements components de la instal·lació. 
 
5.2.B.f.1. Sistemes Captadors. 
 

1 Antena parabòlica Off-Set, diàmetre 1m, G>41 dB a 11,7 Ghz 

 1 LNB 
Conversor universal G=55dB, F=0.7dB,10.75-12 
Ghz a FI 

 14m Cable coaxial 75 Ω per a exteriors, dielèctric PE 
7m Cable de Cu Aïllat per a la connexió amb terra de 25mm2 

Elements de subjecció Cargols, brides suport, etc. 

 
 
5.2.B.f.2. Amplificadors. 
 

1 Mòdul amplificador  
FI-SAT, mesclador MATV, alimentador 
LNB, guany 40dB 

 
5.2.B.f.3. Materials complementaris. 
 
 No és necessària la seva utilització. 
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5.3 PRESSUPOST I MESURES. 
 
5.3.A. Radiodifusió Sonora i Televisió Terrestre 
 
5.3.A.a. Sistemes de captació 
 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ P.U.(€) Import Total(€) 

1 Conjunts de captació de senyals de TV 
terrenal i FM format per antena UHF 
(tipus Yagi) i FM (dipol plegat circular), 
pal de tub d’acer galvanitzat (φ45mm), 
amb ancoratges, cable coaxial i 
conductor de terra de 25 mm2 fins als 
equips de capçalera amb material de 
subjecció, completament  instal·lat. 

800.12 800.12 

42 Metres de cable coaxial per a exteriors. 0.48 10.03 
  810.2 

   
 
QUANTITAT DESCRIPCIÓ P.U.(€) Import Total(€) 

1 Equip de capçalera format per  
amplificadors, 11 monocanals 
(opcionalement central) per UHF(TDT), 
amplificador de FM, font d’alimentació, 
repartidor de senyal, connectors, 
càrregues de tancament, bases de 
muntatge, segons esquema, 
completament instal·lat. 

1366.38 1366.38 

0 Amplificador Banda Ampla (g=35db) 450 0 
0 Equip amplificador FI-SAT, mesclador 

MATv, alimentador LNB Guany 40dB, 
instal·lat segons esquema. 

190 0 

 1366.38 
 
 
5.3.A.c. Xarxa de distribució, dispersió i d’usuari. 
 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ P.U.(€) Import Total(€) 

1 Xarxa de distribució de senyal 
transparent 5-2400 Mhz formada 
per derivadors, distribuïdors i 
càrregues finals de xarxa, segons 
esquema, instal·lat i connexionat. 

420 420 

1219 Metres de cable coaxial per a 
distribució i servei de RTV. 

1.65 2011.35 

116 
 

Connectors F (distribució a punt 
accés usuari) per a sistemes de 
TV, FM i TV-SAT, amb instal·lació i 
connexionat. 

0.68 78.88 

20 
 

Xarxa interior d’usuari formada per 
punts de presa d’usuari i cable 
coaxial, pau amb instal·lació en 
estrella des del RAU fins a cada 
PPU, amb instal·lació i 
connexionat. 

90.15 1803 

86 Base de presa per TV/RD-SAT (5- 9.54 820.44 
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2400 Mhz) 

 5133.67 
 
5.3.B. Radiodifusió Sonora i Televisió per Satèl·lit. 
 
5.3.B.a. Sistemes de captació i mescla 
 
QUANTITAT DESCRIPCIÓ P.U.(€) Import Total(€) 

1 Conjunts de captació de senyals de TV 
Satèl·lit format per antena (tipus 
paràbola), conversos LNB, amb 
ancoratges, cable coaxial, connectors, 
adaptadors  i conductor de terra de 25 
mm2 fins als equips de capçalera amb 
material de subjecció, completament  
instal·lat. 

240 240 

2 Base d’antena parabòlica composada 
per una placa metàl·lica de 
200x200x10 mm i quatre grapes vareta 
M16 instal·lació inclosa al forjat de 
coberta. 

115.91 231.82 

 471.82 
 
5.3.C. Arquetes 
 
QUANTITAT DESCRIPCIÓ P.U.(€) Import Total(€) 

1 Pericó (“Arqueta”) d’escomesa dels 
serveis de telecomunicació de 
40x40x60 cm. 
IP55 i tanca de seguretat. 

480.81 480.81 

 480.81 
 
5.3.D. Canalitzacions i tubs 
 
QUANTITAT DESCRIPCIÓ P.U.(€)  Import Total(€) 

2 

Metres de canalització fins a la 
mitjanera de l’edifici o fins a les 
arquetes del operadors, composada per 
4  tubs de 63 mm de PVC, Norma UNE 
EN 61386 incloent obertura i tancament 
de rasa. 

25.57 51.14 

2 
Metres de canalització externa, 
composada per 4  tubs de 63 mm de 
PVC, incloent obertura i tancament de 
rasa. 

29.77 59.54 

10 Metres de canalització d’enllaç inferior 
compost de 4 tubs de 40 mm de PVC, 
completament instal·lat. 

35.43 354.3 

3 Metres de canalització d’enllaç superior 
compost de 2 tubs de 40 mm de PVC, 
completament instal·lat. 

35.43 106.29 

41 Metres de canalització principal formada 
per 7 tubs φ50mm UNE EN 50086 o 
UNE EN 61386, completament  
instal·lada.  

9.25 379.25 

1 Canalització secundària formada per 
346 m, de tubs UNE EN 61386 de 25 

2.28 788.88 
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mm, encastat.  

20 Canalització interior de RTV formada 
per tub de PVC encastat de 20mm , 
caixa de registre de presa i part 
proporcional de registre de bifurcació i 
registre de terminació de xarxa. 

30.05 601 

18 Canalització interior de previsió formada 
per tub de PVC encastat de 20 mm, 
caixa de registre de presa i part 
proporcional de registre de bifurcació i 
registre de terminació de xarxa. 

10.00 180 

 2520.4 
 
5.3.E. Registres 
 
QUANTITAT DESCRIPCIÓ P.U.(€) Import Total(€) 

1 Registre d’enllaç, format per un armari 
de 50x70x12 completament instal·lat. 

90.15 90.15 

7 Registres secundaris de 45x45x15 
format per un armari d’obra amb en 
envà separador de 5 cm, norma UNE EN 
50102 , completament acabat. 

150 900 

20 Registres Terminació de xarxa únic 
(PAU) de 50x60x80 format per un 
armari d’obra amb en envà separador de 
5 cm, norma UNE EN 50102. Amb base 
d’endoll 10/16A+T (750V,2.5mm²), 
caixa, mecanismes i accessoris , 
completament acabat. 

85.43 1708.6 

18 Bases de presa (tapa cega). 4.51 81.18 
 2779.93 
 
5.3.F. Equipament dels RIT 
 
QUANTITAT DESCRIPCIÓ P.U.(€) Import Total(€) 

1 Construcció de RITI completament 
acabat. 
Inclou: 
Canalització de cablejats, cable de Cu 
per a posada a terra i alimentacions, 
quadres elèctrics de protecció , bases 
d’endoll, interruptors, aparells 
d’il·luminació, sistema d’evacuació 
d’aigües placa identificativa i sistema de 
ventilació(si fos necessari), totalment 
instal·lat i acabat segons memòria i plec 
de condicions. 

1334 1334 

1 Construcció de RITS completament 
acabat. 
Inclou: 
Canalització de cablejats, cable de Cu 
per a posada a terra i alimentacions, 
quadres elèctrics de protecció , bases 
d’endoll, interruptors, aparells 
d’il·luminació, sistema d’evacuació 
d’aigües placa identificativa i sistema de 
ventilació(si fos necessari), totalment 
instal·lat i acabat segons memòria i plec 
de condicions. 

1334 1334 

   2688 
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5.3.G PRESSUPOST GLOBAL DE LA ICT 
 

DESCRIPCIÓ  Import Total(€) 
Radiodifusió Sonora i Televisió terrestre. 
Sistemes de captació 

810.2 

Instal·lacions de capçalera 1366.38 
Xarxa de distribució, dispersió i d’usuari. 5133.67 
Radiodifusió Sonora i Televisió per Satèl·lit. 
Sistemes de captació i mescla 471.82 

Arquetes 480.81 
Canalitzacions i tubs 2520.4 
Registres 
 

2779.93 

Equipament dels RIT 2688 
 15770.4 

 
 El següent projecte d’infraestructures Comuns de Telecomunicació 
per a un edifici de 6 plantes amb 18 habitatges i 2 locals  distribuïts 
ascendeix a la quantitat de Quinze mil set-cents setanta amb quaranta 
cèntims d’euro.  
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6. Conclusions i perspectiva. 
 
Part 1: 
 
6.1. Avantatges TDT 
 
És una obvietat que les millores tècniques que aporta la televisió digital han 
superat qualsevol reticència inicial sobre la seva implantació. La qualitat de 
les imatges rebudes, l’aprofitament de l’ample de banda i l’increment de 
canals, la correcció d’errors produïts pels efectes indesitjats de la 
propagació, els serveis addicionals (EPG, imatge panoràmica, canals 
d’àudio) i l’estandardització dels sistemes justifiquen el seu èxit. 
 
No obstant, no totes les possibilitats i aplicacions que inicialment es 
proposaven han tingut la mateixa sort. Aspectes com la interactivitat 
(HbbTV) o les emissions 3D resten molt lluny del seu ús massiu i 
possiblement no l’arribaran a tenir-lo mai. 

 

6.2. Avantatges qualitatius DVB-T2 vs DVB-T 
 
No incidiré més en tot l’estudi comparatiu desplegat al capítol 3, només 
recalcar que DVB-T2 arriba al llindar teòric d’explotació del sistema sense 
variar dràsticament els paràmetres de treball. L’aparició dels diferents 
estàndards ha anat condicionada per les possibilitats electròniques i de 
processat del moment, mantenint els costos en uns valors raonables.  
 
És aquí, on DVB-T2 ha explotat, on els seus codis de correcció d’errors 
FEC, alamouti coding o la rotació de constel·lació són una mostra 
d’aquestes noves possibilitats. Recordem, per exemple, que el marc teòric 
del sistema LDPC [Rober Gallager. MIT, 1960] és dels anys 60 i la seva 
implementació pràctica no va estar possible en aquell moment. 
 
L’altre aspecte destacat és la millora espectral que el sistema DVB-T2 
proporciona. Això és positiu des de dos punts de vista: 
 
En primer lloc, és possible que això esdevingui la “salvació” de la televisió 
digital terrestre davant de la pressió, cada vegada més forta, dels operadors 
de telefonia mòbil i les seves necessitats d’ample de banda. No ens hem 
d’oblidar, que el segon dividend digital sobre la banda de 600 MHz està 
previst per l’any 2020 i el pas a DVB-T2 sigui la única solució tècnica 
possible. 
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En segon lloc, la taxa de transmissió (bitrate) fregarà els 40 Mbits/s amb la 
possibilitat d’enviar 4-6 canals HD o 15-20 SD per un únic múltiplex. 
Finalment, el sistema DVB-T2 pot evolucionar i millorar puntualment 
aspectes com el sistema de modulació QAM i establir altres una mica més 
robustos com APSK -32 que s’utilitza al sistema DVB-S2 (Satèl·lit). Ara bé, 
això és a llarg termini perquè implica canvis en emissor i receptor del 
sistema. 

 

6.3. Implantació TDT (versió DVB-T2), els operadors 
 
Des del punt de vista dels operadors de la xarxa de radiodifusió i davant la 
perspectiva d’una implantació del sistema DVB-T2, el que hauran de tenir 
garantit és una correcta planificació. Els precedents no ajuden en aquest 
sentit, el caos i la improvisació viscudes a l’etapa de desconnexió analògica 
i recentment, l’aparició del primer dividend digital no conviden a 
l’optimisme. Des de l’any 2005, s’han modificat 3 vegades les capçaleres 
de recepció als edificis. 
 
Òbviament, els països que despleguin tecnologia digital des de zero ho faran 
amb el sistema DVB-T2. 
 
L’escenari de futur més raonable entreveu una coexistència dels dos 
sistemes als llocs on ja està desplegada la tecnologia DVB-T amb una oferta 
simultània dels mateixos serveis amb diferents nivells de qualitat  
 
En l’apartat més tècnic, els operadors podran mantenir la seva 
infraestructura transmissora reduint els costos d’implantació. Possiblement, 
la instal·lació d’un modulador DVB-T2 serà la modificació  a dur a terme. A 
més a més, l’increment de canals en un múltiplex redueix el preu de la 
transmissió per canal. 
 
La cobertura estarà garantida respecte al sistema inicial. Als llocs “d’ombra” 
on sistemes Gap Fillers proporcionaven cobertura serà necessària 
l’actualització dels mateixos. 
 
Per tancar aquest punt, vull comentar les possibilitats que s’obre amb 
l’aparició de l’estàndard DVB-T2 Lite que permet la recepció en dispositius 
mòbils i amb mobilitat amb restriccions que limiten la necessitat de 
processat i l’ús de bateria. Els operadors de telefonia mòbil poden veure 
reduït el consum de dades però el format Lite no necessita nova 
infraestructura i això és molt temptador. 
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Part 2: 
 
6.4. Consumidors finals 
 
Les implicacions al consumidor final no són altes i econòmicament 
assumibles a mig termini. El pas a DVB-T2 implica, indefugiblement, un 
canvi de receptor. Als receptors externs el problema es pot resoldre d’una 
manera simple però la substitució d’un aparell de televisió no serà tan fàcil. 
 
Per sort, juga a favor la potència del sistema DVB que està implantat o 
implantat-se a més de 125 països. Amb aquest volum, l’economia d’escala 
permet la fabricació de receptors per menys de 20€ [W DIGITAG] que no 
limitarà l’accés a aquesta tecnologia. 
 
Com la coexistència dels sistemes T1 i T2 serà un fet, la substitució dels 
aparells de televisió han de portar associat una millora global dels serveis i 
de les possibilitats del mateixos. No només la capacitat de rebre senyal 
DVB-T2 sinó les possibilitats de visualitzar HD, UHD, 3D, serveis d’àudio o 
serveis de televisió de pagament. Potser és l’oportunitat d’aparició del 
receptor híbrid (Terrestre, Satèl·lit i Cable). 
 
En relació als sistemes captadors dels edificis, mantindran la seva validesa 
de forma general. Serà necessària l’actualització dels sistemes amplificadors 
de capçalera, la instal·lació de nous filtres per LTE i la resintonització dels 
aparells receptors. 
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