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Abstracte 

Aquest projecte pretén dissenyar un desplegament de xarxa d’Internet sense fils a la 

comarca de la Segarra mitjançant radioenllaços punt a punt. L’objectiu és ampliar la 

xarxa BonArea Telecom existent des de mitjans de 2012 a la comunitat de Guissona 

gràcies a l’empresa CAG, Corporació Alimentària de Guissona.   

L’estudi vol ajudar a l’empresa desenvolupadora a estudiar els punts de situació òptims 

i enllaços idonis per a proporcionar Internet a la resta dels usuaris de la comarca 

esmentada. 

L’objectiu final del projecte és desenvolupar una xarxa Wi-Fi de qualitat en un territori 

rural que, actualment compta amb poques opcions per a contractar serveis d’Internet per 

a particulars.  

 

 

Abstract   

This project aims to design a network deployment of wireless Internet in the region of 

La Segarra using point to point radio links. The aim is to expand the existing  network, 

Bonarea Telecom, created in mid-2012, in the community of Guissona by CAG, 

Corporació Alimentària de Guissona. 

The study aims to help the developer to study the best points of favorable location and 

the correct design of the link to provide a quality Internet to the other users  the region. 

The ultimate goal of the project is to develop a quality Wi-Fi network in a rural area that 

currently has few options to hire for private Internet service. 
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Pròleg  

En aquest projecte de telemàtica, es podrà trobar la informació més actualitzada, a Maig 

de 2013, sobre el disseny de xarxes d’Internet mitjançant radioenllaços. A més, també 

pot servir com a guia fàcil per construir una nova xarxa d’aquest tipus.  

En les primeres pàgines es troba la informació teòrica referent a xarxes radio. Primer es 

parla sobre l’enllaç tractat, els requeriments que es desitja que tingui la xarxa. 

Seguidament, es descriuen diferents xarxes d’èxit ja creades, com han estat 

desenvolupades i els serveis que ofereixen. A continuació es pot trobar la legislació 

vigent respecte als impactes mediambientals i a les normes estatals per a la construcció 

d’aquestes xarxes.  

En el projecte també és troba informació més pràctica com el disseny de la xarxa, el 

material necessari i els requeriments que l’executor ha de complir per a poder-la crear. 

A més, es descriu el disseny de cada enllaç concret i les seves propietats, juntament amb 

un pressupost de cada un d’aquests i dels materials necessaris. 

Finalment, es realitza una prova de camp per a demostrar el correcte funcionament del 

treball i estudi dut a terme.  
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L'objectiu del projecte és dissenyar una xarxa d’Internet per a usuaris de la comarca de 

la Segarra, basat en un previ desplegament realitzat per l'empresa CAG, Corporació 

Alimentària de Guissona, al poble de Guissona. 

L’empresa ha expandit el servei per la comunitat de Guissona, on qualsevol persona que 

estigui dins el radi abastit per la cobertura de la xarxa, pot contractar serveis d’Internet 

sense fils a diferents preus i velocitats. La xarxa existent està formada per radioenllaços 

punt a punt que uneixen tres edificis del poble. Des d’aquests nodes es distribueix 

Internet als usuaris que es troben dins d’un cert radi al seu voltant. 

La Segarra és un territori rural i actualment compta amb poques opcions per a contractar 

serveis d’Internet per a particulars. Per aquest motiu, aquest projecte intenta establir les 

bases per a ampliar la xarxa existent a Guissona a la resta de comarca i oferir als usuaris 

un servei de qualitat, seguint el mateixos criteris que els utilitzats en la xarxa ja 

operativa. 

La idea de fer aquest projecte va sorgir gràcies a l’estada en pràctiques a l’empresa 

CAG l’estiu 2012. Tot i que ja coneixia la seva idea de desenvolupar un servei 

d’aquestes característiques, treballar a l’empresa i veure en primera persona tots els 

avenços i les ganes emprades en el projecte que tenien entre mans, BonArea Telecom, 

em va fer considerar l’opció de realitzar el projecte de final de grau amb ells.  

En el projecte es pretén redactar uns principis aplicables a diferents zones de la Segarra, 

partint de la base del desplegament al poble de Guissona, amb característiques de servei 

per a usuaris iguals. El projecte estudia els inicis d’un desplegament de xarxa Wi-Fi, 

detallant els passos des dels requeriments desitjats fins a la ubicació dels punts de 

situació dels nodes i el disseny dels enllaços entre aquests, tractant també la normativa i 

les tecnologies més recomanades per a fer-lo possible.  

Aquest projecte vol donar unes guies a l’empresa per a que pugui dur a terme la segona 

part del desplegament.   
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2. REQUERIMENTS DEL SISTEMA 

 

2.1. Tipus de tecnologia 

Quan es planifica interconnectar dos punts, és a dir, establir un enllaç punt a punt, el 

primer que s’ha d’avaluar és el medi a través del qual es connectaran.  

La distància entre punts i l’orografia del terreny en la comarca, fan que la millor 

tecnologia per a establir un sistema de comunicacions sigui mitjançant radioenllaços 

punt a punt. Aquests aconseguiran abastir una part de la comarca de la Segarra. 

El disseny de radioenllaços punt a punt necessita un estudi adequat de la interfície 

radioelèctrica. L’estudi de radioenllaços és una disciplina que involucra tota una sèrie 

de qüestions, com l’elecció de la banda freqüencial, l’elecció del tipus d’antenes i 

equips de radiocomunicació, el càlcul del balanç de potències, l’estimació dels nivells 

de soroll i interferència, el coneixement de les diferents modalitats i els fenòmens de 

propagació radioelèctrica. 

A més de l’elecció dels equips de ràdio i dels seus paràmetres de funcionament, els 

factors més importants que determinen les prestacions d’un sistema fix d’accés sense 

fils són; la bona situació de les antenes, la correcta planificació de l’enllaç radioelèctric i 

l’elecció d’un canal lliure d’interferències. Generalment, amb una bona planificació de 

l’enllaç entre antenes es pot aconseguir evitar interferències i esvaniments de senyal.  

La planificació de l’enllaç radioelèctric d’un sistema de radiocomunicacions comença 

amb el càlcul de l’abast. Per a aquest, s’han de conèixer la banda de freqüències, les 

característiques climàtiques de la zona i les especificacions tècniques dels equips de 

ràdio; com la potència del transmissor, el guany de les antenes, la sensibilitat del 

receptor, la taxa d’error, la disponibilitat, etc. Aquest càlcul de l’abast del sistema 

constitueix una primera estimació teòrica que s’ha de verificar sempre després de la 

instal·lació real dels equips. La utilització d’aplicacions informàtiques de simulació amb 

cartografies digitals del terreny i dels edificis constitueix una eina potent d’ajuda a la 

planificació.  

Les freqüències utilitzades habitualment pels radioenllaços fixes es troben al voltant 

dels 10GHz, per tant, pertanyen a la categoria de sistemes terrenals amb visió directa 

LOS, Line-Of-Sight. Aquesta característica de visibilitat directa prové de la dificultat 

dels senyals de radio d’alta freqüència per a propagar-se vorejant cantonades o per 

difractar-se entorn a obstacles. És a dir, necessiten un camí directe, sense obstacles per a 

la propagació del senyal radio entre les antenes de transmissió i recepció.  

Per a comprovar l’existència de visió directa entre les antenes, a part de visitar els 

emplaçaments on s’ha previst situar-les, s’han de realitzar una sèrie de comprovacions i 

tasques, detallades a continuació: 
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 Determinació de les coordenades exactes dels extrems del radioenllaç (latitud, 

longitud i altura sobre el terreny). 

 Determinació de la orientació de l’enllaç i indicació sobre un mapa de la zona 

per a veure possibles obstacles i elements significatius sobre el mapa.  

 En casos de curt i mig abast, es pot comprovar l’existència de visió directa amb 

l’ajuda d’uns prismàtics. Lamentablement, en el cas d’enllaços més llargs, 

resulta difícil realitzar aquest tipus de comprovació visualment, pel que s’ha 

d’acudir a altres mètodes com els mapes amb perfils de la zona o aplicacions 

informàtiques amb mapes digitals del terreny. En aquest cas, tenir les 

coordenades resulta de vital importància.  

 Una vegada comprovada la visió directa, convé comprovar que la primera zona 

de Fresnel es troba lliure d’obstacles.  

[Asterion, 2]. L’anomenada la zona de Fresnel és el volum d’espai entre emissor 

i receptor de manera que el desfasament entre les ones en aquest volum no 

superi els 180º. Així, la fase mínima es produeix pel raig que uneix en línea 

recta emissor i receptor. Agafant el seu valor de fase com a zero, la primera zona 

de Fresnel abasteix fins que la fase arribi a 180º, adoptant la forma d’un 

el·lipsoide de revolució. La segona zona abasteix fins a un desfasament de 360º, 

i és un segon el·lipsoide que conté al primer. De la mateixa manera s’obtenen les 

zones superiors. La zona de Fresnel és una zona de desallotjament addicional 

que s’ha de tenir en compte a més d’haver-hi una visibilitat directa entre les 

antenes. La zona 1 contribueix positivament a la propagació de la ona, la segona 

negativament, la tercera positivament, i així successivament. Per a aconseguir el 

màxim abast dels dispositius, hem de mantenir desallotjat almenys el 80% de la 

primera zona de Fresnel.  

 
Figura 1. TX (Transmissor de radio), RX (Receptor de radio) [Asterion, 2] 

2.2. Estàndard IEEE 802 

La tecnologia a utilitzar ha de complir uns requeriments bàsics: abastir un mínim de 

30km, transmissió d’un ample de banda de 200Mbps, qualitat de senyal robusta i 

capacitat de treballar en bandes de freqüència sense llicència, de 5 i 10GHz, tractades en 

seccions posteriors.  

L’estàndard IEEE 802 ofereix solucions per a cobrir les necessitats esmentades.  



Requeriments del sistema 

 

 | 5  
 

[IEEE, 3]. IEEE és una organització internacional que coordina la discussió i 

implementació de noves normes tecnològiques. Una d’aquestes és la categoria 802 de 

tecnologies de xarxa, que constitueix la base de tota interoperabilitat  i intercomunicació 

entre ordinadors, sense fils i per cable, en un ús comú. Cada subcategoria de l’estàndard 

defineix un conjunt de normes escrites per un grup de treball de professionals de la 

indústria, per ampliar i perfeccionar cada estàndard per a futures millores i 

compatibilitat constant entre múltiples proveïdors.  

En la Taula 1 es mostren tots els estàndards, o grups de treball, IEEE 802. 

Nom Descripció Estat 

IEEE 802.1 Normalització d’interfície Actiu 

IEEE 802.2 Control d’enllaç Lògic Inactiu 

IEEE 802.3 CSMA/CD (Ethernet) Actiu 

IEEE 802.4  Token bus Dissolt 

IEEE 802.5 Token Ring Inactiu 

IEEE 802.6 Metropolitan Area Network (MAN) Dissolt 

IEEE 802.7  Grup Assessor en Banda Ampla Dissolt 

IEEE 802.8  Grup Assessor en Fibres Òptiques Dissolt 

IEEE 802.9  Serveis Integrats de xarxa d’Àrea Local (LAN) Dissolt 

IEEE 802.10 Seguretat  Dissolt 

IEEE 802.11 Xarxes sense fil, WLAN (Wi-Fi) Actiu 

IEEE 802.12 Prioritat per demanda Dissolt 

IEEE 802.13 S’ha evitat el seu ús per superstició Sense ús 

IEEE 802.14 Modems de cable Dissolt 

IEEE 802.15 WPAN (Bluetooth) Actiu 

IEEE 802.16  Xarxes d’accés metropolitanes sense fils de banda 

ampla (WiMAX) 

Actiu 

IEEE 802.17 Anell de paquet elàstic Innactiu 

IEEE 802.18 Grup d’Assessoria Tècnica sobre Normatives de 

Radio 

En 

desenvolupament 

a dia d’avui 

IEEE 802.19 Grup d’Assessoria Tècnica sobre Coexistència Actiu 

IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access Innactiu 

IEEE 802.21 Media Independent Handoff Actiu 

IEEE 802.22 Wireless Regional Area Network (WRAN) Actiu 

IEEE 802.24 Smart Grid TAG Actiu 

Taula 1. Estàndards IEEE 802 [IEEE, 3] 

Per a complir els requisits demanats s’han valorat tres dels estàndards anteriorment 

esmentats, IEEE 802.11 –Wi-Fi, IEEE 802.16 –WiMAX i IEEE 802.22 -WRAN. Els 

tres estàndards es regeixen per la utilització de tecnologies sense fil.  
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2.2.1. IEEE 802.11 

Aquesta especificació, IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) és un estàndard internacional 

que, generalment, defineix les característiques d’una xarxa d’àrea local sense fils, 

WLAN.   

L’estàndard 802.11 estableix els nivells inferiors del model OSI, capa física i d’enllaç, 

per les connexions sense fils que utilitzen ones electromagnètiques. La capa física 

defineix la modulació de les ones de ràdio i les característiques de senyalització per a la 

transmissió de dades mentre que la capa d’enllaç defineix la interfície entre el bus de 

l’equip i la capa física.  

Qualsevol protocol de nivell superior pot utilitzar-se en una xarxa sense fils Wi-Fi de la 

mateixa manera que pot utilitzar-se en una xarxa Ethernet. 

Existeixen varis dispositius Wi-Fi, que es poden dividir en dos grups:  

 Dispositius de distribució o de xarxa com els routers, els punts d’accés i els 

repetidors. 

 Dispositius terminals, que en general són les targetes receptores. 

Existeixen diversos tipus de Wi-Fi, cada un d’aquests basat en un estàndard IEEE 

802.11 aprovat.  

 Estàndards 802.11b, 802.11g, 802.11n. Tenen una acceptació internacional 

degut a que la banda de 2.4GHz està disponible gairebé universalment, a una 

velocitat de fins a 11 Mbits/s, 54 Mbits/s i 300 Mbits/s, respectivament. 

 Estàndard 802.11a, conegut també com a Wi-Fi 5, que opera en la banda de 

5Ghz i que gaudeix d’una operativitat amb canals respectivament nets. En 

aquesta banda existeixen molt poques interferències però el seu abast és menor. 

 Estàndard 802.11n i 802.11g treballa a 2.4Ghz i a una velocitat de 108 Mbits/s. 

 Estàndard 802.11af. Està basat en l’estàndard 802.11n i està dissenyat per 

funcionar en entorns exteriors amplis amb molts camins de propagació. Aquest 

estàndard pretén aprofitar els espais en blanc de l’espectre de televisió no usats, 

White Spaces, per proporcionar Internet sense fils de banda ampla.  

 

2.2.2.  IEEE 802.16 

L’IEEE 802.16 és una sèrie d’estàndards sense fils de banda ampla. Es tracta d’una 

especificació per a xarxes d’accés metropolitanes de banda ampla fixa, no mòbil.  

Tot i que la família d’estàndards 802.16 es denomina oficialment com WirelessMAN en 

l’àmbit de la IEEE, ha estat comercialitzada sota el nom d’un dels seus estàndards, 

802.16e o WiMAX, Wordwide Interoperability for Microwave Access.  
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L’estàndard ocupa l’espectre de freqüències àmpliament. Utilitza des dels 2GHz fins als 

11GHz per a la comunicació de l’estació base als usuaris finals, i ocupa freqüències des 

11 a 60GHz per les comunicacions amb línea vista entre les estacions base.  

2.2.3. IEEE 802.22 

L’IEEE 802.22 és un estàndard per a xarxes d’àrea regional, WRAN, que utilitza espais 

en blanc de l’espectre de freqüència dels canals de TV. El desenvolupament de 

l’estàndard està enfocat a l’ús de tècniques de Radio Cognitiva per a permetre l’ús 

compartit de l’espectre geogràfic no utilitzat assignat al servei de difusió de televisió. 

IEEE 802.22 WRAN estan dissenyades per operar en la banda de televisió al mateix 

temps que asseguren que no hi hagi cap interferència perjudicial per a les operacions 

corresponents a la TV digital, TV analògica de radiodifusió i dispositius de baixa 

potència amb llicència.  

2.2.4. Estàndard utilitzat 

El protocol utilitzat per als enllaços és l’estàndard Wi-Fi, 802.11. L’elecció d’aquesta 

opció es deguda a la simplicitat d’operació respecte l’estàndard 802.22 i economització 

respecte la tecnologia WiMAX.  

2.3. Zona coberta 

La zona on es vol implantar aquesta xarxa Wi-Fi es troba dins el territori de la Segarra. 

Aquesta comarca, però, no serà totalment abastida per la xarxa en aquest projecte. Les 

poblacions cobertes seran quatre, cinc incloent Guissona, i es vol cobrir una zona d’uns 

20 o 25 km de radi per cada una, sempre i quan hi hagi visibilitat directa entre el punt, o 

node, i el lloc on estigui situat l'usuari. Aquesta distància es veurà afectada 

principalment per l'orografia del terreny, que, com s'ha comentat en seccions anteriors, 

és imprescindible estudiar.  

[Turismesegarra, 7]. La Segarra té una extensió d’uns 720 km
2
, més de 17.000 

habitants i 21 municipis, amb capital a Cervera. La comarca ocupa bona part de l’altiplà 

central de Catalunya, en la conca hidrogràfica del Segre. El territori és bastant elevat en 

el seu conjunt, es mou entre els 400 i els 800 metres d’altitud, i mostra una configuració 

molt desigual, amb turons i monticles aïllats i nombroses valls d’erosió que es bolquen 

en els petits rius de la comarca.  
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Figura 2. La Segarra, situació dins de Catalunya [Comarcalia, 6]  

La decisió de situar les antenes en alguns dels seus pobles en concret i no en tots o en 

altres, va ser presa perquè, a més de ser propers a Guissona, l'empresa, que instal·larà 

les antenes en un futur proper, hi posseeix edificis d’altura considerable per a poder 

tenir una bona visibilitat i abast. Per aquest motiu, el desplegament de la xarxa es veu 

relativament condicionat per a la situació d’aquests edificis. 

Les poblacions que disposaran d'antena
1
, a part de Guissona, seran: 

 Les Pallargues. Poble d’uns 150 habitats, capital del municipi Els Plans de Sió. 

Està situat en una altitud de 412 m. 

 Vicfred. Poble d’uns 50 habitants, pertanyent al municipi de Sant Guim de la 

Plana. Té una altura de 636 m. 

 Cervera. Vila d’uns 9.000 habitants, capital del municipi de Cervera. Té una 

altitud de 544 m. 

 Sant Ramon. Capital del municipi de Sant Ramon amb 560 habitants. Està situat 

en una altura de 660m.   

 Guissona. Desplegament ja realitzat. És capital del municipi de Guissona i té 

uns 6.700 habitants. Està situada a una altitud de 500 m.  

En la Figura 3, es mostra la situació en el mapa dels diferents pobles dins la comarca de 

la Segarra.  

                                                           
1
 La nomenclatura “Antena” en aquest projecte s’utilitza per a referir-se al conjunt de dispositius 

encarregats de la recepció i transmissió del senyal Wi-Fi. Aquest inclou antena parabòlica, receptor, 

transmissor i router. 
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Figura 3. Situació dels diferents pobles dins la Segarra 

Amb aquesta selecció d’emplaçaments es garanteix que gairebé la meitat de la comarca 

estigui coberta per la xarxa.  

 
Figura 4. Extensió coberta per la xarxa, en blau cel 
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Tot i que en la Figura 4 es mostra la zona coberta teòrica, aquesta depèn de l’orografia 

del terreny que, com ja s’ha esmentat, és irregular. En seccions posteriors es tractarà 

més específicament.  

2.4. Velocitat de la xarxa   

La velocitat de cada radioenllaç ha d’arribar a un caudal 200Mbps per a poder 

subministrar Internet a tothom que vulgui dins la zona coberta i amb bona visibilitat 

amb el node. 

2.5. Ample de banda pels clients  

Volem subministrar quatre tipus de quotes als clients, corresponents a quadre amples de 

banda diferents: 

 0,5Mbps 

 1Mbps 

 3Mbps 

 6Mbps 

Aquest ample de banda ha de ser simètric. Els mateixos megabits de pujada com de 

baixada.  

Cada client serà lliure d’escollir un d’aquests amples de banda per tant els radioenllaços 

han de ser capaços de suportar un caudal màxim de 6Mbps per tots els clients. 

2.6. Redundància de la xarxa 

No desitgem que en aquesta xarxa hi hagi talls inesperats o caigudes. És per aquest 

motiu que es proposa una xarxa redundant, és a dir, si cau un dels radioenllaços fent 

impossible transmetre a través d’aquest, un altre ha d’estar preparat per assolir la seva 

càrrega fins que el primer sigui reparat.  

Per aconseguir aquesta redundància i resistència davant parades parcials de la xarxa i no 

deixar sense comunicació cap secció, cada node ha de connectar-se, com a mínim, amb 

dos altres, de manera que si un dels dos enllaços cau, pugui redireccionar tot el seu pes 

per l’altre de manera automàtica, ràpida i amb el menor nombre de pèrdues possible.  

2.7. Control d’usuaris 

Es necessitarà un sistema de gestió i administració d’usuaris i recursos que, de manera 

centralitzada i, d’acord amb els requisits de seguretat de la legislació vigent i del perfil 

exacte de cada usuari, controli l’accés d’aquests a la xarxa. 

La xarxa ha d’estar preparada i equipada per impedir accessos no autoritzats a la 

mateixa.  
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2.8. Equipament de radio 

Des del punt de vista del equipament per a la planificació d’aquesta xarxa, es vol optar 

per una proposta basada en equips modulars perfectament interoperables, per a que 

permetin implementar qualsevol nova tecnologia en cas que sigui necessari. 

2.9. Dimensionament de la xarxa  

L’expansió realitzada fins al moment a l’àrea de Guissona compta amb un total 

aproximat de 300 clients. D’aquests, un 8% han contractat la línea d’Internet de 0.5Mb, 

un 38% la d’1Mb, un 44% la de 3Mb i el 10% restant la de 6Mb. El promig de Megues 

contractades, per client, és de 2,34Mb tenint un ús total de la xarxa, en cas que tots els 

clients es connectessin a la vegada, d’unes 700Mb, 100Mb superior al caudal total 

subministrat que és de 600Mb.  

L’ampliació de la xarxa consta de 4 nodes amb un caudal de 200Mb cada un. Per tant, la 

xarxa tindria una ampliació de capacitat de 800Mb.  

En el nou desplegament es vol que el nombre total de clients connectats alhora no superi 

els Megues totals de capacitat de la xarxa. Per tant, seguint el patró de contractació 

anterior, en el que els clients tenien un consum mig de 2,34Mb, l’ampliació pot suportar 

un màxim de 341 clients.  

Després de l’ampliació, la xarxa podria assolir un màxim de 641 clients -sempre i quan 

no varií el patró de contractació.  

2.10. Limitacions de la xarxa 
 

2.10.1. Causes internes 

Una xarxa basada amb l’estàndard Wi-Fi IEEE 802.11 pot ser sensible a retards de 

paquets degut al protocol que utilitza per a controlar l’accés al medi, CSMA/CA, 

Carrier Sense Multiple Access, Collision Avoidance. 

[UFL, 25]. CSMA/CA és un protocol de control d’accés al medi que permet que 

múltiples estacions utilitzin un mateix medi de transmissió. Opera a la capa d’enllaç, 

capa 2 del model OSI.  

Els nodes intenten evitar les col·lisions transmetent únicament quan el canal és detectat 

com a lliure. Quan poden transmetre, envien el paquet de dades sencer. Cada equip 

anuncia la seva intenció de transmetre perque la resta de dispositius de la xarxa ho 

puguin saber i evitin transmetre al mateix moment. Si l’equip troba la xarxa ocupada 

espera un temps aleatori i ho torna a intentar. Tot i l’espera, si un paquet col·lisiona i no 

arriba correctament al destí, és retransmès. Aquestes esperes de transmissió ocasionen 

retards. En la Figura 5 es mostra un diagrama de flux del seu funcionament.  
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Figura 5. Algoritme CSMA/CA [UFL, 25] 

És difícil predir el temps del retard sense dades concretes de càrrega, quantitat d’usuaris 

i distància exacta entre usuaris i estacions. Tot i això, en la zona rural on s’implementa 

la xarxa, els canals viatgen poc congestionats i es preveu un retard baix, no considerat.  

2.10.2. Causes externes 

Tot i ser una xarxa redundant, aquesta no és del tot immune a problemes deguts a 

caigudes d’enllaços. L’augment de càrrega en els enllaços punt a punt redundants, 

causat per la caiguda de l’enllaç utilitzat per defecte, pot provocar retards i/o pèrdues de 

paquets que, conseqüentment, causaran una pèrdua de qualitat del servei. 

La quantificació d’aquesta possible pèrdua de qualitat de servei s’ha dut a terme a partir 

de les següents condicions: 

- S’ha considerat la xarxa completa, incloent els tres nodes troncals de la localitat de 

Guissona, per tant, un total de 7. 

- El nombre d’usuaris de cada estació de servei és l’aproximat tenint en compte un 

total de 641 usuaris i una distribució homogènia d’aquests, 92 clients per node. 

- Cada node té un mínim de dos enllaços adjacents i un màxim de tres. 

- Cada usuari consumeix, de mitjana, 2’34Mb 
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- El retard de transmissió màxim entre usuaris, en cas que tots estiguin connectats 

alhora, 641, consumint 2’34Mb i considerant que la xarxa funciona correctament, és 

de 1’07s.  

Ja que:    
 

 
   

          

        
   

         

       
  

Es proposen diferents casos d’estudi: 

a. Caiguda de l’enllaç principal, que connecta amb el subministrador d’Internet. 

Si sorgeix qualsevol problema en aquest enllaç, tota la xarxa es veu afectada i 

queda aturada. Com es mostra, posteriorment, en la Figura 16, la xarxa connecta 

amb Internet extern únicament per un punt de Guissona, el Sindicat. 

 

b. Caiguda d’un dels enllaços d’un node. 

Si un node perd una connexió, l’altre enllaç adjunt ha de suportar la càrrega 

d’aquest, juntament amb la seva pròpia.  

 Es tindran pèrdues de paquets en els primers instants de la caiguda, 

mentre el sistema busca una nova ruta. 

 El nombre d’usuaris que suportarà l’enllaç és doblarà, arribant als 184. 

El retard de transmissió màxim es veurà afectat, serà de 2,15s. 

   
 

 
   

          

       
        

 

c. Caiguda de dos enllaços d’un node 

- Cas 1. L’estació té dos enllaços. 

El node romandrà incomunicat i sense accés a Internet fins que es solucioni 

el problema. 

- Cas 2. L’estació té 3 enllaços. 

L’enllaç restant haurà de suportar la càrrega dels dos enllaços caiguts. 

 Com en el cas anterior, hi haurà una pèrdua de paquets mentre el 

sistema s’estabilitza. 

 El nombre d’usuaris màxim que haurà de suportar es triplicarà, 276 

usuaris. El retard màxim que aquests patiran també es veurà triplicat.  

   
 

 
   

          

       
        

 

2.11. Accessibilitat dels usuaris 

El client ha de tenir una antena receptora i visibilitat directa amb algun dels nodes 

emissors instal·lats. 

La xarxa ha de ser accessible des de tots els punts de les zones de cobertura. L’accés ha 

de ser controlat pel sistema central d’autenticació d’usuaris de la xarxa Wi-Fi. Els 

usuaris, dependent dels seus propis permisos associats, s’identifiquen per una IP fixa i 

poden accedir a Internet amb una antena prèviament configurada.   
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3. ESTUDI DE CASOS SIMILARS 

Existeixen diferents plataformes que han decidit optar per un servei d’Internet similar al 

que es vol oferir a la comarca de la Segarra. Dos grans exemples de la zona són guifi.net 

i nxt-telecom. A part del servei BonArea Telecom que ja ofereix Internet als usuaris de 

Guissona. 

3.1. Guifi.net    

[Guifi.net, 9]. Guifi.net és una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral que es 

vertebra a partir d'un acord d'interconnexió, on cada usuari que es connecta l'estén, al 

mateix temps que obté connectivitat.  

Els seus usuaris són particulars, empreses i administracions que construeixen una xarxa 

ciutadana, és a dir, és propietat de tots aquells que en formin part. Les dades de 

configuració de la xarxa són publicades per a que cada usuari pugui veure com es 

construeix i pugui millorar-la, mantenir-la o ampliar-la. No hi ha restriccions d'ample de 

banda, ja que al ser dels propis usuaris no es necessita limitar-lo per preu, és una xarxa 

lliure.  

La xarxa de guifi.net té milers d’enllaços, la majoria dels quals són sense fils i utilitzen 

les freqüències disponibles segons el quadre nacional d’atribució de freqüències. Alguns 

enllaços són en fibra òptica, amb unes connexions de gigabit.  

La connexió a la xarxa i el seu ús és gratuït. No existeixen quotes ni pagaments per a 

donar-se d’alta, simplement s’han d’afrontar els costos d’instal·lació i manteniment del 

node.  

3.1.1.  Zona de cobertura 

Les zones de cobertura de la xarxa guifi.net a Catalunya es mostren en el mapa de la 

Figura 6.  

 
Figura 6. Mapa de cobertura de la xarxa Guifi.net [Guifi.net, 9] 
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3.2. Nxt-Telecom  

[Nxt-Telecom, 10]. Nxt-Telecom és una companyia catalana nascuda a Lleida al 2004 i 

té l’objectiu de posar a disposició dels usuaris solucions tecnològiques que satisfacin les 

exigències del mercat de les telecomunicacions.  

La missió de l’empresa és arribar on altres no arriben, esmenant i complementant els 

serveis de connectivitat a Internet i Telefonia, utilitzant tecnologies sense fil d’última 

generació com un mitjà de transmissió. Actualment, doten de cobertura a més de 500 

poblacions gràcies a una infraestructura creada a base d’antenes emissores i de 

repetidors.  

Permet tenir connectivitat a Internet i telefonia tant per a particulars com per a 

empreses. 

3.2.1.  Serveis 

L’empresa ofereix diferents serveis a diferents quotes: 

 Home Standard 1MB, a 24’90€/mes 

 Home Plus Advanced 3MB, a 39’90€/mes 

 Home Lion 10MB, a 44’90€/mes 

 Home Gold 16MB, a 49’90€/mes 

 Accés PRO 1MB Simètric, a 100€/mes 

 Accés PYM (2MB/1MB), a 100€/mes 

 Radiolan Punt a Punt 1Mbps, a 100€/mes 

 Pack NXT-Veu 12 Canals + Dades 8Mb/2Mb + TPN 1200 minuts, a 240€/mes 

 Radioenllaç PTP Mini 10Mbps Thorughput fins 10Km, a 600€/mes 

 Telefonia IP, a 3€/mes per quota de manteniment + trucades 

 Centraleta NXT – PBX, preu a consultar 

 

3.2.2.  Zona de cobertura 

Al mapa de la Figura 7 es mostra la cobertura de nxt-telecom a Catalunya, marcada en 

verd.  
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Figura 7. Mapa de cobertura nxt-telecom [Nxt-Telecom, 10] 

3.3. BonArea Telecom  

[BonArea Telecom, 11]. BonArea Telecom és un servei ofert pel grup CAG que pretén 

oferir connexió Internet a usuaris principalment de la Segarra. Actualment l’empresa ha 

desenvolupat la xarxa per la comunitat de Guissona i està estudiant ampliar-la. La 

totalitat de la xarxa està formada per radioenllaços. 

La xarxa està composada per diferents nodes interconnectats amb l’objectiu de donar 

cobertura Internet als usuaris.  

3.3.1.  Serveis 

L’empresa ofereix servei de connexió Internet a diferents amples de banda i servei de 

telefonia IP. Les característiques són: 

 0’5MB, a 4’13 +iva 

 1MB, a 8’26 +iva 

 3MB, a 14’05 +iva 

 6MB, a 20’66 +iva 

 El servei de telefonia IP és gratuït. No té cap cost de manteniment. Simplement 

es facturen les trucades per segons.  
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3.4. Resum comparatiu 

A la Taula 2 es mostren de manera resumida i esquemàtica les diferències entre les tres 

empreses distribuïdores.  

 
  

 

Serveis 

Infraestructura 

per una xarxa 

Internet 

Internet i telefonia VoIP 
Internet i 

telefonia VoIP 

Infraestructura 
Cada usuari rep i 

emet cobertura. 

Antenes emissores 

subministradores d’Internet 

i possibilitat de crear 

xarxes privades. 

Antenes 

emissores 

subministradores 

d’Internet. 

Quotes/Pagament Gratuït 
Diferents quotes segons 

amples de banda i serveis. 

Diferents quotes 

segons amples de 

banda. 

Cobertura 

Principalment 

zona costanera i 

est de Catalunya. 

Principalment zona interior 

de Catalunya, Lleida. 

Actualment 

Guissona amb 

extensió per la 

comarca de la 

Segarra. 

Taula 2. Comparativa guifi.net, nxt-Telecom i BonArea Telecom 
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4. LEGISLACIÓ APLICABLE I IMPACTE MEDIAMBIENTAL  

 

4.1. Impacte urbanístic 

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el contingut dels estudis 

i informes d’impacte i integració paisatgística. Estableix que aquests documents són 

l’instrument que ha de garantir la consideració dels l’impactes en el paisatge de certes 

actuacions, projectes d’obres o activitats. 

La finalitat dels Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística, EIIP, és diagnosticar 

l’impacte potencial de les esmentades actuacions i exposar les mesures d’integració 

previstes en els corresponents projectes. La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 

és l’òrgan competent de l’Administració que ha d’emetre els Informes preceptius dels 

EIIP, en tots aquells casos previstos normativament, amb la finalitat de verificar la 

idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures adoptades. 

L’objectiu principal de l’EIIP no és establir mesures correctores sinó demostrar que els 

criteris i les mesures previstes són les més adequades i suficients per garantir una 

correcta integració de les actuacions en el paisatge. L’EIIP té una orientació 

eminentment pràctica i per aquesta raó ha de presentar un caràcter concís i alhora 

complet. S’ha de centrar en l’anàlisi dels efectes generats en el paisatge per cada 

actuació proposada, especialment per aquelles accions que poden alterar la seva 

fesomia, la seva dinàmica i els seus valors. El document resultant ha de raonar 

suficientment l’opció o opcions adoptades i d’aportar la informació textual i gràfica 

necessària per poder procedir a la seva valoració: mapes, plànols, fotografies, 

modelitzacions visuals, etc. 

A grans trets, aquests han d’incloure una estructura similar a la següent: 

 Descripció del paisatge previ 

Descripció acurada de l’emplaçament on es situa la proposta, amb especial atenció a les 

variables que defineixen el seu paisatge. També s’analitzarà la visibilitat, així com els 

components i el valors del paisatge de l’emplaçament. 

- Descripció del lloc 

Descripció de l’emplaçament que inclogui una síntesi de les seves dades generals. 

Recull amb la informació cartogràfica i fotogràfica que permeti la seva localització i 

descripció. 

- Factors de visibilitat 

Representació gràfica de la conca visual, entesa com l’àmbit del territori que és visible 

des de la implantació de la proposta en funció de la topografia. Localització dels 

principals punts d’observació i, si escau, els principals recorreguts visuals.  
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- Components i valors del paisatge 

Identificació dels principals elements que caracteritzen i estructuren el lloc. La 

descripció ha de ser atenent a aspectes visuals, com ara les formes, el cromatisme i la 

textura.  

 Proposta 

Descripció sintètica de la proposta, incloent-hi la informació normativa del planejament 

del lloc on s’insereix i un anàlisi dels efectes paisatgístics de l’actuació proposada, amb 

l’objectiu de preveure el paisatge resultant. 

- Descripció de la proposta 

Inclou la síntesi dels continguts de les principals actuacions i usos previstos. A més, 

haurà d’aportar la informació necessària per entendre l’abast i la resolució formal de les 

actuacions proposades, mitjançant la cartografia necessària a una escala adequada per a 

la seva comprensió. 

- Estat del planejament 

Recull de la informació del planejament i dels espais amb algun tipus de protecció 

especial permetrà conèixer el context normatiu que afecta l’emplaçament de la proposta.  

- Fragilitat paisatgística 

Susceptibilitat d’un paisatge a veure alterat els seus valors i el seu caràcter per l’efecte 

paisatgístic produït per l’actuació proposada.  

 Criteris d’integració 

Anàlisi reflexiu dels criteris d’integració que s’han incorporat en el desenvolupament 

del projecte, així com preveure, si s’escau, un estudi d’alternatives i establir una 

valoració dels possibles impactes paisatgístics. 

- Criteris i mesures d’integració 

Tenen com a objectiu guiar les decisions que es prenen durant l’elaboració de la 

proposta i contribuir a la seva integració paisatgística.  

- Anàlisi d’alternatives 

En funció de la complexitat del projecte podrà ser convenient que l’EIIP desenvolupi 

diverses alternatives per poder escollir l’opció més reeixida des del punt de vista de la 

integració en el paisatge.  

Les alternatives podran comportar canvis en les diverses variables que intervenen en la 

proposta, orientades sempre a adequar la seva integració en el paisatge. 

- Impacte paisatgístic 

Un cop caracteritzat el paisatge previ, descrita la proposta, sintetitzats els criteris i les 

mesures d’integració adoptats i comparat les alternatives sospesades (si s’escau), cal 

caracteritzar, definir i valorar els impactes paisatgístics potencials associats a les 

actuacions proposades. S’han d’identificar tots els elements que tenen efectes 
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paisatgístics. El resultat, serà un llistat d’interaccions que es consideraran impacte 

paisatgístic. 

La definició dels impactes paisatgístics es basarà en avaluar el resultat esperat de les 

accions amb incidència sobre el paisatge considerant l’efectivitat de les mesures 

d’integració proposades. 

- Síntesi 

L’apartat Síntesi consisteix en una sinopsi de l’EIIP que ha de contenir la informació 

més rellevant de cadascun dels apartats tractats en l’Estudi. 

En l’Annex 1 s’inclouen les bases per a la realització dels informes d’estudi d’impacte i 

integració paisatgística completes.  

 

4.2. Llicències i comunicacions ambientals  

D’acord amb l’última modificació de l’Estat sobre els tràmits per a les instal·lacions 

radioelèctriques, les restriccions alhora d’obtenir llicències radioelèctriques han 

disminuït. La nova llei, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) s’anomena Llei 

12/2012. Aquesta elimina els controls previs per a l’atorgament de les llicències a les 

operadores. El control serà administratiu i posterior al desenvolupament de l’activitat. 

Excepte en casos molt determinats, les operadores no hauran de sol·licitar la 

corresponent llicència municipal, sinó que les instal·lacions es podran tirar endavant 

amb una comunicació prèvia o presentant una declaració responsable.  

Tot i això, en les instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una 

demarcació no urbana, o bé instal·lacions per a la radiocomunicació, quan així ho acordi 

l’Ajuntament en el terme municipal del qual s’emplacen, els caldria realitzar una 

comunicació ambiental, sempre que la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) sigui 

inferior a 100 Watt.  

En el cas de BonArea Telecom, la potència és inferior a 1 Watt. 

4.3. Reglaments i Normes 

Per a la realització d’aquest Projecte, s’han tingut en compte els següents reglaments i 

normes per a establir les regles i condicions de disseny.  

 LEY 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 Ley 3/1998, de 27 de Febrero, de la Intervención integral de la Administración 

Ambiental 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de Agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido en la Ley de Urbanismo.  

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección de dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitária frente a emisiones radioeléctricas.  
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 ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones 

para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores 

de servicios de radiocomunicaciones. 

 ORDEN ITC/3391/2007 de 15 de noviembre, por la que se aprueba el cuadro 

nacional de atribución de frecuencias (CNAF). 

 ISO/IEC 11801. 

 IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet Standard. 

 IEEE 802.11a Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer 

(PHY) specifications. Local and Metropolitan Area Networks. 

 IEEE 802.11g – 2003 Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) specifications. Local and Metropolitan Area Networks. 

 IEEE 802.11n Draft 2.0. Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) specifications. Local and Metropolitan Area Networks. 

 IEEE 802.16 WirelessMAN® Standard for Wireless Metropolitan Area 

Networks. 
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5. DISSENY 

 

5.1. Requeriments de l’executor  

L’executor de la xarxa, és a dir, l’encarregat de dur a terme els radioenllaços, ha de 

complir un seguit de requisits previs per a poder convertir-se en un subministrador 

d’Internet. 

5.1.1.  Registre a la CMT 

El primer pas necessari per a que una empresa pugui subministrar Internet és donar-se 

d’alta a la CMT, o la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. Per a aconseguir 

el permís simplement és necessari omplir el formulari que es troba a la mateixa web de 

la CMT i enviar-lo. Si tots els camps són correctes, la Comissió del Mercat de les 

Telecomunicacions s’encarrega de gestionar i fer els tràmits necessaris per a donar 

d’alta l’empresa com a nova subministradora. S’ha de remarcar que la CMT cobra un 

impost del 3% anual sobre els ingressos de l’empresa per a la pràctica de l’activitat.  

5.1.2.  Permisos de col·locació d’antenes 

Seguidament s’han d’obtenir els permisos per a col·locar les antenes als llocs desitjats. 

Dins d’aquests en trobem dos tipus: 

 Permisos requerits per a situar l’antena damunt l’edifici o punt de terreny, a 

poder ser, punt elevat. Per a aconseguir aquest permís, generalment es demana al 

propietari de l’emplaçament de manera formal, amb tota la documentació 

necessària i que el propietari desitgi. 

 Els necessaris per l’Ajuntament del poble i municipi en qüestió, on s’estableixin 

totes les dades requerides. En aquests informes consta una breu explicació del 

que es pretén, la localització exacta de l’antena, el permís per a poder situar-la i 

les conseqüències que aporta la seva col·locació, si és que en té. Aquest 

document és una simple declaració ja que, d’acord amb la Llei 12/2012, 

esmentada a la secció anterior, no és necessari obtenir un permís explícit del 

municipi.  

En aquest cas, l’executor és la mateixa empresa que ja està subministrant Internet a 

Guissona, i que utilitzarà la seva infraestructura per a continuar el desenvolupament. Per 

tant, ja està donada d’alta a la CMT i autoritzada per a vendre Internet i donar servei de 

telefonia a tot l’Estat. En l’Annex 2 es troba un exemple del formulari que s’envia a la 

Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.  

A l’Annex 3 es troba un exemple de petició a l’Ajuntament d’un dels pobles on es vol 

situar una antena, el de Les Pallargues, població en la que es farà la prova de camp. 

L’empresa juga en avantatge pel que fa a les peticions de col·locació d’antenes sobre 

edificis. Al ser una gran empresa, dedicada a altres activitats a part de les 
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telecomunicacions, per exemple, el mercat dels pinsos, té diferents centres de treball, 

repartides principalment per la província de Lleida, amb torres elevades escaients per a 

emplaçar-hi les antenes i aconseguir una bona visibilitat punt a punt. És per aquest 

motiu que no es troba cap exemple de petició en el projecte.  

5.2. Estudi de freqüències 

Per a fer possible els radioenllaços, necessitem fer un acurat estudi de l'espectre 

radioelèctric per determinar les freqüències a utilitzar. 

L'espectre radioelèctric és el medi pel qual es transmeten les ones de radio 

electromagnètiques, les quals permeten fer ús de medis de comunicació com la radio, la 

televisió, Internet, telefonia mòbil i televisió digital terrestre, entre altres. L'ús de 

l'espectre requereix permís previ, exprés i atorgat pel Ministeri de Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions. El permís d'ús de l'espectre respectarà la neutralitat en 

la tecnologia sempre i quan estigui coordinat amb les polítiques del Ministeri de 

Comunicacions, no generi interferències entre altres serveis, sigui compatible amb les 

tendències internacionals del mercat, no afecti a la seguretat nacional i contribueixi al 

desenvolupament sostenible.  

El Govern Nacional estableix bandes de freqüència d'ús lliure d'acord amb les 

recomanacions de la UIT i bandes exemptes de pagament de contraprestacions. Es 

poden definir com a bandes no llicenciades de freqüències aquelles en les que es permet 

l'operació de dispositius de radiocomunicacions sense una planificació centralitzada per 

part de l'Autoritat de Comunicacions, és a dir, sense una autorització individual de cada 

estació que asseguri l'assignació d'una freqüència o canal per un ús exclusiu d'aquesta. 

La banda es destina íntegrament als dispositius, sense subdivisió de canals, establint-li 

certs requeriments bàsics de convivència, tals com límits de potència o de densitat de 

potències radiades, ample de banda mínim, etc. La coordinació corre per compte dels 

usuaris, però es suporta principalment en la immunitat contra interferències, pròpia de la 

tecnologia utilitzada i el mètode d'accés múltiple a la banda.  

Aquesta xarxa aposta per la freqüència lliure de 10GHz pels enllaços punt a punt i per la 

freqüència, també lliure, de 5GHz per la transmissió d'Internet als usuaris. Algunes de 

les característiques d’aquests tipus de freqüència són: 

 Les xarxes amb freqüències de 5GHz actualment estan menys saturades, tenen 

menys tràfic que les de 2,4GHz i, per tant, tenen un senyal més net i aporten més 

canals, que poden ser combinats per una major velocitat. Aquestes freqüències 

operen en un espectre molt més ampli, amb canals no compartits amb cap altra 

xarxa.  

Un desavantatge de les xarxes de 5GHz és el rang, com més alta és una 

freqüència, menys distància poden cobrir. A més, les freqüències de 5GHz no 

traspassen objectes sòlids tant bé com les de 2,4GHz. 

 La banda de freqüències de 10 a 10,7GHz s'utilitza per enllaços mòbils de 

televisió i de servei fix punt a punt. Els canals es classifiquen en dues bandes i, 
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al seu temps, amb dos orientacions. Cada una de les bandes s'utilitza per un 

sentit de transmissió, ja que es tracta de radioenllaços bidireccionals.  

Després d’analitzar les freqüències utilitzades en la zona, se n'escull una, dels rangs 

esmentats de 5 i 10GHz, respectivament, que no provoqui interferències amb les altres 

usades en el mateix territori.  

5.3. Estudi de tecnologies 

Aquest estudi es centra en trobar la millor marca subministradora d’antenes.  

Existeixen molts tipus i marques d’antenes diferents. La comparativa s’ha efectuat 

segons les antenes directives que enllacen els nodes. Al voler un alt grau 

d’interoperabilitat, s’ha escollit un model dels estudiats i s’utilitzarà la seva marca per a 

la resta d’antenes necessàries per a desplegar la xarxa Wi-Fi. 

Després d’una acurada cerca, s’ha comprovat que actualment, a Espanya, la marca més 

popular i comercialitzada, sinó la única, que compleix la característica d’operar amb 

freqüències de 10GHz és Ubiquiti Networks, i l’antena direccional que compleix les 

característiques és la PowerBridge M10. 

Ubiquiti Networks és una empresa de tecnologia multinacional, fundada l’any 2005. 

Amb seu a San Jose, Califòrnia, són fabricants de productes sense fils amb un 

enfocament centrat en mercats insuficientment atesos i mercats emergents.  

L’empresa pretén tancar la divisió digital mitjançant la creació de plataformes de 

comunicació de xarxes per tothom i per tot arreu. Amb més de 10 milions de dispositius 

desenvolupats en més de 180 països, Ubiquiti està transformant negocis i comunitats 

relacionats amb les xarxes. Les seves plataformes d’avantguarda, airMAX™, UniFi™, 

airFiber™, airVision™, mFi™ i EdgeMAX™ combinen una tecnologia innovadora, 

una bona relació qualitat-preu i el suport d’una comunitat mundial d’usuaris per 

eliminar barreres a la connectivitat.  

5.4. Hardware i Software utilitzat 

Podem distingir entre tecnologies de hardware i de software. En les del primer grup 

podem trobar les antenes i els suports per a aquestes, els equips autònoms d’electricitat i 

altre material genèric divers. En les tecnologies de software trobem els programes 

utilitzats per a la gestió i control de la xarxa com l’autenticació dels usuaris segons el 

seu perfil i el control de connexions, el control de les antenes connectades i les seves 

configuracions, el control de consums, el control de caigudes del sistema, etc.  
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5.4.1. Hardware de  l’empresa 
 

 Antenes 

Podem distingir entre antenes de transport i de distribució. Les primeres són 

aquelles que uneixen els diferents nodes, les segones o de distribució, són les que 

transmeten el senyal directament als clients.  

Per a fer possible l'enllaç i la transmissió es necessiten dos tipus d'antenes, les 

direccionals, PowerBridge M10, que són antenes de transport, i les sectorials Rocket 

M5 Titanium Sector i Rocket M5 Titanium, que són antenes de distribució. Les 

primeres, PowerBridge, són col·locades cara a cara, però a quilòmetres de longitud. 

Les segones es col·loquen conjuntament, al voltant de la primera, una a cada costat, 

i donen, cada una, cobertura en un angle de 90º. Així, de la manera en que estan 

col·locades, abasteixen els 360º.  

[ubnt, 14]. Especificacions tècniques: 

- Rocket Titanium M5 Sector: Antena sectorial per a l’estació base AirMax. 

S’encarrega de repetir el senyal.  

AirMax Sector. Rocket M5 Titanium Sector 

Mida 72,1 x 14,91 x 7,57 cm (longitud, amplada, altura) 

Pes 3,72 kg (amb Brackets) 

Angle Beamwidth  20 dBi a 90º 

F/B ratio 30dB 

Polarització Lineal dual 

Freqüències d'operació 5,45-5,85GHz 

Taula 3. Especificacions Rocket M5 Titanium Sector 

 
Figura 8. Rocket M5 Titanium Sector 
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- Rocket M5 Titanium: Estació base. S’encarrega de gestionar el senyal. 

 

AirMax Titanium. RocketM5 Titanium 

Mida 16 x 8 x 4,4 cm 

Pes 350 g 

Rang de freqüència 5,17-5,825GHz 

Guany 24dBi 

Temperatura d’operació -30 a 75º 

Humitat d’operació 5 a 95% de condensació 

Potència de consum màxima 8Watts 

Taula 4. Especificacions Rocket M5 Titanium 

 

 
Figura 9. Rocket Titanium M5 

 

 
Figura 10. Rocket M5 Titanium sector juntament amb Rocket Titanium M5 
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- PowerBridge M10: Pont Carrier Class AirMax punt a punt amb plat de 

l’antena. 

 

AirMax PowerBridge M10. Recinte - Recobriment 

Mida  17 x 25x 5,3 cm (sense l'alimentador) 

17 x 25 x 28,2 cm (amb l'alimentador) 

Pes 1,15 kg (sense l'alimentador) 

1,2 kg (amb l'alimentador) 

Potència consumida màxima 8 Watts 

Font d'alimentació 24V, 1A  

Mètode d'alimentació Potència passiva a través d'Ethernet 

Temperatura de funcionament -40 a 80ºC 

Humitat de funcionament 5 a 95% 

AirMax PowerBridge M10. Antena  

Mida 2 ft / 64,8 cm 

Pes 9,8 kg 

Rang de freqüència 10,322 – 10,574GHz 

Guany 33,0 – 34,4dBi 

F/B Ratio  33dB 

Ample de feix 5º 

Polarització Lineal dual 

Característiques 2x2 MIMO 

Potència de transmissió 34dBm o 2’5W 

Taula 5. Especificacions PowerBridge M10 

 
Figura 11. PowerBridge M10 

A l’Annex 4 es troben els datasheets de les antenes.  

 Suports per a les antenes  

Són torres metàl·liques amb base i pal per a poder situar l’antena el més amunt 

possible.  
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 Equips autònoms d’electricitat 

Consten d’un armari rack a l’interior del qual trobem un switch que suporta el 

protocol OSPF, un switch Poe alimentat a 24V i transmissor de 24V a 7 de les 8 

boques, un quadre elèctric amb transformador a 24V, bateries autònomes per a tres 

dies i un dispositiu SNMP que gestiona les alarmes per excés de calor o altres 

anomalies. 

 

 Material divers 

Cable de xarxa, tubs de transport i d’agrupament de cables, grapes, etc.  

 

5.4.2.  Hardware dels usuaris 
 

 Antenes 

L’usuari pot col·locar una de les antenes especificades a continuació. La seva 

elecció depèn de la distància i la bona visibilitat entre l’antena de l’usuari i el node 

on es connecta.  

Ordenades de menys a més quilòmetres i de menys a més direccionalitat: 

- NanoStation loco M5 

AirMax NanoStation loco M5 

Mida  13,6 x 3,1 x 8 cm (sense l'alimentació) 

Pes 0,18 kg (sense l'alimentació) 

Potència consumida màxima 5,5 Watts 

Guany 8dBi 

Font d'alimentació 24V, 0,5A  

Mètode d'alimentació Potència passiva a través d'Ethernet 

Temperatura de funcionament -30 a 70ºC 

Humitat de funcionament 5 a 95% 

Característiques exteriors Plàstic estabilitzat UV 

Polarització Lineal dual 

Taula 6. Especificacions NanoStation Loco M5 

 

 
Figura 12. NanoStation Loco M5 
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- NanoStation M5 

AirMax NanoStation M5 

Mida  29,4x 3,1 x 8 cm (sense l'alimentació) 

Pes 0,5 kg (sense l'alimentació) 

Potència consumida màxima 8 Watts 

Guany 16dBi 

Font d'alimentació 24V, 0,5A  

Mètode d'alimentació Potència passiva a través d'Ethernet 

Temperatura de funcionament -30 a 70ºC 

Humitat de funcionament 5 a 95% 

Característiques exteriors Plàstic estabilitzat UV 

Polarització Lineal dual 

Taula 7. Especificacions NanoStation M5 

 

 
Figura 13. NanoStation M5 

 

- NanoBridge M22  

AirMax NanoBridge M5 

Mida  32,6 cm de diàmetre 

Pes 1,565 kg (sense l'alimentació) 

Potència consumida màxima 5,5 Watts 

Guany 22dBi 

Font d'alimentació 24V, 1A  

Mètode d'alimentació Potència passiva a través d'Ethernet 

Temperatura de funcionament -30 a 75ºC 

Humitat de funcionament 5 a 95% 

Característiques exteriors Plàstic estabilitzat UV 

Taula 8. Especificacions NanoBridge M22 
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Figura 14. NanoBridge M22 

 

A l’annex 4 es troben les especificacions completes de les antenes.  

 

 Cable Ethernet 

Per connectar l’antena amb l’injector i els equips, com els ordinadors o els routers.  

 

 Router prèviament configurat 

Per a que el router funcioni correctament amb la xarxa d’Internet Wi-Fi BonArea 

Telecom, es configura de manera que aquest sigui un simple switch que permeti el 

transport d’Internet, proporcionat per l’antena local. 

Per tant, dos requeriments bàsics del router han de ser: 

- Que l’adreça IP de l’antena no coincideixi amb la seva.  

L’adreça de l’antena, per defecte, és la 192.168.1.1. Per a normalitzar tots els 

dispositius, s’estableix que l’adreça IP del router sigui la 192.168.1.2. 

- Que el servidor DHCP estigui desactivat en el router, ja que és l’antena que 

s’encarrega de gestionar el protocol.  

El protocol de xarxa DHCP, o Dynamic Host Configuration Protocol, permet 

als clients d’una xarxa IP obtenir els seus paràmetres de configuració 

automàticament. Es tracta d’un protocol del tipus client/servidor en el que, 

generalment, un servidor posseeix una llista de direccions IP dinàmiques i 

les va assignant als clients conforme aquestes van estant lliures, sabent en tot 

moment l’estat de la xarxa i de l’assignació de les IPs.  

 

5.4.3.  Software de control de l’empresa 
 

 Mikrotik 

[Mikrotik, 23]. Mikrotïkls Ltd., coneguda internacionalment com MikroTik, és 

una companyia letona proveïdora de tecnologia disruptiva de hardware i 

software per a la creació de xarxes. Es dedica principalment a la venda de 

productes de hardware de xarxes, com routers denominats routerboards i 

switchs, també coneguts pel software que l’integra, denominat RouterOS i 

SwOS.  

RouterOS és un sistema operatiu basat en GNU/Linux que implementa 

funcionalitats com el protocol OSPF. Aquesta tecnologia i protocol és el que 

permet crear una xarxa redundant. El protocol OSPF, o Open Shortest Path First, 
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és un protocol d’enrutament dinàmic intern. L’objectiu és calcular la ruta més 

curta possible cap al destí en funció de l’estat dels enllaços. És a dir, en cas de 

caiguda d’un enllaç, busca una ruta alternativa per a fer arribar les dades.  

 

 Radius Manager 

[Landashop, 22]. Radius Manager és un sistema fàcil d’utilitzar per a 

l’administració de Mikrotik (PPP i Hotspot), Cisco, Staros i dipòsits NAS 

Chillispot. Proporciona autenticació centralitzada i funcions de la comptabilitat 

d’una manera més còmoda.  

Aquest software és especialment utilitzat per a l’empresa per a l’autenticació 

d’usuaris i la gestió d’aquests i les seves connexions.  

 

 Cacti 

[Cacti, 21]. Cacti és una solució completa per a la generació de gràfics en xarxa. 

Aquesta eina, desenvolupada en PHP, proveeix un pooler àgil, plantilles de 

gràfiques avançades, múltiples mètodes per a la recopilació de dades i maneig 

d’usuaris.  

El software s’utilitza principalment per a monitoritzar l’estat de la xarxa en tot 

moment i per aconseguir veure un control total de consums total de forma 

gràfica.  

 

 Nagios 

[Nagios, 20]. Nagios és un sistema de monitorització de xarxes de codi obert 

que vigila els equips i serveis que s’especifiqui, alertant a l’operador quan el 

comportament d’aquests no sigui el desitjat. Entre les seves característiques 

principals figura la monitorització de serveis de xarxa i de recursos de sistemes 

hardware, juntament amb el control de caigudes inesperades en alguna part del 

sistema. 

 

 AirControl  

[AirControl ubnt, 19]. AirControl és una aplicació potent i intuïtiva basada en 

una interfície web de gestió del servidor de xarxa, que permet als operadors 

gestionar de forma centralitzada xarxes senceres de dispositius Ubiquiti.  

 

5.5. Estudi del subministrador d’Internet 

La companyia subministradora de caudal ha de garantir l’arribada d’Internet al poble de 

Guissona per a que pugui ser redistribuït mitjançant la xarxa Wi-Fi.  

Com a subministradors d’Internet a la zona de la Segarra tenim tres opcions, Movistar, 

Aire Networks i Neosky. 
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 Movistar 

[Movistar, 13]. Telefónica Móviles España, S.A.U. és una companyia espanyola 

de telefonia mòbil que opera sota la marca comercial Movistar i que pertany a 

telefònica. Tot i que són diferents companyies, des de maig de 2010, Telefónica 

de España i Telefónica Móviles España operen sota la mateixa marca, Movistar, 

i ofereixen paquets de productes conjuntament.  

 

 Aire Networks 

[Airenetworks, 12]. Aire Networks és una empresa carrier class dedicada a 

entregar serveis i solucions tecnològiques en matèria de telecomunicacions a 

operadors i grans empreses.  

 

 NeoSky 

[Neosky, 18]. Neo-Sky és un operador de telecomunicacions especialitzat en la 

prestació de serveis de veu, dades i Internet a empreses mitjanes i grans, a 

l’Administració Pública i a altres operadors utilitzant la seva pròpia xarxa.  

A continuació, en la Taula 9, es mostra una comparativa amb els serveis que ofereixen 

les companyies. 

 

 
 

 

Servei 

que 

ofereixen 

Fibra  Fibra o radioenllaç  Fibra 

Preu 100Mb: 4.000€/mes  

Radioenllaç, 200Mb: 

2.800€/mes 

Fibra, 100Mb: 

4.500€/mes 

100Mb: 1.900€/mes 

Taula 9. Comparativa Subministradors d’Internet 

 

Per les prestacions que ofereix i la relació qualitat/preu, l’empresa BonArea Telecom va 

decidir optar pel teleoperador Aire Networks per a subministrar Internet.  

5.6. Adreçament IP 

Per a que una empresa pugui ser subministradora d’Internet, necessita poder 

subministrar adreces IP als usuaris.  

[Ripe, 16]. El Centre de Coordinació de xarxes IP europees, Réseaux IP Européens 

Network Coordination, o també conegut com RIPE NCC, és el Registre Regional 

d’Internet, RIR, per a Europa, Orient Mitjà i parts d’Àsia Central. Un RIR supervisa 

l’assignació i registre dels números de recursos d’Internet, com les direccions IPv4, 

direccions IPv6 i números de sistema Autònoms, en una regió específica.  
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El RIPE NCC proporciona la coordinació administrativa de la infraestructura d’Internet.  

L’empresa escollida com a subministradora de caudal gestiona els tràmits amb RIPE per 

a que les empreses operadores, en aquest cas BonArea Telecom, pugui obtenir 

adreçament IP. 

Actualment, s’han prestat a l’empresa dos rangs IP amb un total de 384 adreces IP de 

forma gratuïta. 

 Rang 1, 256 adreces. 

37.72.16.x 

 Rang 2, 128 adreces.  

37.72.18.x 

En cas que l’empresa subministradora d’Internet no ofereixi aquest servei, l’empresa 

operadora ha de demanar directament a RIPE un rang d’adreces.  

Donar-se d’alta a RIPE té un cost de 2.000€ i es paga una quota anual de manteniment 

de rang de 1.800€.  
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6. EXECUCIÓ 

Primer de tot, repetir que, els nodes són punts on l’empresa executora, BonArea 

Telecom, té convenis o facilitat per situar les antenes.  

En aquest projecte es parteix de la base que l’empresa ja té situats tres nodes al poble de 

Guissona per a poder donar cobertura a tota la seva extensió. Aquests nodes estan 

interconnectats, formant una triangulació per redundar la xarxa i fer-la més forta davant 

de caigudes. Aquest tres punts els anomenarem xarxa troncal. A continuació es mostra 

un esquema-dibuix de la seva situació. 

 
Figura 15. Guissona. Xarxa troncal del desplegament Wi-Fi 

El desplegament total de la xarxa depèn d’aquests tres punts, per tant, per fer-la 

redundant, s’ha considerat necessari connectar qualsevol dels altres quatre nodes a un de 

la xarxa troncal i, com a mínim, a un altre dels tres restants. 

En el següent esquema, Figura 16, es mostra la instal·lació i connexió de les antenes de 

la xarxa troncal. Com es veu, s’uneixen els nodes mitjançant radioenllaços amb antenes 

directives i, en cada punt, es troba un switch OSPF encarregat de redireccionar les dades 

en cas de caiguda d’un enllaç. Al switch es connecta l’antena directiva de forma directa 

i les quatre antenes sectorials mitjançant un switch.  

En la imatge també podem observar que el punt principal és el del Sindicat, on s’ha 

instal·lat un servidor virtual, mikrotik, encarregat també de resoldre el protocol OSPF i 

de gestionar connexions. D’aquest en penja el gestor Radius Manager.  

Internet arriba des de fora de la xarxa a través de AireNetworks en aquest mateix punt 

del Sindicat.  
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Figura 16. Esquema d’instal·lació de la xarxa troncal Wi-Fi a Guissona 

Per a escollir els millors radioenllaços s’ha fet un estudi de tots els possibles, és a dir, de 

cada un dels quatre pobles, Les Pallargues, Cervera, Sant Ramon i Vicfred, a la resta, i 

als tres nodes de la xarxa troncal. En total s’ha considerat un total de 18 enllaços. 

A l’Annex 5 es troben les imatges de tots els possibles enllaços. En aquesta secció 

només es mostraran les característiques principals resultants dels 7 utilitzats. 

La xarxa quedaria de la següent manera: 

 
Figura 17. Desplegament xarxa Wi-Fi 
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6.1. Característiques generals dels enllaços 

Per a realitzar aquest estudi m’he servit del software Radio Mobile [cplus, 24], que 

permet fer una simulació dels enllaços donades unes variables d’entrada.  

Les variables introduïdes han estat les següents: 

 Coordenades dels punts. Les Pallargues, Vicfred, Cervera i Sant Ramon estan 

mostrades en cada un dels radioenllaços.  

Pels tres nodes de Guissona tenim les coordenades següents: 

- Guishabitat: 

41º46’47,31’’N 

1º17’1,22’’E 

- Silo/Torre del Sindicat: 

41º47’7,96’’N 

1º17’12,69’’E 

- Camp de Futbol: 

41º47’2,41’’N 

1º17’43,03’’E 

 Alçada de les antenes. Cada punt de situació de les antenes té una altura diferent. 

S’ha de tenir en compte que es mostra l’altura relativa al terra, no a nivell de 

mar. Com en el cas anterior, es mostrarà en cada radioenllaç en concret pels 

nodes treballats, s’especificaran a continuació les altures de les antenes de 

Guissona. 

- Guishabitat: 15m 

- Silo/Torre del Sindicat: 50m 

- Camp de Futbol: 10m 

 Freqüència d’operació: 10GHz 

 Potència de transmissió: 34dBm o 2’5W 

 Sensitivitat: -96µV o 3’55dBm 

 Line Loss, pèrdues degudes a cables i connectors. El cable utilitzat és el 

TOUGHCable PRO i té una atenuació de 6,46dB per cada 100m. S’ha utilitzat 

una longitud aproximada de 2 metres per cada node, per tant l’atenuació serpa de 

12,92dB. Els connectors són dos N-Type, que tenen una atenuació de 0,25dB. 

En total es té una atenuació d’aproximadament 12,5dB.  

 Guany: 33 dBi, tant en transmissió com en recepció. 

S’ha establert un requisit fonamental, el nivell de recepció del senyal no pot ser inferior 

a -75dBm.  
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6.2. Radioenllaços 
 

6.2.1. Node Les Pallargues 
 

 Coordenades del punt:  

41º45’34,59’’N  

1º11’48,78’’ E 

 Alçada del punt de situació de l’antena: 50m 

 

- Radioenllaç Les Pallargues – Guissona (Node Guishabitat) 

 

 
Figura 18. Radioenllaç Les Pallargues – Guissona (Guishabitat) 

S’observa que la distància que separa els dos nodes és de 7,540km i es té un nivell de 

recepció del senyal de -61.24dBm, uns 19dBm major que el mínim desitjat.  
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- Radioenllaç Les Pallargues – Cervera 

 

 
Figura 19. Radioenllaç Les Pallargues – Cervera 

En aquest cas la distància és de 11,517km i el senyal rebut és de -65,98dBm. 

 

6.2.2. Node Vicfred 
 

 Coordenades del punt:  

41º46’35,88’’N  

1º21’0,51’’E 

 Alçada del punt de situació de l’antena: 25m 

 

- Radioenllaç Vicfred – Guissona (Node Sindicat) 

 

 
Figura 20. Radioenllaç Vicfred – Guissona (Sindicat) 
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La distància entre els dos punts és de 5,340km i el nivell de senyal rebut és molt 

superior al llindar establert, -57,83dBm. 

- Radioenllaç Vicfred – Sant Ramon 

 

 
Figura 21. Radioenllaç Vicfred – Sant Ramon 

Entre aquests dos nodes la distància és de 5,916km mentre que el nivell de recepció del 

senyal és de -64,76dBm. 

 

6.2.3.  Node Cervera 
 

 Coordenades del punt:  

41º40’21,95’’N  

1º16’19,96’’E 

 Alçada del punt de situació de l’antena: 50m 
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- Radioenllaç Cervera – Guissona (Node Sindicat) 

 

 
Figura 22. Radioenllaç Cervera – Guissona (Sindicat) 

La distància entre nodes és de 12,631km i el senyal rebut, -67’39dBm, continua essent 

superior al llindar establert de -75dBm. 

- Radioenllaç Cervera – Les Pallargues 

Ja comentat: 11,517km de distància i nivell de senyal en recepció de -65,98dBm.  

- Radioenllaç Cervera – Sant Ramon 

 

 
Figura 23. Radioenllaç Cervera – Sant Ramon 

En aquest radioenllaç la distància entre nodes és de 9,007km i s’observa que el nivell de 

senyal en recepció és de -62,35dBm.  
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6.2.4.  Node Sant Ramon 
 

 Coordenades del punt:  

41º43’25,57’’N  

1º21’22,80’’E 

 Alçada del punt de situació de l’antena: 10m 

 

- Radioenllaç Sant Ramon – Guissona (Node Sindicat) 

 

 
Figura 24. Radioenllaç Sant Ramon – Guissona (Sindicat) 

Finalment, es veu que en aquest cas la distància entre nodes és de 8,968km i el nivell de 

senyal el recepció és uns 3dBm superior al demanat, -72’45dBm.  

- Radioenllaç Sant Ramon – Cervera  

Ja comentat: distància de 9,007km i -62,35dBm de senyal en recepció  

- Radioenllaç Sant Ramon – Vicfred  

Ja comentat: distància de 5,916km i nivell de senyal en recepció de -64,76dBm.  
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7. PRESSUPOST 

El càlcul del pressupost s’ha dut a terme tenint en compte les següent condicions: 

 El projecte només tracta l’ampliació de la xarxa Wi-Fi prèviament iniciada a la 

comunitat de Guissona, per tant, 

- despeses de gestió i llicències, com la de Nagios o costos de la CMT no 

s’han tingut en compte, ja que ja van ser adquirides pel desplegament previ. 

- no es detallarà el pressupost total de la xarxa completa, únicament el dels 

enllaços tractats durant el projecte. 

 S’ha calculat respecte als materials i marques indicats al llarg del projecte. Canvis 

en la tria suposarien un canvi del pressupost. 

 S’ha considerat el preu dels materials de l’empresa Landatel a Maig del 2013. 

[Landatel, 15]. 

Es tenen un total de 5 nodes en tota la xarxa, incloent Guissona. En aquest projecte 

només se n’ha tractat quatre, Les Pallargues, Vicfred, Cervera i Sant Ramon.  

Cada node té tres partides de despeses diferenciades, la primera conté el material, la 

segona les hores de muntatge i configuració i la tercera les despeses de caire general. 

Aquesta última agrupa les taxes municipals i les despeses en l’estudi de la zona i 

l’impacte mediambiental.  

La primera partida tindrà un cost diferent en cada node, degut a les característiques 

pròpies de cada un d’aquests. Es detalla a continuació.  

Es consideren necessàries les mateixes hores destinades a configuració i muntatge per a 

cada node. Per tant, aquest cost serà el mateix en cada cas. Es pren com a nombre 

d’hores el necessitat per al muntatge d’un node a Guissona.  

Donat que cada Ajuntament aplica taxes diferents en relació a la gestió dels projectes 

municipals i les despeses d’estudi previ varien segons el municipi, en la tercera partida 

també es considera un cost igual per a cada node. S’ha pres, com a cost d’aquesta 

partida, un valor de 800€, corresponent al preu pagat per la col·locació de les antenes a 

Guissona. Aquest preu no serà definitiu fins al moment que estiguin tots els tràmits 

realitzats. 

7.1. Node Les Pallargues 

Material necessari: 

 Tres antenes PowerBridge M10. Dues pel radioenllaç Les Pallargues – Guissona i 

una per l’enllaç amb Cervera. 

 4 antenes RocketM5 i RocketM5 Titanium per a donar cobertura 360º a la zona. 

 Equip Autònom d’Electricitat. Consta d’un armari estanc, switch Mikrotik OSPF, 

switch Poe 8 ports (Though Switch), quadre elèctric amb transformador a 24V i 

bateries autònomes per a tres dies.  
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 Material divers. Tubs, grapes i cable de xarxa. Quantitat presa per edificis de 50m, 

altura màxima per aquest desplegament.   

 Suport de l’antena. Torre metàl·lica amb base i pal de suport per aguantar l’antena 

fixada a l’altura desitjada. 

Taula de pressupost: 

Material/Despesa Unitats Preu unitari (€) Preu total (€) 

PowerBridgeM10 3 330,12 990,36 

RocketM5 

Titanium Sector 
4 155.76 623,04 

RocketM5 

Titanium 
4 157.14 628,56 

Equip Autònom 

d’Electricitat 
1 1.500 1.500 

Material divers - - 180 

Suport de l’antena - - 290 

Altres despeses  - - 800 

Hores de 

configuració 
16 24 384 

Hores de muntatge 48 18 864 

Despesa total   6259,96 

Taula 10. Pressupost Node Les Pallargues 

 

7.2. Node Vicfred 

Material necessari: 

 Tres antenes PowerBridge M10. Dues pel radioenllaç Vicfred – Guissona i una per 

l’enllaç amb Sant Ramon. 

 4 antenes RocketM5 i RocketM5 Titanium per a donar cobertura 360º a la zona. 

 Equip Autònom d’Electricitat. Consta d’un armari estanc, switch Mikrotik OSPF, 

switch Poe 8 ports (Though Switch), quadre elèctric amb transformador a 24V i 

bateries autònomes per a tres dies.  

 Material divers. Tubs, grapes i cable de xarxa. Quantitat presa per edificis de 50m, 

altura màxima per aquest desplegament.   

 Suport de l’antena. Torre metàl·lica amb base i pal de suport per aguantar l’antena 

fixada a l’altura desitjada. 
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Taula de pressupost: 

Material/Despesa Unitats Preu unitari (€) Preu total (€) 

PowerBridgeM10 3 330,12 990,36 

RocketM5 

Titanium Sector 
4 155.76 623,04 

RocketM5 

Titanium 
4 157.14 628,56 

Equip Autònom 

d’Electricitat 
1 1.500 1.500 

Material divers - - 180 

Suport de l’antena - - 290 

Altres despeses  - - 800 

Hores de 

configuració 
16 24 384 

Hores de muntatge 48 18 864 

Despesa total   6259,96 

Taula 11. Pressupost Node Vicfred 

 

7.3. Node Cervera 

Material necessari: 

 Quatre antenes PowerBridge M10. Dues pel radioenllaç Cervera – Guissona, una 

per l’enllaç amb Les Pallargues i una per l’enllaç amb Sant Ramon. 

 4 antenes RocketM5 i RocketM5 Titanium per a donar cobertura 360º a la zona. 

 Equip Autònom d’Electricitat. Consta d’un armari estanc, switch Mikrotik OSPF, 

switch Poe 8 ports (Though Switch), quadre elèctric amb transformador a 24V i 

bateries autònomes per a tres dies.  

 Material divers. Tubs, grapes i cable de xarxa. Quantitat presa per edificis de 50m, 

altura màxima per aquest desplegament.   

 Suport de l’antena. Torre metàl·lica amb base i pal de suport per aguantar l’antena 

fixada a l’altura desitjada. 
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Taula de pressupost: 

Material/Despesa Unitats Preu unitari (€) Preu total (€) 

PowerBridgeM10 4 330,12 1.320,48 

RocketM5 

Titanium Sector 
4 155.76 623,04 

RocketM5 

Titanium 
4 157.14 628,56 

Equip Autònom 

d’Electricitat 
1 1.500 1.500 

Material divers - - 180 

Suport de l’antena - - 290 

Altres despeses  - - 800 

Hores de 

configuració 
16 24 384 

Hores de muntatge 48 18 864 

Despesa total   6.590,08 

Taula 12. Pressupost Node Cervera 

 

7.4. Node Sant Ramon 

Material necessari: 

 Quatre antenes PowerBridge M10. Dues per el radioenllaç Sant Ramon – Guissona, 

una per l’enllaç amb Vicfred i una per l’enllaç amb Cervera. 

 4 antenes RocketM5 i RocketM5 Titanium per a donar cobertura 360º a la zona. 

 Equip Autònom d’Electricitat. Consta d’un armari estanc, switch Mikrotik OSPF, 

switch Poe 8 ports (Though Switch), quadre elèctric amb transformador a 24V i 

bateries autònomes per a tres dies.  

 Material divers. Tubs, grapes i cable de xarxa. Quantitat presa per edificis de 50m, 

altura màxima per aquest desplegament.   

 Suport de l’antena. Torre metàl·lica amb base i pal de suport per aguantar l’antena 

fixada a l’altura desitjada. 
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Taula de pressupost: 

Material/Despesa Unitats Preu unitari (€) Preu total (€) 

PowerBridgeM10 4 330,12 1.320,48 

RocketM5 

Titanium Sector 
4 155.76 623,04 

RocketM5 

Titanium 
4 157.14 628,56 

Equip Autònom 

d’Electricitat 
1 1.500 1.500 

Material divers - - 180 

Suport de l’antena - - 290 

Altres despeses  - - 800 

Hores de 

configuració 
16 24 384 

Hores de muntatge 48 18 864 

Despesa total   6.590,08 

Taula 13. Pressupost Node Sant Ramon 

 

El desplegament tindrà un cost total de 25.700,08€.  
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8. PROVA DE CAMP  

Aquesta prova de camp consisteix en el muntatge d’un dels radioenllaços, per verificar 

la validesa i funcionament de l’estudi previ.  S’ha realitzat al poble de Les Pallargues, el 

meu poble de residència. L’enllaç provat ha estat el de Les Pallargues – 

Guissona/Guishabitat. 

8.1. Configuració de les antenes 

La única configuració prèvia a la col·locació va ser l’assignació d’una adreça IP a cada 

una de les antenes.  

 IP antena direccional node Guissona: 172.16.0.70 

 IP antena direccional node Les Pallargues: 172.16.0.75 

 IP antena sectorial 1: 172.16.0.76 

 IP antena sectorial 2: 172.16.0.77 

 IP antena sectorial 3: 172.16.0.78 

 IP antena sectorial 4: 172.16.0.79 

 

8.2. Descripció dels punt de situació de les antenes 

L’antena instal·lada al node de Les Pallargues es situada a la fàbrica de pinsos BonArea 

del poble, a la torre més alta a una altura de 50m. Les coordenades del lloc són 

41º45’34,59’’N, 1º11’48,78’’ E. 

L’altra antena de l’enllaç és situada a Guissona, en un edifici de nova construcció que 

també és propietat de l’empresa, a una altura de 15m. Les coordenades del punt són 

41º46’47,31’’N, 1º17’1,22’’E.  

En l’Annex 3 es troba l’informe d’impacte i integració paisatgística realitzat per aquest 

radioenllaç, junt amb els plànols de situació del node de Les Pallargues.  

8.3. Col·locació del material 

Tant l’estructura de suport de l’antena com el cablejat necessari i l’armari rack, Figura 

25, van ser prèviament instal·lats per un grup d’electricistes. En l’armari es troba un 

switch en el que es connecten les antenes sectorials. Aquest és connectat al switch 

OSPF, juntament amb les antenes direccionals. A més, es col·loca una font 

d’alimentació que carrega les bateries, i un dispositiu SMTP. 
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Figura 25. Armari Rack 

La tasca de l’empresa BonArea Telecom va ser situar les antenes, connectar-les als 

switchs ja preparats, i comprovar el seu correcte funcionament. 

8.3.1.  Situació de les antenes direccionals 

El primer pas va ser col·locar l’antena de Guishabitat amb la parabòlica enfocant a Les 

Pallargues. Per a fer-ho, ens vam ajudar d’uns binocles per a aconseguir una millor 

precisió. 

En la imatge següent, Figura 26, es pot veure la parabòlica situada a sobre el teulat de 

l’edifici de Guishabitat. Junt amb l’antena que enllaça amb Les Pallargues en veiem dos 

més, una cap a cada punt de la xarxa troncal. A més, també veiem les quatre antenes 

sectorials que donen Internet als usuaris.  
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Figura 26. Antenes node Guishabitat 

Una vegada instal·lada la primera antena al seu punt, vam prosseguir amb la segona a 

Les Pallargues. Vam seguir el mateix procediment. 

En la Figura 27 es mostra com queda la instal·lació de l’antena de Les Pallargues. 

 
Figura 27. Antena directiva node Les Pallargues 

8.3.2.  Situació de les antenes de distribució 

Una vegada col·locades les antenes direccionals, vam situar i connectar les RocketM5 a 

l’estructura proporcionada en forma de quadre. Una a cada costat per a poder donar 

cobertura 360º.  

En la Figura 28 es veu la plataforma de suport d’aquestes quatre antenes sectorials.  
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Figura 28. Plataforma de suport de les antenes sectorials 

8.4. Comprovacions  
 

8.4.1.  Enllaç entre antenes direccionals 

Per a comprovar que l’enllaç era correcte vam realitzar una prova de connexió entre les 

dues antenes.  

Connectats a l’antena de Les Pallargues, mitjançant un cable de xarxa, és va fer un ping 

a l’adreça IP de l’antena de Guissona. Com es mostra en la Figura 29 els resultats van 

ser satisfactoris; els 5 paquets enviats van rebuts correctament en un temps màxim de 

2ms. 

Figura 29. Comprovació del correcte enllaç entre Les Pallargues i Guissona 
 

A continuació, en les Figures 30 i 31, es mostra l’estat de les dues antenes direccionals 

per demostrar que estan correctament enllaçades i que la seva cobertura és molt bona, 

per sobre de -65dB.  
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Figura 30. Antena direccional Guishabitat 

Figura 31. Antena direccional Les Pallargues 

8.4.2.  Subministrament d’Internet a usuaris 

Per verificar que els usuaris reben correctament Internet des de la xarxa Wi-Fi 

instal·lada, vam instal·lar una antena NanoStation Loco M5 al teulat de casa meva.   

En aquest cas, els resultats també van ser els esperats, l’antena va connectar amb 

facilitat amb la xarxa i va permetre tenir cobertura Internet a casa. 

Per a permetre l’accés a la xarxa, primer es va donar d’alta l’usuari al software Radius 

Manager, introduint dades com el nom, llobera.ribalta, i l’adreça IP proporcionada a 

l’antena, 37.72.16.251. A continuació es va connectar l’antena a l’injector i es va 
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comprovar si tenia cobertura i si proporcionava Internet, connectant un ordinador 

portàtil directament a la sortida de l’injector. Es va verificar que si. 

A continuació es va connectar l’usuari al software AirControl per a poder fer un 

seguiment del seu estat més centralitzat. 

En la Figura 32 es mostra l’estat de l’antena. 

 
Figura 32. Cobertura i velocitat de l’usuari 

En les imatges de les Figures 33 i 34, es pot veure com està col·locada l’antena i la visió 

del node de cobertura de Les Pallargues des del mateix punt.  

 
Figura 33. Situació de l’antena de l’usuari 



Prova de camp 

 

 | 55  
 

 
Figura 34. Visió del node des de l’antena de l’usuari 
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9. CONCLUSIONS I OPINIÓ PERSONAL 

Aquest projecte compleix amb els objectius proposats a l’inici, el disseny d’una xarxa 

d’Internet sense fils mitjançant radioenllaços.  

A més, però, s’ha anat completant amb informació addicional que s’ha considerat 

adequada i necessària per a establir les bases de disseny correctes. 

Tot i la importància d’Internet i el seu ús diari tant a nivell quotidià, d’oci o de feina, es 

coneix ben poc sobre el seu funcionament i disseny. Gràcies a aquest projecte he pogut 

ampliar els meus coneixements respecte la matèria mentre ajudava a una empresa en el 

seu propòsit de subministrar un Internet de qualitat a la comarca de la Segarra. 

Tot i no poder abastir tota la comarca, l’estudi pot servir com a base per a la seva futura 

ampliació.  

Com s’ha comprovat mitjançant la prova de camp, l’estudi i disseny dels radioenllaços 

ha estat necessari i fonamental per a la construcció d’aquests. I el seu funcionament 

posterior ha estat correcte. 

L’empresa BonArea Telecom aplicarà els estudis de disseny estudiats en el projecte per 

a implementar els radioenllaços i donar cobertura als usuaris de la Comarca. 

Tot i l’èxit de l’estudi, s’han detectat alguns problemes que l’empresa intentarà resoldre, 

com: 

- Caiguda de l’enllaç principal, que connecta amb AireNetworks. Com s’ha comentat, 

si aquest enllaç pateix algun error, tota la xarxa es quedaria sense funcionament. 

L’empresa hauria de poder connectar la sortida d’Internet a un altre node, per a fer 

la xarxa més resistent a fallades. 

- Problemes a la línea de la pròpia empresa subministradora d’Internet, AireNetworks. 

BonArea Telecom hauria de contractar un altre operador com a backup, per si falla 

el primer, tenir una segona sortida a Internet per no deixar aturada tota la xarxa. 
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